
 

 

    

 

 
  
 
 
 
 
 
 

 HOMENAGEM AO JOGADOR DO BENFICA PABLO AIMAR  
 

O LIDE, em parceria com a Embaixada da Argentina homenageou o jogador Argentino PABLO 
AIMAR no passado dia 14 de Novembro, com a distinção “Excelência Desportiva”, entregue pelo 

embaixador JORGE FAURIE. 
Na homenagem foi notada a presença de alguns jogadores do Benfica, entre eles o treinador 

desportivo JORGE JESUS.  
 “Aimar deveria ser eterno”, disse o presidente do Benfica LUÍS FILIPE VIEIRA. O jogador agradeceu a 

mensagem e referiu com agrado “Homenageiam-me todos os dias no Benfica”.  
No mesmo encontro debateu-se o fato de o desporto ser promotor para a economia, tendo 

também os jogadores de futebol uma participação decisiva na divulgação do seu país no 
estrangeiro, desafio lançado pelo ENG.º LUÍS MIRA AMARAL, membro do comité de gestão do LIDE. 
O desporto é um fato cultural, social, lúdico e educativo, tendo também uma dimensão 
empresarial de negócio, indústria e emprego, onde se promovem sinergias em que todos os meios 

lucram. Esta foi a mensagem de ALEXANDRE MESTRE, secretário de estado do desporto, que fez 
questão de felicitar a iniciativa do LIDE DESPORTO e da Embaixada nesta homenagem onde esteve 

presente.  
A galeria de fotos e o vídeo deste evento podem ser vistos em http://lideportugal.com/. 

 
 “LIDERANÇA NO FEMININO” FOI O TEMA PARA O LANÇAMENTO OFICIAL DO LIDE MULHER EM 
PORTUGAL 
 
A “LIDERANÇA NO FEMININO” foi o tema de conversa que dinamizou a apresentação oficial do 
LIDE MULHER num simpático PEQUENO-ALMOÇO na passada segunda-feira (21/11), no Centro 

Cultural de Belém em Lisboa. 
O evento teve como convidada de honra a Gestora de Fortunas de Wall Street, DOMITILIA DOS 

SANTOS, que partilhou algumas experiências do seu percurso profissional e deixou algumas ideias e 
atitudes que adoptou na sua vida.  

Durante a conversa que manteve com cerca de meia centena de mulheres líderes, DOMITILIA DOS 
SANTOS disse que acredita que Portugal vai sair da crise.  

Nesta visão e referindo-se ao mundo financeiro, passou a mensagem de que as mulheres têm 
todas as condições para vingar em qualquer negócio e que podem fazer a diferença como líderes 
porque são mais resistentes e têm vontade de conquistar.  
HELENA COELHO, presidente do LIDE MULHER, foi a mentora durante o evento que teve a presença 

de ISABEL UCHA da Euronext, EMANUEL SILVA da Intermoney, PAULA CATITA do CCB, ANA CERCAS 
dos Jogos Santa Casa, CRISTINA BORGES da Microsoft Portugal e o secretário de estado 

ALEXANDRE MESTRE, entre outros.  
A galeria de fotos e o vídeo deste evento podem ser vistos em http://lideportugal.com/. 

 
 

 
 



 

 

    

 
 

 
 

 O ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2012 E TRIBUTAÇÃO NAS EMPRESAS FOI O TEMA DE DEBATE 
"LIDERANÇAS EMPRESARIAIS" 
 
O programa televisivo "LIDERANÇAS EMPRESARIAIS", teve como tema de debate o “ORÇAMENTO 

DE ESTADO PARA 2012 E TRIBUTAÇÃO NAS EMPRESAS”, onde contou com a presença do DR. TIAGO 
MARREIROS MOREIRA, da Vieira de Almeida & Associados – Soc. de Advogados, DR. JAIME ESTEVES 

e DR.ª SUSANA CLARO, Partners da PwC. 
Apresentado habitualmente pela jornalista residente do “Económico TV”, TÂNIA MADEIRA, teve 

como Co-Anfitrião o ENG.º LUÍS MIRA AMARAL, Presidente do Banco BIC Portugal e membro do 
Comité de Gestão do LIDE PORTUGAL.  

"LIDERANÇAS EMPRESARIAIS", pode ser visto quinzenalmente em direto no Mundo através do site - 
http://tv.economico.pt/ (Etv - LIVE STREAMING). 

