PERFUMES & COMPANHIA
Continue a cuidar de si em casa e na melhor companhia. Para continuar a
mimar-se e a manter as suas rotinas de beleza, a Perfumes & Companhia
continua ao seu lado através da sua loja online, onde encontra
os seus produtos favoritos com descontos únicos
e ainda portes de envio gratuitos.
Saiba Mais

TOYOTA
Hoje, ficar em casa significa proteger-se.
Mas significa também ter a Toyota ao seu lado, digitalmente
e na Rede de Oficinas Toyota. Saiba mais sobre a campanha
de prevenção lançada pela Toyota em Portugal com
a mensagem Fique em casa, a Toyota fica consigo.
Contacte-nos através do 808 248 248 porque,
esteja onde estiver, a Toyota está consigo.
Saiba Mais

Durante os próximos tempos, uma percentagem significativa dos portugueses vai trabalhar em regime de home office. No nosso
local de trabalho estamos inseridos num ambiente profissional, em contacto com os colegas, podendo conversar, trocar ideias e
estando próximos de quem nos lidera. Em casa, não temos nenhum destes estímulos, estamos rodeados dos nossos objetos
pessoais, da televisão, do conforto do sofá... é necessária alguma disciplina para nos organizarmos. Para facilitar, deixamos-lhe
aqui 5 dicas fundamentais para otimizar os seus dias de teletrabalho.
1. Arranje-se e não passe o dia de pijama.
2. Crie um espaço de trabalho num local da casa e faça os possíveis para o tornar agradável.
3. Estabeleça um horário e cumpra-o.
4. Defina prioridades e não prolongue o seu tempo de trabalho pela noite fora.
5. Crie momentos de pausa e obrigue-se a mexer. Por exemplo: não tenha a garrafa da água na secretária, levante-se e vá beber
na cozinha.
Bom trabalho!

Siga-nos

Catarina Furtado
Vencedora 2020 na Categoria Solidariedade

Catarina Furtado, formada pela Escola de Dança do Conservatório
Nacional de Lisboa. Estudou jornalismo no Cenjor e Teatro e
Contacte-nos
Prémio Cinco Estrelas
Cinema em Londres. Prémio Cinco Estrelas Regiões
É apresentadora de televisão, atriz, autora, documentarista e
embaixadora
CANDIDATURAS PRÉMIOS CINCO ESTRELAS
Tel: 21 759 03 54 | 938 123 663 | 917 229 219
de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População
www.cinco-estrelas.pt
(UNFPA).
Saiba Mais
Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe.
Prémio Cinco Estrelas | Rua Manuel da Silva 5D, Lisboa, Portugal

