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Conferência “Inspiring Women” debateu afirmação 

das mulheres na liderança empresarial 
 

 
 

A Stanton Chase Portugal, em parceria com a Soroptimist International, organizou 
no passado dia 22 de Janeiro, em Lisboa, a Conferência “Inspiring Women - 
From networking to success”. 
Cerca de 80 quadros superiores de empresas, gestoras de RH, empreendedoras, 
docentes universitárias e outras interessadas participaram nesta partilha de boas 
práticas na diversidade de género nas organizações e de histórias inspiradoras 
assentes na liderança no feminino.  
Com os testemunhos de Isabel Viegas (Banco Santander Totta), Tatiana Canas 
(Presidência do Conselho de Ministros), Teresa Lacerda (Womenwinwin.com), 
Cristina de Botton (Cozinha com Alma), Madalena Queirós (Diário Económico) e 
Vera Colaço (Manifesto Moda), foram abordadas as estratégias para superar 
discriminação de género, preconceitos e barreiras organizacionais que se colocam 
à progressão das mulheres no mundo do trabalho. 
A Keynote Speaker, Kim Sawyer, atual Embaixatriz dos Estados Unidos da 
América em Portugal, que tem efetuado um vasto e meritório trabalho na 
capacitação de mulheres em papéis de liderança empresarial e 
empreendedorismo, mostrou o impacto positivo do seu projecto “Connect To 
Success”, baseado em programas de mentoring e consultoria. 
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Segundo José Bancaleiro, managing partner da Stanton Chase, “neste tema tão 
estratégico e actual, demonstrámos que a igualdade de oportunidades nas 
empresas e a crescente ascensão das mulheres a lugares de lideranças são 
tendências positivas que temos de acelerar.” 
 

 
 
 
Acerca da Stanton Chase  
A Stanton Chase está classificada entre as 10 maiores multinacionais de Executive 
Search. Com mais de 25 anos de existência e com mais de 76 escritórios em 47 
países, a SC possui especialização comprovada a nível global em diversos 
sectores de actividade, atuando com equipas internacionais, preferencialmente, em 
9 áreas de especialização (practices).  

Em Portugal, a Stanton Chase está há cinco anos, sendo atualmente uma das Top 
5 empresas do mercado de Executive Search. Distingue-se pelo rigor e eficácia do 
seu processo de search e pela experiência em pesquisas internacionais. A Stanton 
Chase é membro da ASEC – Association of Executive Search Consultants 
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