
   

   

 

A atual situação de crise devido à covid-19 não afetou a reputação do 

nosso país perante os investidores internacionais. “Portugal não 

perdeu atratividade” e cativou sete novos investimentos durante a 

pandemia, revela o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques. Face à 

atual situação, a AICEP acelerou a criação de novas ferramentas de 

ecommerce com o lançamento de uma plataforma que agiliza as 

exportações online. Saiba mais aqui. 

 

Também para acelerar a nossa economia, na passada semana O 

Prémio Cinco Estrelas desafiou os consumidores a escolherem o que 

é português e é Cinco Estrelas. A partir desta semana, e de acordo 

com a tendência atual devido à pandemia, vamos sugerir locais de 

férias ou escapadinhas, que permitam recomeçar a usufruir da nossa 

natureza e do nosso património. 

 

O dia 1 de junho significou para muitos, o recomeço do trabalho no 

escritório; divulgamos aqui, através do Público,  

 

 

 

as medidas essenciais que as empresas estão a tomar para um 

regresso em total segurança. 

 

Medidas Cinco Estrelas, têm sido tomadas por muitas das marcas que 

fazem parte do universo Prémio Cinco Estrelas.  

É o caso da marca O Boticário que vai doar durante este mês, 1% de 

todas as vendas em lojas físicas e online, à Rede de Emergência 

Alimentar. 

 

Em fase 3 de desconfinamento, emergem novas campanhas e novos 

produtos das marcas que pretendem comunicar o regresso e 

transmitir confiança. Divulgamos o novo vídeo do Grupo CUF, a nova 

gama artística de produtos Renova, ambas marcas Cinco Estrelas, e 

ainda o novo vídeo promocional do Alentejo, que conta o que dele 

dizem grandes meios de comunicação internacionais. 

 

Seja Cinco Estrelas, vá desconfinando com responsabilidade.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

https://link.freshmail.mx/c/m3nua12ddr/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/efpaslpcwy/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/z4c9v51r6k/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ht08czvadc/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/p4w884p4qw/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/l8fgvq0lx3/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/fgm51g66y9/wrghxne5kv


 

 

 

  

 

Caudalie Vinoperfect 
SÉRUM LUMINOSIDADE ANTIMANCHAS VINOPERFECT  

Este sérum não fotossensibilizante e oil-free é líder de 

mercado em sell-out* em Portugal. Tem resultados 

excecionais em todo o tipo de manchas: sol, gravidez, acne  

e manchas instaladas. Além de corrigir as manchas, previne 

o seu aparecimento e sublima a luminosidade da tez. 

Ganhou o Prémio 5 Estrelas pelo 3º ano consecutivo  

na categoria cosméticos antimanchas.  Saber Mais 

 
* Informações hmR, Health Market Research, MAT (12 meses anteriores) em 

Dezembro 2019, mercado despigmentantes facial mulher, vendas em valor e em 

unidades  
 

   

 

Palácio do Gelo Shopping 
 

O Palácio do Gelo Shopping é um centro comercial  

com características únicas, onde pode encontrar  

mais de 150 lojas, incluindo 30 restaurantes/ cafés/ 

pastelarias/geladarias, 6 salas de cinema,  

e um dos maiores Health Clubs do país.  

Possui ainda uma Pista de Gelo e um Bar de Gelo abertos 

todos os dias do ano. 

 

Saber Mais 
 

   

 

BebéVida 
 

A BebéVida é um banco que presta serviços de 

processamento, criopreservação e armazenamento de 

produtos biológicos, nomeadamente Sangue e Tecido do 

Cordão Umbilical, importantes fontes de células 

estaminais.Descubra o que são as células estaminais  

e quais as suas aplicações terapêuticas. 

 

Saber Mais 
 

 

  

   

 

 

Vamos todos ajudar? 

O Boticário vai doar 1% das suas vendas do mês de Junho, 

mês em que reabre as suas 56 lojas, à Rede de Emergência 

Alimentar. Esta iniciativa da ENTRAJUDA e do Banco 

Alimentar foi criada para dar resposta aos efeitos da 

Pandemia em Portugal. Doando parte da receita de venda 

das lojas físicas, da sua loja online de toda a Europa e da 

sua rede de revendedores, O Boticário apoia assim esta 

resposta de emergência. Seja Cinco Estrelas; ao comprar 

Boticário vai estar a também a apoiar. 
 

