dossier empreendedorismo

Ciclo “We TALK by WomenWinWin”:
falar de empreendedorismo
no feminino

Na WE Talk de abril foi tempo de ouvir a
empresária Chitra Stern, co-fundadora
da Martinhal Family Hotels & Resorts, e
Catarina Barosa, co-fundadora da Tema
Central. Natural de Singapura, Chitra e o
marido, suíço, apostaram em Portugal
para criar um complexo hoteleiro de luxo
vocacionado para famílias, que se tornou
já uma referência mundial. Até lá, o trajeto fez-se de muita paciência, criatividade
para vender o que ainda não estava cons-

Mensalmente, empresárias nacionais partilham as suas histórias de empreendedorismo, resiliência
e conquista neste ciclo de palestas organizado pela WomenWinWin. A missão dos eventos passa
essencialmente por inspirar a multiplicação dos casos de sucesso.

truído, rigor financeiro e uma aposta forte
em marketing.
Já Catarina Barosa partilhou a sua experiência profissional transversal: foi advogada, dirigiu os recursos humanos de
uma empresa, interessou-se por liderança, sobre o qual também escreveu livros;
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