O Cartier Women’s Initiative Awards é um concurso internacional de projetos empresariais
criado em 2006 pela Cartier, o Fórum das Mulheres, a empresa de consultoria McKinsey &
Co. e a Escola de Negócios INSEAD para identificar, apoiar e encorajar projetos liderados
por mulheres empreendedoras. Todos os anos, são premiadas seis mulheres empreendedoras,
uma laureada por continente (África Subsaariana, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente e
Norte de África. América Latina e América do Norte)

A MISSÃO
• Identificar e apoiar mulheres empreendedoras na fase inicial através de financiamento, aconselhamento, rede de
contactos e visibilidade nos meios de comunicação social.
• Criar uma rede internacional de mulheres empreendedoras e fomentar a conexão entre pares.
• Promover o espírito empresarial exaltando modelos de empreendedorismo como exemplo.

A COMPETIÇÃO
A competição anual implica duas voltas:

Primeira Volta - O júri seleciona 18 finalistas, os três melhores projetos de cada região com base na sua aplicação.
Recebem aconselhamento de especialistas experientes em negócios para passar à segunda volta.

Segunda Volta - As finalistas são convidadas a participar na volta final da competição em França e terão que submeter
um plano de negócios detalhado e apresentar os seus projetos perante um Júri. São também convidadas a comparecer na
Reunião Global Anual do Fórum das Mulheres.

O PRÉMIO
As seis Laureadas recebem:
• 100.000 dólares americanos para financiamento
• Uma vaga no Programa Executivo da INSEAD
• Aconselhamento profissional
• Exposição nos meios de comunicação social
• Oportunidades para criar uma rede de contactos

Os Cartier Awards que atraíam 360 candidaturas, passaram a atrair
cerca de 2.000 candidaturas em menos de uma década. Com um crescimento
das candidaturas de empresas, tanto a nível quantitativo como qualitativo,
a iniciativa tornou-se num passo transformador nas vidas de 162 mulheres
empreendedoras em mais de 45 países.
Cyrille Vigneron, Presidente da Cartier

O ACONSELHAMENTO
Os conselheiros são especialistas seniores, experientes na área de negócios da empresa McKinsey, Cartier ou
da Escola de Negócios INSEAD alumni que se empenham em regime de voluntariado. Eles partilham a sua experiência
individual e conhecimentos para orientar as finalistas na preparação da 2ª volta da competição e, assim, ajudar as
Laureadas com os princípios fundamentais do desenvolvimento de um negócio para o manterem próspero.

O JÚRI
Seis painéis de Júri regionais são responsáveis por avaliar as empresas das candidatas.
O Júri do Cartier Women’s Initiative Awards é composto por seis indivíduos com posições de relevo, escolhidos com base
na sua experiência empreendedora, nos seus resultados na área dos negócios e no seu empenho no apoio às mulheres
empreendedoras. O envolvimento do Júri é duradouro e voluntário.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
O Júri avalia as empresas com base nos seguintes critérios:

Criatividade: o grau de inovação evidenciado pelo conceito empresarial global.
• Sustentabilidade e dimensionalidade financeira: a viabilidade financeira da empresa, indicando hipóteses de
•

sucesso a longo prazo.
•

Impacto: o efeito da empresa na sociedade em termos de criação de postos de trabalho ou o seu efeito no ambiente
e na comunidade a nível imediato ou mais vasto.

• A qualidade geral e a clareza do material apresentado.

COMO SE CANDIDATAR
Para se candidatarem ao Cartier Women’s Initiative Awards, as candidatas têm de preencher um formulário de
candidatura on-line em http://www.cartierwomensinitiative.com/how-to-apply, durante o período de candidatura.

Critérios de elegibilidade
As empresas a ser consideradas pelo Cartier Women’s Initiative Awards devem:
• Ser lucrativas.
• Estar na fase inicial (entre dois e três anos de funcionamento).
• Ser lideradas por uma mulher.

A competição está aberta a mulheres de qualquer idade, país, nacionalidade e indústria.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONTACTE-NOS EM:
CONTACT@CARTIERWOMENSINITIATIVE.COM