   

https://link.freshmail.mx/c/rzwrw1770r/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/vbis01tfnm/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/vbis01tfnm/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/58ecn3xdag/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/58ecn3xdag/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/4jbfb1edp5/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/5tu57wwjl4/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ztm0y6vene/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/28ui24jmtf/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/iuwnpu1r6d/wrghxne5kv


 

 

 

Desde dia 1 de junho, que o teletrabalho deixou de ser obrigatório. O Governo tem no entanto como estratégia,  

o “teletrabalho parcial”, de forma a que as empresas se adaptem e formalizem as devidas regras de segurança e para que  

o país avance num desconfinamento cauteloso. O Público, vencedor do Prémio Cinco Estrelas, preparou um guia que junta 

informações e dicas para o “regresso” ao trabalho. Saiba quais são aqui. 
   

 

 

Programar Férias Cinco Estrelas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

A chegada do bom tempo, a terceira fase do desconfinamento e a vontade e a pertinência de “consumir português”,  

tornam junho o mês ideal para recomeçar a programar os dias de férias e, os feriados, permitem também escapadinhas com 

família e amigos. Assim, esta semana deixamos aqui 6 locais da Beira Alta vencedores do  

Prémio Cinco Estrelas Regiões: 2 aldeias históricas – Aldeia da Pena e Sortelha, 2 monumentos e 1 museu – Sé da Guarda, Sé de 

Viseu e Museu Grão Vasco, e, um lugar para descansar e relaxar - Cró Hotel Rural & Termal Spa. 
 

Não perca mais sugestões na próxima semana.  
 

 

 

 

https://link.freshmail.mx/c/rcjsay3u2r/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/y1v9y0he5m/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/m0ak739nj7/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6ferl0iekw/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/alynjzr40e/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/w61fjm42ro/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/w61fjm42ro/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/i3ur6gi9te/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/sa3nkp7bhr/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/8g9sup7rrw/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/nq330agcqx/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/k7oz2p3tw6/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/n994elfqjj/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/n3sxn69mut/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/r7hli13nux/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ek62ng2zcy/wrghxne5kv


 

   

  

 

Estamos com um pé dentro e outro fora, a desconfinar aos poucos, de forma tranquila e segura.  
Na Cultura e nas Artes caminha-se da mesma maneira: ao passo que alguns museus, teatros e cinemas  

vão reabrindo, a programação online continua em força.  
O importante é que virtual ou fisicamente, as atividades sejam para todas as idades! 

 

Para o ajudar na escolha vá a Estrelas e Ouriços. 
 

 

 

  

   

 

"We call it Alentejo" é o nome do novo filme 

promocional do Alentejo, que tem como mote 

as descrições que os principais meios de 

comunicação social internacionais têm 

dedicado a este destino do nosso país. 

O filme pretende enaltecer o Alentejo, pela 

diversidade única, junto dos principais 

mercados internacionais,  
 

Veja o vídeo 

   

  

A Renova, marca Cinco Estrelas, tem uma 

gama de guardanapos de aniversário, que se 

encontram à venda no site da marca. Existem 

tanbém lenços, guardanapos decorados com 

passatempos, toalhitas higiénicas e papel 

higiénico com ilustrações de animais 

coloridas. Conheça também toda a gama 

"Arte" com design exclusivo. 
 

Saiba mais 

   

  

"Se precisar não adie a sua saúde" afirma 

a nova campanha da rede CUF, que tem 

como protagonistas os seus profissionais de 

saúde, a garantirem com um discurso 

pessoal, um regresso em segurança 

às clínicas e hospitais CUF, marca vencedora 

do Prémio Cinco Estrelas. 
 

Veja o vídeo 
   

  

https://link.freshmail.mx/c/7daqt49heo/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/d70xld71ti/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/i7cr7bwq7c/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/gekzg9rh4y/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/gl6vbm22ue/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/dx7b05hlzj/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/8uujtckjj2/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/cg92ru46gj/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/x09fz3b88y/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qgpzpdzvy2/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/icsrwn8ejt/wrghxne5kv


 

 

 

 

   
  

 Siga-nos 
 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 Contacte-nos 

 

 

 Prémio Cinco Estrelas 

 

 

 Prémio Cinco Estrelas Regiões 

 

 

 

  

 
CANDIDATURAS PRÉMIOS CINCO ESTRELAS  

Tel: 21 759 03 54 | 938 123 663 | 917 229 219  

www.cinco-estrelas.pt 
 

 

 

  
   

 Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em 

unsubscribe. 
 

 

 

 

  

 Prémio Cinco Estrelas | Rua Manuel da Silva 5D, Lisboa, Portugal 
 

 

 

 

  
 

 

https://link.freshmail.mx/c/bwtbhbs0w0/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/cu3vsi64i6/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/t9jqxc6uob/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/r/wrghxne5kv/0diwk9g6r5
https://link.freshmail.mx/r/wrghxne5kv/0diwk9g6r5
https://link.freshmail.mx/c/etvggjapr3/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qkqcxe6nzm/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/gkwqegx4wi/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/p1pdxfrvrs/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/het4guj2uq/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/hs44eve0ba/wrghxne5kv

