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A portuguesa Mafalda Garcês, Country Leader & People Director da empresa de cibersegurança Dashlane, recebeu pelo seu
trabalho o prémio “HR’s Rising Stars 2022”, entregue pela revista norte-americana Human Resource Executive. É a primeira vez
que uma portuguesa está entre os vencedores do prémio que distingue "estrelas em ascensão que tenham demonstrado
extraordinárias capacidades de liderança e uma capacidade de enfrentar desafios empresariais difíceis".
O artigo dedicado à gestora portuguesa valoriza com destaque, a implementação a partir do zero da empresa norte-americana
Dashlane em Portugal. Saiba mais.
Na escolha de um serviço ótico, deve haver cuidado e ponderação. Fomos saber os 5 fatores mais valorizados pelos
consumidores quando escolhem uma ótica como a vencedora do Prémio Cinco Estrelas, Opticalia.
O CEO da Sodexo Nelson Lopes, revela na rubrica "Entrevistas de Marca", as vantagens em escolher o Sodexo Refeição Pass
para empresas e colaboradores e como o Prémio Cinco Estrelas é o reconhecimento dessas mesmas vantagens.

A visão é, sem dúvida, um dos principais sentidos que temos, pelo que é também uma das nossas prioridades quando
chega a hora de cuidar e/ou tratar. Desta forma, é importante escolher um serviço ótico que nos dê garantias de qualidade e
segurança, como o da Opticalia.
Fomos saber quais os 5 principais motivos mais valorizados pelos consumidores, na hora de escolher um serviço ótico.

O MEO oferece a melhor experiência de
internet através da maior rede nacional de
fibra ótica que chega a mais de 6 milhões
de casas, disponibilizando assim a internet
mais rápida do mercado com a melhor
velocidade de download (1Gbps) e upload
(400Mbps) em Portugal.
O MEO disponibiliza também o router
FiberGateway desenvolvido pela Altice Labs
em Portugal e que permite ligações em WiFi
6 com a máxima cobertura, fiabilidade e
estabilidade para tudo em simultâneo:
teletrabalho, live streamings, jogos online e
muito mais.
Sabe mais aqui.

O Sodexo Refeição Pass é o cartão refeição idea
para as empresas que procuram uma solução
prática na disponibilização do subsídio de refeiçã
aos seus colaboradores.

Entre outros temas, Nelson Lopes CEO da Sodex
Portugal, destaca em entrevista algumas das
vantagens do Portal Cliente Sodexo tais como,
as parcerias com as principais plataformas de
encomendas de refeição e o permitir pagamento
online em total segurança com o protocolo 3D
Secure, para além da utilização via MB Way.
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