NEWS
Lisboa escolhida para a Cimeira Europeia AMEC/IPR
LONDRES – 17 Setembro 2010 - A AMEC, International Association for Measurement
and Evaluation of Communication, e o IPR - Institute for Public Relations anunciam a
escolha da cidade de Lisboa como anfitriã para a próxima Cimeira Europeia a realizar
de 8 a 10 de Junho de 2011.
Esta Cimeira é dirigida aos profissionais de Relações Públicas, bem como, empresas
que avaliam a eficácia das Relações Públicas, Acções de Comunicação ou Estudos de
Mercado. Durante o evento serão apresentadas as melhores práticas e insights valiosos
a nível internacional.
No seguimento da adopção dos Princípios de Barcelona, Barry Leggetter, Managing
Director da AMEC que suscitou o debate entre os profissionais de RP e criou dois
grupos de trabalho que incidirão sobre a forma de aplicação de métricas válidas de
substituição do AVE.
Nas palavras de Barry Leggetter: “a indústria deu um grande passo em frente com a
adopção dos Princípios de Barcelona. Conseguimos chamar a atenção para esta
questão a nível mundial. Lisboa será o próximo passo no compromisso da AMEC em
levar as empresas de valorização de RP para a adopção de standards universais”.
Fátima Rebelo, Managing Partner, da Manchete, confirma: “É para nós um enorme
prazer recebermos, e sermos National Partner, de uma das mais importantes cimeiras a
nível mundial. Estamos convictos de que o 3rd European Summit on Measurement vai
gerar debate e trazer conclusões essenciais para o sector, numa altura em que o tema
da medição da eficácia está na ordem do dia em vários países”.
Mais de 200 delegados de 33 países estiveram presentes na 2ª edição que se realizou
em Junho em Barcelona, organizada pela AMEC e pelo Institute for Public Relations.
Robert W. Grupp, Presidente e CEO do Institute for Public Relations, diz: lançámos as
bases sobre as quais serão edificados os standards sobre o measurement e valorização
das Relações Públicas. Primeiro em Barcelona, depois na América do Norte em
Outubro e em Lisboa em Junho de 2011, iremos estabelecer as melhores práticas que
provam o valor das Relações Públicas em qualquer negócio”.
Mais detalhes sobre a Cimeira, incluindo speakers e programa estarão disponíveis
brevemente em: www.amecorg.com
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Sobre a AMEC
A AMEC, International Association for Measurement and Evaluation of Communication
tornou-se na associação de referência para as agências que fazem do seu negócio a
medição da eficácia de acções de comunicação. A finalidade da AMEC é desenvolver a
indústria e definir à escala internacional as melhores práticas profissionais para empresas e
profissionais.
###
Sobre o IPR
O Institute for Public Relations é uma organização independente, sem fins lucrativos,
dedicada à ciência que norteia a área das relações públicas. A sua missão é a de fazer
a ponte entre os mundos profissional e académico, apoiando a pesquisa de novas
práticas de RP e integrando esse conhecimento através de programas educativos. Para
mais informações consulte o site www.instituteforpr.org

###
Sobre a Manchete
A Manchete é a maior empresa portuguesa na gestão e análise de conhecimento e
informação pública do grupo Novabase. Desenvolve a sua actuação segundo três
orientações: Media Based, Reputation Based e Intelligence Based e tem como
principais factores de sucesso a aposta na qualidade dos serviços prestados, o
acompanhamento personalizado dos clientes e um contínuo investimento na área da
inovação, nomeadamente na Internet. Para mais informações consulte o site
www.manchete.pt
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