
“Women Leading the Way” na Assembleia da Republica Portuguesa 

Após Bruxelas, Berlim e Madrid, o livro “Women Leading the Way in Brussels” (Caldeirinha & 
Hörst, John Harper Publishers, 2017) será lançado e discutido em Lisboa, na Assembleia da 
República Portuguesa (Biblioteca Passos Manuel), dia 29 de Maio às 18h.  
 
Este é o primeiro livro a recolher as histórias de mulheres lideres na União Europeia que 
conseguiram chegar ao topo de carreiras profissionais em setores diversos: política, setor 
empresarial, função publica Europeias, ativismo, jornalismo, diplomacia, etc. Todas as 
entrevistadas trabalham a nível Europeu e Internacional, e têm base em Bruxelas. Este livro 
tem sido bem acolhido pelas mais prestigiosas instituições, eventos e universidades da capital 
Europeia (Parlamento Europeu, Conselho da UE, Comissão Europeia, Embaixada dos USA, 
Vlerick Business School, entre muitas outras). 
 
Para além da autora portuguesa, Cláudia de Castro Caldeirinha, estarão presentes em Lisboa 
S. E. o Presidente da Assembleia de República Portuguesa Eduardo Ferro Rodrigues; Assunção 
Cristas, Deputada da Assembleia de República Portuguesa, Presidente do CDS-PP, Professora; 
Carlos Medeiros, Professor universitário e Coordenador do Centro de Informação Europeia 
Jacques Delors; Elza Pais, Deputada da Assembleia de República Portuguesa, PS; Margarida 
Pinto Correia, Diretora de Inovação Social da Fundação EDP; Rosália Amorim, Diretora Editorial 
da Revista “Dinheiro Vivo”. Convite em anexo e RSFF para Dr. Carlos Bernardino 
jcarlos.bernardino@gmail.com. 
 
“Women Leading the Way in Brussels” é considerado pela CEO do Banco Mundial Kristalina 
Georgieva como “Uma contribuição muito bem-vinda que demonstra as qualidades de 
liderança das mulheres europeias. Um livro que inspira as mulheres que trabalham em 
Bruxelas - e por todo o lado.” Entre as mulheres entrevistadas encontram-se Margot Wallström  
(Ministra dos Negócios Estrangeiros sueca e Vice-Primeira Ministra), Helga Schmid (Secretária-
Geral do Serviço Europeu de Acção Externa); Pastora Valero (Vice-presidente, CISCO); Ana 
Gomes (Deputada no Parlamento Europeu, S&D); Danuta Hübner (Deputada no Parlamento 
Europeu, PP, e ex-Comissária Europeia); Oana Lunguescu (porta-voz da NATO); Sheherazade 
Semsar de Boisseson (Diretora Geral do Jornal POLITICO); Monique Pariat (Diretora Geral da 
Direcção-Geral de Ajuda Humanitária e Protecção Civil - ECHO). 
 
Estas diferentes mulheres lideram de forma diferente, com estratégias e estilos muito 
diferentes - o livro recolhe as suas lições aprendidas, as suas “receitas de sucesso”, as suas 
ideias e boas práticas, conselhos e ideias para mulheres que lhes queiram seguir o rumo e para 
os homens que partilham valores democráticos e que desejam ser parte de culturas mais 
inclusivas. Para além destas 14 narrativas pessoais e únicas das mulheres lideres (originárias 
de 11 países Europeus), o livro inclui: factos, tendências e estatísticas sobre a importâncias de, 



e a atual participação das mulheres em cargos de liderança na Europa; Conselhos e boas 
praticas para mulheres que queiram progredir nas suas carreiras; Recomendações e propostas 
concretas sobre como desenvolver culturas organizacionais mais inclusivas e adequadas à 
realidade da Europa e do mundo no século XXI. 
 
Para além do seu acento no tornar visível diferentes modelos de liderança no feminino, este 
livro pretende contribuir para uma maior compreensão da mais-valia de uma verdadeira 
diversidade de género a nível das lideranças dos vários setores das sociedades atuais na 
Europa; dar ferramentas concretas para ajudar decisores, dirigentes e profissionais -mulheres 
e homens – a desenvolver as mudanças necessárias para uma estratégia mais inclusiva dos 
vários talentos; contribuir para uma mentalidade mais adequada aas necessidades do mundo 
atual: volátil, imprevisível, complexo e interdependente. 
 
Cláudia de Castro Caldeirinha, criadora da ideia original deste livro, trabalha em questões de 
liderança, boa governação e igualdade de género há cerca de 20 anos, na Europa e 
globalmente. Empresaria, fundadora da RedScope Consulting, Consultora Senior e Coach de 
executivos e equipas multidisciplinar, Cláudia é também ativista de direitos humanos e 
professora em programas executivos de varias universidades europeias. Corinna Horst é vice-
diretora do escritório de Bruxelas da German Marshall Fund of the U.S. (GMF), é Presidente da 
secção belga de Women in International Security (WIIS) Brussels, e da iniciativa Brussels 
Binder.  
 

Mais informações sobre o livro em www.redscope-consulting.com/the-book e 
www.johnharperpublishing.co.uk/women-leading-the-way-in-brussels. 
 
Contactos sobre o livro: info@redscope-consulting.com 
RSFF para evento na AR para Dr. Carlos Bernardino jcarlos.bernardino@gmail.com 
 
Social Media da autora:  
Facebook and LinkedIN: Claudia de Castro Caldeirinha 
Twitter: @ClaudiadeCast13 


