
 
 

Lisboa, 12 de Março de 2018 
 
Caríssimos Consócios, Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores: 
 
A nossa Convidada / Homenageada do mês de Março de 2018, que connosco passou estes 
últimos 3 anos, regressou, entretanto, ao seu País deixando uma marca profunda no nosso. 
Kim Sawyer, embaixatriz dos E.U.A. entre 2014 e 2017, fundou em Portugal o Programa 
Connect to Success (C2S) que ajuda mulheres empreendedoras – ou que em tal se queiram 
tornar – a terem a confiança para prosseguir o seu negócio, o seu sonho, as suas aspirações. O 
sucesso do programa tem sido extraordinário e várias Universidades e Instituições se têm a ele 
associado. Presidente da C2S desde a sua fundação, Kim Sawyer vai agora legar esse papel, 
deixando esse cargo já no princípio de Abril. 

Kim Sawyer fundou há 23 anos a sua própria companhia, a The Locator Services Group Ltd, 
cuja missão era a de recuperar créditos para as 1.000 maiores empresas nos E.U.A.. A 
empresa foi por duas vezes considerada pela Fortune como um dos 100 negócios com maior 

crescimento nos E.U.A. e outorgada como Women’s Business 
Enterprise do ano pelo Center for Women and Enterprise 
(Centro para as Mulheres e Empreendedorismo). No ano 
passado, Kim Sawyer decidiu vender a empresa à PwC 
(PricewaterhouseCoopers), ficando, no entanto, como 
consultora desta empresa de Consultadoria. 

Licenciada em Direito Pela Universidade de Boston, Kim Sawyer começou a sua carreira como 
advogada no Departamento Financeiro do Estado de Massachussetts, passando mais tarde 
para o Escritório de Advogados Parker Coulter Daley & White. Ao longo dos tempos, recebeu 
variadíssimos prémios pelo seu trabalho em prol das Mulheres e do empreendedorismo de que 
se pode destacar, em 2011, o de Mulher Empreendedora do Ano, outorgado pela Revista 
Enterprising Women. Com a sua passagem por Portugal, tornou-se uma inspiração e um 
exemplo para as muitas Mulheres Portuguesas que pretendem montar o seu próprio negócio. 

Combativa, lutadora incansável e cheia de iniciativa, a sua capacidade de superação e 
confiança foram, ao longo da sua vida postas à prova mas Kim Sawyer soube ultrapassar com 
destreza e vigor os muitos obstáculos que o destino lhe colocou. Será certamente uma bela 
lição para todos poder ouvir a Kim Sawyer relatar o seu percurso de vida e de como superou 
todas as barreiras que lhe iam sendo colocadas e depois como logrou pôr de pé os projectos 
em que se foi envolvendo. Por isso, convicta da grande valia que a intervenção da Kim Sawyer 
terá, desafio-vos a participar no próximo Almoço das Últimas Terças-feiras no dia 27 de 
Março de 2018 pelas 13 horas.  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção 


