
 

The Wow Conference 2015 

 

Nos dias 3 a 8 de Março de 2015, a Tradutora do ISCPSI – Instituto Superior de Ciências 

Policiais e Segurança Interna – Dr.ª Cristina Reis foi convidada pela Directora Executiva do CPL 

Meetings & Events (Draª. Linda Pereira) a participar na conferência The Wow Conference 2015, 

a qual teve lugar no Hotel Miragem em Cascais. Linda Pereira é Consultora e professora sobre 

«Meeting Industry» em diversas Instituições e Universidades no UK, USA, Portugal, África do 

Sul, Rússia, entre muitos outros países, onde tem sido Palestrante, incluindo presenças como 

«Keynote Speaker» em mais de 700 eventos de referência a nível mundial. Esta conferência 

contou com a participação de várias entidades importantes no sector do empreendedorismo, 

tais como: Madalena Queirós, Farzanah Mall, Ana Cristina Guilherme, Diana Dentinger, Nancy 

Allen, Esther Liska, Linda Pereira, Suzanne Letourneau, Heidi Richards, Marco Fernandes e 

Carolina Almeida Cruz. 

A essência desta conferência foi a de transmitir mensagens de encorajamento dos vários 

speakers e o que se poderia fazer para que a liderança no feminino tivesse sucesso, tais como:  

 Motivação, inovação, materialização das ideias; 

 Não há problemas, há questões sem solução imediata; 

 És o tamanho dos teus sonhos; 

 A educação das crianças, neste caso do sexo feminino é absolutamente crucial para 

que se tornem umas boas líderes e não apenas boas donas de casa. 

Em suma, foi realçada a importância de nomear elementos do sexo feminino para os 

Quadros de Direcção, Liderar com Convicção, Dignidade e Humildade, reconhecer a 

personalidade e avaliar as necessidades a ela inerentes, Como Conciliar Trabalho, Vida Pessoal 

e ainda Inspirar outros, Estabelecer Contactos, Ser Criativo e Corajoso para convencer futuros 

empregadores, Ser Autêntico e “parar de lutar contra a maré”, parar de fingir e Obter o que se 

Quer Financeiramente e a Nível Pessoal é tudo o que se pode conseguir, abrindo as portas à 

nossa autenticidade. 

 


