
 
 
 

 
A ASSOCIAÇÃO DE MULHERES EM ENERGIA SUSTENTÁVEL (AMES ARGENTINA) E A 
CÂMARA ARGENTINO PORTUGUESA DE COMÉRCIO (CAPC) UNEM FORÇAS PARA 

CONTINUAR A PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO SECTOR DA ENERGIA 
SUSTENTÁVEL. 

 
 
A Associação de Mulheres em Energia Sustentável (AMES ARGENTINA) e a Câmara 
Argentino Portuguesa de Comércio (CAPC) anunciam a assinatura de um Memorando de 
Entendimento (MdE) que visa explorar oportunidades de realizar atividades e projetos 
conjuntos para promover "a presença de mulheres a todos os níveis do sector da energia 
sustentável" em Portugal e na Argentina. 
 
Florencia Alvarez Casanova, Directora-Geral da CAPC, comentou: "A CAPC, como entidade 
multi-sectorial, considera importante e necessária a existência de equidade no acesso às 
possibilidades e desafios dentro das empresas, em todos os sectores de actividade. Por este 
motivo, celebramos a assinatura deste MOU com a AMES, através do qual 
acompanharemos a instituição na promoção da presença das mulheres a todos os níveis do 
sector da energia sustentável". 
 
Camila Gurmendi, membro do Comité de Cooperação Nacional e Internacional da AMES, 
comentou: "Historicamente, o sector da energia tem tido uma baixa representação de 
mulheres. Contudo, a transição energética para um sistema energético sustentável está a 
gerar múltiplos benefícios sociais e económicos, incluindo a criação de emprego, e é 
essencial que sirva para implementar práticas que conduzam a um sector forte e inclusivo, 
o que significa que os seus benefícios são equitativamente distribuídos. A variedade de 
perspectivas ajuda a que os projectos sejam melhor concebidos, e também aumenta a 
satisfação dos empregados nas empresas. Como o UN SDG 5 menciona: "A igualdade de 
gênero não é apenas um direito humano fundamental, é uma das bases essenciais para a 
construção de um mundo pacífico, próspero e sustentável". Da AMES, com o apoio da CAPC 
teríamos orgulho em poder transmitir estes fundamentos e a nossa experiência para o 
mercado português. ” 
 
Sobre CAPC: é uma câmara que promove e desenvolve as relações económicas, comerciais 
e empresariais entre a Argentina e Portugal, bem como o intercâmbio tecnológico, cultural 
e turístico entre ambos os países. Promovem e incentivam, a partir do sector privado, as 
relações entre empresas e empresários com interesses nos dois países, actuando como 
facilitador técnico e profissional do mesmo.  
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Sobre AMES ARGENTINA: é uma Associação Civil cujo principal objectivo é promover a 
presença das mulheres a todos os níveis do sector da energia sustentável a nível mundial, a 
fim de promover a pluralidade e equidade nos espaços técnico, profissional e de tomada de 
decisões, comprometendo-se assim, entre outros, com o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (SDG) N.º 5 sobre Igualdade de Gênero.  
 
 
 
Para mais informações, por favor contacte-nos: 
 
AMES 
Camila Gurmendi, Cooperação Nacional e Internacional - Argentina 
M: +54 9 11 6522 1007 / E: gurmendicamila@gmail.com 
Sonia de Sales - Portugal 
M: +34 639 67 16 87 / E: desaleslisboa.sonia@gmail.com 
 
CAPC 
Florencia Alvarez Casanova, Directora-Geral 
E: info@capc.com.ar 
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