
Aos nossos futuros oradores,

Em terras de Nzinga Mbandi crescia uma pessoa com uma paixão por partilhar ideias e inspirar os outros. 
Esta pessoa teve a oportunidade de se tornar um orador do TEDxLuanda e aceitou o desafio.

Ser orador do TEDxLuanda significava que esta pessoa teve o privilégio de partilhar as suas ideias num 
palco global, perante uma audiência ao vivo e espectadores online. Teve de elaborar cuidadosamente a 
sua mensagem e apresentação, sabendo que as suas palavras tinham o poder de mudar mentes e de 
desencadear acções.

O processo de se tornar um orador do TEDxLuanda foi rigoroso. Teve de submeter uma proposta detal-
hando a sua ideia e o seu potencial impacto e depois passar por um processo de seleção para ser escol-
hido como um dos poucos oradores no evento.

O orador trabalhou incansavelmente para preparar a sua apresentação, honrando a sua mensagem e 
praticando a sua presença em palco. Ele sabia que tinha apenas um tempo limitado para captar a atenção 
da audiência e deixar uma impressão duradoura.

No dia do evento, o orador subiu ao palco com um sentimento de empolgação e responsabilidade. Olhou 
para a audiência, respirou fundo e começou a falar.
As suas palavras foram poderosas, a sua apresentação foi envolvente e a sua mensagem foi inspiradora. 
A audiência foi cativada e a plateia levantou-se para aplaudí-lo.

A experiência de ser um orador do TEDxLuanda foi singular, jamais esqueceria. Teve a oportunidade de 
partilhar as suas ideias com o mundo e sabia que tinha feito a diferença na vida dos seus ouvintes.

Ser orador do TEDxLuanda é uma oportunidade de inspirar e fazer a diferença, de partilhar as suas ideias 
e causar impacto no mundo, é uma oportunidade de se juntar a uma comunidade de pensadores e faze-
dores, de se conectar à pessoas com os mesmos interesses e de fazer parte de algo maior do que você.
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