
Dia do
trabalhador
O que o desafia no seu trabalho?

Partilhamos consigo o melhor deste nosso mundo. 



Tenho um enorme prazer em gerir a ALL
Comunicação. Temos a sorte de reunir uma equipa
de colaboradores que a todo o momento é capaz de
nos surpreender. Pelo seu humanismo, pela sua
criatividade, pela forma como conseguem superar
cada desafio, pelas soluções e estratégias que
apresentam a cada cliente. É por elas, pelas pessoas
que compõem a ALL Comunicação, que acordo todos
os dias com uma vontade imensa de ir trabalhar. 

Luís Lemos



Catarina Boal
Aquilo que mais me desafia neste trabalho é o próprio
desafio, que é constante. Lidamos com o previsto e com o
imprevisto. Não há dias iguais. Uma coisa que me dá muito
gozo é poder trabalhar estratégias de comunicação para
clientes de ramos tão distintos, com mensagens e formas de
comunicar muito divergentes. 

A capacidade de nos moldarmos às circunstâncias, aos
projetos e às pessoas é muito envolvente. E fazer tudo isso
ao lado de uma equipa dedicada e divertida, tem um sabor
ainda melhor. 



A diversidade e a oportunidade de descobrir e
de aprender constantemente sobre temas
novos são razões pelas quais esta área me
entusiasma. O desafio de todos os dias é criar
estratégias de comunicação eficazes e
diferenciadas que permitam amplificar as boas
histórias que, felizmente, as marcas que
trabalhamos nos apresentam.

Carla Grou



Sofia Rainho
Uma das coisas que mais gosto no meu
trabalho é a versatilidade: poder conversar
com muitas pessoas e sobre temas tão
diferentes. Um dos principais desafios é gerir
bem o tempo e conseguir chegar a tudo.



O que mais gosto do trabalho é de pensar em ideias
criativas e gosto muito de fazer isso em conjunto. Na ALL
todos os elementos se completam. Surgem sempre ideias
melhores em equipa e reina o espírito de entreajuda.

Os desafios são diários, porque temos de encontrar
formas de acrescentar valor às várias tarefas que vamos
realizando. Gosto de os resolver, do processo de
desbloquear problemas e entregar não só o trabalho
feito, como bem feito. 

Beatriz Martins



Adoro o que faço. Ser assessor de imprensa
"obriga-me" a analisar diferentes áreas, estudar

assuntos completamente diferentes e a contactar
pessoas com especialidades e conhecimento

muito díspares. É um trabalho que nos enriquece
como pessoas e que me faz vibrar!

João Oliveira



Podermos dar asas à criatividade
Vermos desafios em vez de problemas
Sentirmos orgulho no trabalho dos outros
Sabermos ouvir pontos de vista diferentes 
Podermos rir acompanhados 
Sermos reconhecidos pelo nosso empenho e resultados
Partilharmos o que nos desperta a curiosidade, o que nos
estimula intelectualmente ou o que nos diverte.

Ser ALL é...

Rita Fevereiro



José Aguiar
Tenho muita sorte porque, para mim,
“trabalho” tem sido, ao longo de quase vinte
anos de vida profissional, em todos os
lugares e momentos, sinónimo de fazer o
que gosto, me satisfaz e preenche. E que
sorte tenho tido, de trabalhar para, e com,
líderes incríveis, equipas de pessoas únicas e
clientes fantásticos. 



E A SI? O QUE O DESAFIA MAIS?


