
•Promove lugar de fala a todas as mulheres

negras e racializadas 

•Impulsionador do empoderamento feminino

•Capacitamos empreendedores 

•Plataforma de acesso ao conhecimento

•Estimulamos empreendedores nas áreas sociais,

política, económica, profissional e familiar

•Incentivamos trocas e partilhas

  6ª EDIÇÃO DO CBA6ª EDIÇÃO DO CBA

•Tema “Vive o teu Sucesso”

•Dia 4 de Junho de 2022

•No Fórum Lisboa

•Pretendemos alcançar a marca 600 pessoas e tornarmo-nos 

no maior evento de afroempreendedorismo e

 networking de Portugal

•Oradores, testemunhos reais, dinâmica de grupo

•Welcome drink, coffee break, jantar

•Atividades culturais

  EVENTOEVENTO
•Carácter anual

•De acordo com uma das problemáticas latente é

escolhido um tema 

•Convidados e especialistas na sua área de

actuação

•Oradores, testemunhos reais, dinâmica do grupo

• Welcome drink, coffee break, Jantar

•Atividades culturais

“VIVE O TEU SUCESSO”“VIVE O TEU SUCESSO”
6ª EDIÇÃO

inspirar e ser fonte de inspiração

                SOBRE O CBASOBRE O CBA



    PROJETOSPROJETOS  

FEIRA AFRICANA DE
NATAL        

                                   • Promove pequenos

comércios

• Divulgação de pequenos

e micro-empreendedores

• Workshops e palestras

vocacionadas para 

 negócios e serviços

• Atividades culturais

AFROTEACAST        
                                   

•Podcast quinzenal

•Convidados especiais

•Transmitido no youTube

•Passa nos canais:  TVA, TVS

PROMOVEMOSPROMOVEMOS

NEGÓCIOS

FORMAÇÕES

PARCERIAS

Networking

Troca de experiências e

sinergias

Workshops

Palestras

Debates

Rodas de conversas

Divulgação de negócios

Parceiros estratégicos
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inspirar e ser fonte de inspiração



A mentora do CBA, Neusa Sousa foi distinguida no TOP 100 das

Mulheres no Empreendedorismo Social pela Euclid Network

O CBA já foi um programa de televisão da RTP África 

A última edição contou com 150 participantes

Este ano contamos com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa

O objetivo deste ano é tornar o CBA o maior evento de

afroempreendedorismo e networking feminino de Portugal

REDES SOCIAISREDES SOCIAIS

Os nossos parceiros

CURIOSIDADESCURIOSIDADES

CBA                                   AFROTEACAST
 

@chadebelezaafro @Afroteacast

Cha de beleza Afro Afroteacast

Chá de beleza Afro

chadebelezaafro

OficialAfroteacast
@chadebelezaafro

@chadebelezaafro
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