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Cilnet tem nova administração
Mafalda Freire, 5 de Junho de 2017, 16:30

EMPRESAS



NEGÓCIOS



A tecnológica portuguesa anunciou a inclusão de Miguel Borges na nova Administração da
empresa. O executivo vai ser responsável pela área de Serviço a Clientes, PMO e Mercado
Internacional.
Para além do novo membro, a equipa de Administração da Cilnet é composta por João Martins, com o
pelouro das áreas Comercial, Pré-Venda e Marketing, e Eduardo Matos, com a Área Financeira e
Serviço Pós-Venda.




Miguel Borges, que tem larga experiência em Serviços, terá como principais desa os, o crescimento do
navegar
neste sitea está
a consentir
a utilização de cookies.
Saiba mais
negócio
e promover
estratégia
de internacionalização
da empresa.
Menu
Ao
http://www.bit.pt/cilnetnovaadministracao/

Pesquisar …close 

1/5

201766

Cilnet tem nova administração  B!t Magazine

“A incorporação do Miguel Borges na Administração vem consolidar a nossa estratégia de negócio já







bem de nida de crescimento da área dos Serviços. Acreditamos que a área de Serviços é crucial para

alcançarmos os nossos objetivos e assim potenciar cada vez mais o nosso crescimento no mercado
nacional e também no mercado europeu”, a rmou, em comunicado, João Martins, Administrador da
Cilnet.
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Capgemini Portugal distinguida pela Salesforce
Mafalda Freire, 5 de Junho de 2017, 14:00
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A subsidiária portuguesa da Capgemini foi distinguida como a Maior Prática de Salesforce no
mercado nacional. O prémio foi entregue no evento Salesforce 2nd Partners Award Edition, que
se realizou em Madrid.
Segundo a empresa, a distinção internacional demonstra o empenho e o investimento da Capgemini
Portugal nos programas de quali cação e certi cação das suas equipas em Salesforce e o sucesso
alcançado nos projetos de implementação das soluções dessa tecnológica.
“Estamos muito satisfeitos por termos sido distinguidos com um prémio tão importante num segmento
de mercado que cada vez tem maior relevância. Este reconhecimento é o resultado dos nossos
esforços para crescermos de forma continuada e célere nas práticas relacionadas com Salesforce,
criando e mantendo equipas de pro ssionais altamente quali cados e especializados, capazes de
ganharem novos clientes e desenvolverem o alargado leque de relacionamentos que já possuímos,
tanto a nível nacional como internacional, e de assegurarem a implementação de projetos bemsucedidos” a rmou, à imprensa, Miguel Mancellos, Principal da Capgemini Portugal.
A Capgemini Portugal vai estar presente e é patrocinadora Platinum do evento Salesforce Essentials
Lisboa que terá lugar no próximo dia 8 de junho, na Fundação Champalimaud.
De referir, ainda, que a fornecedora de serviços de consultoria, tecnologia e outsourcing é Platinum
 
Partner da Salesforce, a nível global.
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