COMUNICADO DE IMPRENSA

PRIMEIRA PLATAFORMA NACIONAL
DEDICADA À REPUTAÇÃO CORPORATIVA
Chama-se RepCircle e é uma iniciativa da Lift Consulting que reúne
dezenas de líderes empresariais e gestores de várias áreas.

Lisboa, 10 de abril de 2019 – Acaba de ser apresentada a primeira Plataforma em
Portugal dedicada à Reputação Corporativa. Chama-se Rep.Circle – The Reputation
Platform e é uma iniciativa da Lift Consulting, que tem por objetivo promover e
divulgar conhecimento sobre a reputação corporativa, assim como estimular a reflexão
e a adoção de melhores práticas.
O Rep.Circle terá expressão em quatro pilares fundamentais: uma plataforma digital,
acessível em repcircle.com que pretende disponibilizar gratuitamente um conjunto
muito alargado de conteúdos relacionados com a Reputação Corporativa; um grupo no
LinkedIn denominado círculo de líderes, que dão corpo a uma comunidade de
executivos interessados nas matérias de reputação corporativa; um conjunto alargado
de eventos anuais que pretendem cruzar temas como a Inovação, o Talento, a
Sustentabilidade, o propósito empresarial, a Liderança, entre outros, com o da
Reputação Corporativa, e finalmente o quarto pilar de estudos adaptados ao mercado
português.
O Rep.Circle tem ainda um Conselho Consultivo do qual fazem parte, nesta fase de
arranque, 11 destacadas personalidades, que vão contribuir para apoiar e enriquecer a
plataforma na concretização da sua atividade e missão.
Este centro de conhecimento vai ainda dedicar-se à produção de estudos e barómetros
sobre a realidade nacional, desenvolvidos em colaboração com gestores altamente
qualificados de diferentes áreas de atividade e com um sólido percurso profissional e
académico. Os resultados desse trabalho serão apresentados em eventos realizados ao
longo do ano e estarão também disponíveis na plataforma digital.
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Salvador da Cunha, CEO da Lift Consulting e mentor do Rep.Circle mostra-se “muito
satisfeito e orgulhoso pela apresentação desta iniciativa, que pretende defender a
reputação corporativa como uma vantagem competitiva das organizações e também
promover uma discussão ativa do tema, através da partilha de conhecimento e
melhores práticas. Por outro lado, o Rep.Circle é também um fórum de reflexão e
reunião de executivos de referência, que esperamos alargar à medida que a iniciativa
se vai consolidando.”
A apresentação do Rep.Circle decorreu no âmbito do Reputation Day Portugal 2019,
que se realizou na manhã de hoje, no auditório da EDP, por iniciativa da Lift
Consulting e do Reputation Institute - a consultora líder mundial em matéria de
reputação corporativa - para apresentar o RepTrak® Portugal, o ranking das empresas
mais reputadas no país.

*Conselho Consultivo do RepCircle:
António Saraiva, Presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal
Cristina Campos, Diretora-geral da Novartis
Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde
Nuno Fernandes Thomaz, Administrador da SOGEPOC SGPS
Pedro Penalva, CEO da Aon Portugal
Pedro Santa Clara, Professor Nova School of Business and Economics
Raúl Galamba de Oliveira, Diretor Emeritus McKinsey & Company
Rogério Canhoto, Chief Business Officer da PHC Software
Tomás Pinto Gonçalves, Gestor
Vera Pinto Pereira, Administradora da EDP Energias de Portugal, SA
Vítor Virgínia, Diretor-geral MSD Portugal

Sobre a Lift Consulting
A Lift Consulting é uma consultora de comunicação estratégica especializada na gestão da reputação, relações públicas,
comunicação digital e marketing de conteúdos. Com 25 anos de experiência no mercado português, a Lift oferece um serviço
completo, da gestão de crise à gestão de redes sociais, da assessoria de imprensa e influenciadores ao marketing de
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conteúdos, dos public affairs ao employee communications. Está integrada num dos maiores grupos de comunicação de
capital português, o Lift World, e já foi nomeada várias vezes como a Consultora do Ano por diferentes publicações. Destaque
também para a eleição como Consultora Ibérica do Ano, em 2015, pelo Holmes Report, prémio para o qual foi novamente
nomeada em 2016 e 2017.
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