CERIMÔNIA DAS VELAS
Há mais de 80 anos, a BPW‐ Business Professional Women‐ Federação Internacional de Mulheres de
Negócios e Profissionais , foi fundada pela Dra. Lena Madesin Phillips, dos Estados Unidos da América.
Alguns anos mais tarde ela concebeu a ideia da Cerimônia das Velas. As velas simbolizam as ambições e
os esforços de mulheres que se dedicam em todos os países.
Ela ocorre em todas as BPWs nacionais e internacionais nos cinco Continentes, onde quer que existam
BPWs. Embora suas integrantes falam muitas línguas e vivem em países com tradições e cultura
diferentes, todas compartilham os mesmos objetivos.
O objetivo principal é reavivar os ideais da mesma, através das velas acesas, cada uma delas
representando seu trabalho para o crescimento e o desenvolvimento do potencial da Mulher como um
todo seja no plano pessoal, profissional e social.
É uma homenagem especial a uma das organizações mais influentes, que conecta as mulheres de todo
o mundo.
PRIMEIRA VELA‐ CENTRO
A vela no centro representa o mais antigo grupo de BPW afiliada, Estados Unidos da América.
As membros da BPW dos Estados Unidos da América fizeram uma viagem de boa vontade para a Europa
para partilhar os seus interesses e crenças. As mulheres européias. Através de seus esforços e influência,
os grupos foram organizados em diversos países. Em 1930, as mulheres de dezesseis países se reuniram
em Genebra, onde realizaram um sonho muito desejado ‐ a formação da Federação Internacional.
SEGUNDA VELA‐ A MAIOR E MAIS ALTA DE TODAS
A maior vela representa a Federação Internacional. Através do calor e do brilho da sua luz tolerante
Mulheres de Negócios e Profissionais de todo o mundo se reúnem para partilhar memórias de amizade
e de refletir sobre os princípios. A fundadora da BPW, Lena Madesin Phillips imaginou que a Federação
Internacional se destacaria como um farol para as mulheres em toda parte.
A BPW International é uma poderosa e dinâmica organização de importância global. Opinião pública e
legislação em muitos países foram influenciados por seu trabalho. É ampliado seus horizontes e
capacidades. Tem aumentado os nossos direitos e oportunidades e se expandiu entre nós e os nossos
serviços para a comunidade. Como a nossa voz na Organização das Nações Unidas, apresentou a esse
organismo global de informação e opiniões obtidas de nossos afiliados no mundo. Goza de status
consultivo geral junto do Comitê Econômico e Social das Nações Unidas. Tem status consultivo junto da
Organização das Nações Unidas para a Educação,Ciência e Cultura (UNESCO), no Comitê do Fundo das
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Organização Internacional do Trabalho‐ OIT; Organização das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial‐ UNIDO e a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Trabalha em estreita colaboração com a Comissão de Direitos Humanos e da Comissão sobre o Status da

Mulher, da Nações Unidas, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),
Conselho da Europa e de outras agências especializadas.

TERCEIRA VELA‐ COR BRANCA
A próxima vela, de cor branca, lembram as Federações que fundaram a BPW Internacional
ÁUSTRIA, CANADÁ, FRANÇA, ITÁLIA, REINO UNIDO e ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
QUARTA VELA‐ COR BRANCA
Esta vela, também de cor branca, lembram as demais federações filiadas a BPW Internacional
Alemanha, Argentina, Austrália, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Chile, Chipre, Coréia, Equador, Egito
Espanha, Estônia, Finlândia, Holanda, Irlanda, Indonésia, Japão, Jordânia, México, Nepal, Nova Zelândia
Nigéria, Paquistão, Polônia, Cingapura, Sudão, Suécia, Suíça, Taiwan, Tailândia, Turquia

QUINTA VELA‐ COR AZUL
A quarta vela, de cor azul, lembram os nossos clubes filiados nos seguintes países:
Samoa Americana, El Salvador, Papua, Nova Guiné, Barbados, Grécia, Romênia, Haiti, Benin,
Federação Russa, Sérvia, Hungria, Bermuda, Kuwait, Eslováquia, Bolívia, Islândia, Bulgária, África do Sul,
Burkina, Faso, Sri Lanka Índia, Israel, Togo, Camboja, Camarões, Ilhas Cayman, Ilhas Cook, Costa Rica,
China (Hong Kong), Costa do Marfim, Croácia, República Checa, República Democrática do Congo
Jamaica, Quênia, Letônia, Mali, Malta, Mongólia, Moldova, Nigéria, Antilhas Holandesas,
Estado Palestino, Panamá, Ucrânia, Zâmbia

SEXTA VELA‐ COR ROSA
A sexta vela, de cor rosa, presta uma homenagem para a afiliada individual, Tunísia

SÉTIMA VELA‐ COR LILÁS
A sétima vela, de cor lilás, representa a BPW do Futuro.
O propósito primordial é focado em "desenvolvimento nos negócios, profissão e potencial de liderança
para as mulheres em todos os níveis.
• Trabalhar para serviços de alto nível de qualidade nos negócios e profissões.

• Incentivar as mulheres e meninas para adquirir educação, formação profissional e formação contínua
e de usar suas habilidades de trabalho e inteligência, bem como outros benefícios para si mesmos.
• Incentivar e motivar mulheres a consciência e a aceitação de suas responsabilidades perante a
comunidade local, nacional e internacional.
• Para trabalhar pela igualdade de oportunidades e o estatuto das mulheres na vida econômica, civil e
política em todos os países, e trabalhar para a eliminação da discriminação.
• Promover a cooperação global de amizade e compreensão entre as mulheres profissionais e
executivas.

