
 
 

É A SUA HORA DE BRILHAR: A ZENITH DREAMHERS ENTRA NUMA NOVA 
FASE COM UM PROGRAMA DE MENTORIA 

A igualdade de género e o empoderamento feminino são dois dos principais pilares do programa 
de Responsabilidade Social Corporativa HORIZ-ON da ZENITH, inspirando muitos dos 
compromissos e ações da marca. No âmbito do mesmo, a Manufatura criou a plataforma 
DREAMHERS com o objetivo de reunir mulheres independentes e realizadas para partilharem as 
suas experiências e inspirarem outras mulheres a realizarem os seus sonhos. 

Já no seu terceiro ano, a ZENITH DREAMHERS é representada por mulheres das mais variadas áreas, 
que perseguiram as suas paixões para realizarem feitos incríveis nos respetivos domínios. Com o 
objetivo de criar uma comunidade global de mulheres com ideias semelhantes que partilham a 
mesma motivação e coragem para atingirem o céu, a ZENITH organizou vários eventos em todo o 
mundo onde estas DREAMHERS acessíveis e empáticas puderam interagir com clientes locais da 
ZENITH para se inspirarem mutuamente. Agora, a ZENITH dá o próximo passo com o lançamento 
do Programa de Mentoria DREAMHERS. 

Oferecendo uma oportunidade verdadeiramente única de receber orientação de três figuras 
inspiradoras que deixaram a sua marca em domínios bastante diversos, o Programa de Mentoria 
DREAMHERS integrará três mulheres determinadas a alcançar objetivos específicos que passarão 
tempo com três ZENITH DREAMHERS, que assumirão o papel de mentoras e até de life coaches. As 
suas jornadas serão partilhadas com o mundo na esperança de inspirar outras mulheres a arriscarem 
e a atingirem o céu. 

Sobre este novo capítulo da DREAMHERS, o CEO da ZENITH Julien Tornare afirmou: “Esta é uma 
nova aventura emocionante que vamos abraçar com as maravilhosas, realizadas e inspiradoras 
ZENITH DREAMHERS. Graças ao Programa de Mentoria DREAMHERS, podemos partilhar a sua 
experiência singular de forma construtiva e convidar pessoas de todo o mundo para uma experiência 
única que lhes dará confiança e orientação para poderem alcançar os seus objetivos e atingir o céu”.  

O Programa de Mentoria DREAMHERS vai aceitar candidaturas no site zenith-watches.com e serão 
selecionadas três candidatas para participarem nesta experiência única e enriquecedora que visa 
ajudá-las a atingirem os seus objetivos, sejam eles quais forem. Cada uma das três vencedoras terá 
a oportunidade de interagir individualmente com as três ZENITH DREAMHERS, que irão partilhar as 
suas experiências inestimáveis e orientar as participantes: a estrela do ténis Anett Kontaveit sobre 
a importância de manter o foco e nunca desistir, apesar dos obstáculos; a violinista virtuosa Esther 
Abrami sobre como se destacar mantendo-se fiel a si própria e aos seus valores e a piloto de 
corridas EXTREME E Catie Munnings sobre como alcançar o sucesso numa atividade dominada por 
homens. Os seus atributos complementares e diferentes filosofias sobre a forma de atingir o sucesso 
irão fornecer às participantes do Programa de Mentoria DREAMHERS uma experiência educativa, 
holística e interativa. 

As interessadas em participar no Programa de Mentoria DREAMHERS podem enviar a 
candidatura através do site zenith-watches.com entre 15 de março e 30 de abril de 2023. 

  



 
 

 

AS MENTORAS ZENITH DREAMHERS: 

CATIE MUNNINGS 

Quem tem acompanhado o campeonato de corridas de veículos elétricos Extreme E – do qual a 
ZENITH é parceiro fundador e cronometrista oficial – certamente já conhecerá Catie Munnings. 
Atleta e prodígio dos desportos motorizados, Catie Munnings corre pela equipa Andretti United. 
Tendo deixado a sua marca num desporto dominado por homens, Catie agora trabalha em estreita 
colaboração com organizações para defender a igualdade de género no local de trabalho e 
encorajar a próxima geração a desafiar os estereótipos de género. 

 

ESTHER ABRAMI  

A fenomenal violinista Esther Abrami é o exemplo perfeito de uma história de sucesso artístico na 
era da Internet. A sua coragem, determinação e força de vontade levaram-na até aos maiores palcos 
e garantiram um ambicionado contrato discográfico com uma grande editora. A sua abertura e 
disponibilidade para partilhar os pontos altos e baixos da vida de música com a sua legião de 
seguidores fizeram dela uma das músicas clássicas mais adoradas da sua geração. Depois de 
aprimorar a sua arte no célebre Royal College of Music em Londres, a violinista francesa de 26 anos 
recebeu uma bolsa para tirar o mestrado no Royal Birmingham Conservatoire sob orientação do 
Professor Wen Zhou Li. 

 

ANETT KONTAVEIT 

Com uma paixão intensa e uma motivação implacável, Anett Kontaveit tem uma história de busca 
permanente pela excelência. Com uma paixão pelo jogo inspirada pela mãe – a treinadora de ténis 
Ülle Milk – Anett começou a jogar com 6 anos e conquistou o seu primeiro título juvenil três anos 
depois. Com os olhos postos na arena global, Anett rapidamente se destacou em torneios 
internacionais e representou o seu país por todo o mundo, incluindo nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio 2020. Ganhou seis títulos de singles no WTA Tour e ocupou a 2.ª posição do ranking da 
Women's Tennis Association (WTA) em 2022. Atualmente, é a tenista estoniana mais bem 
classificada de sempre e a única a ter-se qualificado para as finais do WTA em 2021. 

  



 
 

 

ZENITH: O CÉU É O LIMITE. 

 

A ZENITH existe para inspirar todas as pessoas a seguirem os seus sonhos e a tornarem-nos 
realidade, contra todas as probabilidades. Desde a sua fundação em 1865, a ZENITH tornou-se a 
primeira manufatura relojoeira suíça com integração vertical e os seus relógios têm acompanhado 
figuras extraordinárias que sonharam mais alto e se esforçaram por alcançar o impossível, desde o 
voo histórico de Louis Blériot sobre o Canal da Mancha até ao salto em queda livre estratosférico e 
recordista de Felix Baumgartner. A Zenith destaca também mulheres visionárias e pioneiras, 
celebrando os feitos alcançados e criando a plataforma DREAMHERS, na qual as mulheres podem 
partilhar as suas experiências e inspirar outras mulheres a concretizar os seus sonhos. 

 

Tendo na inovação a sua estrela-guia, a ZENITH usa movimentos exclusivos desenvolvidos e 
manufaturados internamente em todos os seus relógios. Desde a criação do El Primero em 1969, o 
primeiro calibre de cronógrafo automático do mundo, a ZENITH desenvolveu a mestria na precisão 
de alta frequência e oferece medições em frações de segundo, com uma precisão de 1/10 de 
segundo na coleção Chronomaster e de 1/100 de segundo na coleção DEFY. Porque a inovação é 
sinónimo de responsabilidade, a iniciativa ZENITH HORIZ-ON atesta o compromisso da marca para 
com a inclusão, diversidade, sustentabilidade e bem-estar dos colaboradores. A Zenith tem vindo a 
moldar o futuro da relojoaria suíça desde 1865, acompanhando aqueles que ousam desafiar-se a si 
próprios e alcançar novos patamares. Agora, é a sua vez de atingir o céu. 

 


