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ORADORES

Alexandra Borges – jornalista de referência, tem-se destacado pela profundidade da
sua abordagem a questões complexas e sensíveis, às quais não fica indiferente.
Ana Mendes – autora do livro Gestão de Redes Sociais para Empresas, é uma das
principais referências nacionais em Facebook marketing.
Ana Rosa - como resultado do seu sucesso no mundo do ensino online, especializou-se
no acompanhamento de empreendedores que querem criar do zero cursos digitais e
lançou a primeira certificação em Portugal em Instrução Online.
Camila Rodrigues - doutorada em ciência política pela FCSH, com especialização em
movimentos sociais, é fundadora e administradora das Mulheres à Obra.
Carla Castelo – jornalista na SIC especializada na área ambiental, coordenou os
programas Economia Verde e Terra Alerta.
Carolina Monteverde – videografa fundadora da SmileStories, é autora do livro Fazer
Vídeos com o Telemóvel.
Fernanda Freitas - conceituada jornalista que durante 7 anos apresentou o programa
Sociedade Civil, tem-se distinguido pelo seu empreendedorismo na área social.
Filipa Jardim da Silva – psicóloga clínica, formadora e Master Life Coach, é autora do
livro Dar a Volta.
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June Bolneo – ativista pelo trabalho remoto, fundou a Digital Workforce e a
WorkRemote com o objetivo de apoiar empresas e empreendedores que desejam
apostar no trabalho à distância.
Martim Mariano – formador especialista em comunicação, storytelling e marketing de
conteúdo, é autor do livro A Cadeira do André.
Nuria Mendoza e Gerrit Grundling - casal de empreendedores, psicólogos, Coachs,
Formadores e Country Leaders da marca Points of You Portugal, unem-se por uma
missão comum: Inspirar Mudanças Positivas em Pessoas e Organizações.
Paula Trigo – ligada ao setor da educação, formação e consultoria empresarial há mais
de 30 anos, é trainer certificada em PNL e uma das principais referências nacionais
nesta área.
Regina Santana – especialista em marketing digital, neurovendas, neuromarketing e
comportamento do consumidor, é fundadora da Think Conference.
Teresa Botelho – reconhecida Business Coach com mais de 25 anos de experiência na
gestão de empresas nacionais e internacionais.
Teresa Guilherme – figura incontornável do empreendedorismo feminino em Portugal,
venceu num dos meios mais competitivos e continua a dar cartas no mundo dos
negócios.

