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Nomeação na Edenred 
Marie-Laurence Bouchon foi nomeada como Vice 

President de Comunicações, e torna-se membro 

do Comitê Executivo do Grupo 

Marie-Laurence Bouchon juntou-se à Edenred como Vice Presidente de Comunicações. 

Baseada em Paris, Marie-Laurence reporta a Bertrand Dumazy, Presidente e CEO da 

Edenred, sendo responsável pela comuncação interna e externa do Grupo. 

 

Marie-Laurence Bouchon, 49 anos de idade, tem sido a chefe de 

comunicações do Grupo SCOR, resseguradora global, desde de 2014. 

Começou a sua carreira em 1994, em vendas de ações na corretora 

Cheuvreux, antes de passar para a Oddo, e a UBS. Foi nomeada como 

Diretora Editorial e New Business na Hachette Livre entre 2004-2005, 

antes de se tornar Diretora Associada na Gavin Anderson & Company, 

em 2005. Por fim, foi Diretora de consultoria de estratégias de 

comunicação na Brunswick, entre 2007 e 2014. Em 2016, foi nomeada 

como membro do Conselho Administrativo da Gutenberg Technology 

e da Humensis. 

 

Marie-Laurence Bouchon licenciou-se na HEC Business School (Ecole des hautes études 

commerciales) e na Grenoble Insituto de Estudos Políticos (Institut d’études politiques). Tem 

também um mestrado na ESCP Europe business School (Ecole supérieure de commerce de 

Paris). 

 

“Estou entuasiasmado de dar as boas-vindas à Marie-Laurence ao Comitê Executivo do 

Grupo. A diversidade e riqueza da sua perícia, combinadas com o seu conhecimento em 

assuntos e temáticas relativas à comunicação, em  setores B2B2C, vai aumentar a 

reputação e visibilidade da Edenred aos olhos dos stakeholders, e realçar a única posição, 

força e talentos da Edenred pelo mundo.“ enaltece Bertrand Dumazy, Presidente e CEO do 

grupo Edenred. 

 
▬▬ 

 
 

A Edenred é o líder mundial em soluções transacionais para empresas, colaboradores e comerciantes. Soluções estas 

que podem ser entregues através de cartões, aplicações móveis, plataformas online ou vales de papel. Representando 

todas as elas um aumento real do poder de compra dos colaboradores, uma gestão otimizada dos custos para as 

empresas e um aumento do volume de negócios para os comerciantes afiliados. 

Em Portugal, é fornecedora do Cartão Refeição mais utilizado no País, baseando a sua oferta em duas linhas de 

negócio: 

 Benefícios para o Colaborador (Euroticket Refeição, Euroticket Creche, Euroticket Estudante e Euroticket 

Formação) 

 Soluções complementares, como incentivos e recompensas (Cheques Automóvel e Compliments) e 

programas publico-sociais 

 

A Edenred Portugal conta com 500 mil utilizadores que efetuam diariamente transações numa rede de milhares de 

comerciantes afiliados. 
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A nível internacional, o Grupo reúne uma rede exclusiva de 47 milhões de utilizadores, 830 mil empresas e instituições 

públicas e 1,7 milhões de comerciantes afiliados. Cotada na bolsa de valores da EuroNext Paris, a Edenred opera em 46 

países, com cerca de 8.500 colaboradores. Em 2017, o Grupo fez a gestão de cerca de 2.5 biliões de transações 

móveis. 

 

Os logotipos e outras marcas mencionadas e apresentadas neste comunicado de imprensa são marcas registradas da 

Edenred S.A., das suas subsidiárias ou terceiros. Não podem ser utilizados para fins comerciais sem o consentimento 

prévio por escrito dos seus proprietários.  

 

Siga a Edenred no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edenred-portugal/ 
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CONTACTOS 
 
Relações com a Imprensa 

 

Anne-Sophie Sergent 

+33 (0)1 74 31 86 27 

anne-sophie.sergent@edenred.com 

 

Matthieu Santalucia 

+33 (0)1 74 31 87 42 

matthieu.santalucia@edenred.com 

  Relações com a Imprensa em Portugal 

   

  Inês Esteves 

  +351 218 917 700    

  ines.esteves@edenred.com 

 

Relações com investidores e acionistas 

 

Solène Zammito 

+33 (0)1 74 31 88 68 

solene.zammito@edenred.com 

 

Loïc Da Silva 

+33 (0)1 74 31 87 09 

loic.dasilva@edenred.com 
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