 
 

 LANÇAMENTO OFICIAL DO LIDE ANGOLA NO DIA 1 DE DEZEMBRO 
 

Angola apresenta-se como o primeiro país Africano a acolher o LIDE, que será oficialmente 
apresentado no dia 1 de Dezembro, a partir das 19h30, no Hotel de Convenções de Talatona 

(HCTA), em Luanda.  
O encontro de ilustres angolanos do tecido empresarial terá como mestre-de-cerimónias Carla 

Castro, pivô de informação do Jornal da Noite da TV Zimbo, sendo o discurso de boas-vindas 
proferido pelo representante da Embaixada do Brasil em Luanda. 

O evento contará com a presença de diversas personalidades angolanas, entre as quais o DR. 
ALVES DA ROCHA, Professor da Universidade Católica, que falará sobre “A Importância da 

cooperação empresarial no desenvolvimento das economias – networking empresarial e seus 

benefícios”. Seguindo-se o discurso de Leonel da Rocha Pinto, presidente do comité de gestão do 

LIDE Angola, que apresentará ainda os subcomités do LIDE Angola. 
A criação do LIDE Angola segue a estratégia de crescimento do LIDE Internacional, pretendendo 

desenvolver a conversação sobre assuntos relevantes para o país, através de fóruns, encontros 
empresa, debates e iniciativas para contribuir de forma estratégica e activa no mundo 

empresarial, desportivo, cultural, educacional, sustentável e de solidariedade,  
«A cooperação entre países, nomeadamente Portugal e Brasil, o que permitirá abrir portas à 

internacionalização das nossas empresas nos mercados europeus e sul-americanos, através da 

interacção com potenciais parceiros de negócios, o que terá também repercussões positivas na 

Economia e competitividade do tecido empresarial angolano», explica FILIPE LEMOS, presidente 
executivo do LIDE Angola. 

O encerramento da cerimónia oficial de apresentação do LIDE ANGOLA, será marcado pelo 
discurso do DR. ABRAÃO GOURGEL, ministro da economia. 

Website LIDE ANGOLA em http://lideangola.com/. 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

    

 
 

 
 

 LIDE ANUNCIA TRÊS NOVAS EMPRESAS ASSOCIADAS 
 

O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais anuncia a associação de três empresas: CATÓLICA-LISBON 
SCHOOL representada por FÁTIMA BARROS, DEQUATTRO RESORT & RESIDENCES por ANTONIO 

ROSADO e MANUEL DOS SANTOS por PAULO JORGE NASCIMENTO DOS SANTOS. 
 

 
 LIDE PORTUGAL TÊM MAIS TRÊS MEMBROS NO COMITÉ DE GESTÃO 

O comité de gestão do LIDE PORTUGAL presidido pelo DR. NASSER SATTAR, da 

PricewaterhouseCooopers, têm agora mais três membros no comité de gestão, sendo o PROF. DR. 
ROGÉRIO CARAPUÇA, da Novabase, DR. RUI TRIGO, da Brandia Central e a PROF. DR.ª FÁTIMA 

BARROS, da Universidade Católica – Lisboa. Juntando-se assim ao grupo já existente, composto 
pelo ENG.º LUÍS MIRA AMARAL do Banco BIC Portugal, DR. CARLOS VASCONCELLOS CRUZ, da 

Ongoing Tecnlogies, DR. MURTEIRA NABO, da Galp Energia, PROF. ANTÓNIO NOGUEIRA LEITE da 
CGD, DR. LUIZ MÓR da TAP, DR. LUIS MIGUEL HENRIQUE, da MHG Associados e DR. PEDRO BALTAZAR, 

Nova Expressão SGPS. 

  

FORMA DE ASSOCIAÇÃO DO LIDE 

Para filiar-se ao LIDE PORTUGAL, entre em contacto com Carlos Miguel Gonçalves, Director Comercial e de 

Parcerias LIDE Portugal, Tm. (+351) 91.8738115 * email: carlos.miguel@lideportugal.com                                     

* site: www.lideportugal.com. 

CRIAÇÃO E GESTÃO DE CONTEÚDOS DO BOLETIM ONLINE LIDE PORTUGAL:  
Susana Andrade  
Email: susana.f.andrade@gmail.com 
Telefone: + 351 965195112 

 

Avª. Da Liberdade, nº. 204 – 3º Esqº, 1250-147 Lisboa * Tel: (+351) 21.1589393 – Fax: (+351) 21.1589395 
www.lideportugal.com 
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