
 

 

  

 

 

 

Era previsível e acabou mesmo por se confirmar: a pandemia de covid-19 alterou os nossos hábitos de consumo;  

saiba exatamente de que forma e em que medida, neste estudo, “The Conference Board® Global Consumer Confidence Survey”, 

conduzido em colaboração com a Nielsen.  

Nesse mesmo sentido, fique também a saber que o “Palácio do Gelo Shopping” é um dos locais que já poderá visitar com toda a 

segurança, uma vez que é agora um Five Stars | Safe Spot. E já que falamos em segurança, conheça melhor como a “2045” faz dela 

a sua prioridade, seja através do know-how dos seus vigilantes, seja através da inovação dos seus sistemas de segurança.  

 

Nesta mesma edição, aproveite ainda para saber como a Auchan se propõe trabalhar mais de perto 

com os produtores locais, saiba tudo sobre a 4º maratona da maternidade, uma oportunidade para toda família praticar atividade 

física e ajudar quem mais necessita, e ainda, aproveite as nossas dicas para ter fins-de-semana em cheio com teatro para os mais 

pequenos em Almada.  Desconfine em segurança e tenha uns dias Cinco Estrelas.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2045 
A 2045, com 30 anos de experiência, tem como principal objetivo 

preservar a segurança das pessoas e bens, de empresas e particulares, 

com soluções de segurança adequadas às necessidades dos seus 

clientes. As soluções são identificadas através de um levantamento 

exaustivo às instalações a serem protegidas, e combinam a experiência e 

know-how dos seus Vigilantes com a inovação 

dos seus sistemas de segurança, minimizando os riscos e as ameaças 

previamente identificadas. Saiba Mais  
 

  

 

https://link.freshmail.mx/c/oe3bj43erj/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/if0goa8g5r/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/c8jleypd3t/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/3lydqgb0q1/ok3z5wqwuq


 

 

 

O Palácio do Gelo Shopping é um Five 

Stars | Safe Spot  
 
Vencedor do Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria centros 

comerciais, o Palácio do Gelo Shopping foi agora auditado pelo novo 

sistema de avaliação, que garante in loco, que estão implementadas as 

medidas de segurança e higiene necessárias para uma experiência de 

compras e lazer com segurança.  

 

Com a garantia do Bureau Veritas e do Prémio Cinco Estrelas, o Palácio 

do Gelo Shopping não só foi considerado uma marca de excelência 

como recebeu também a certificação Five Stars | Safe Spot para total 

garantia dos consumidores que o visitam.  

 

Conheça aqui a metodologia de atribuição desta certificação.   

  

 

 

 

 

 

 

Família reunida no teatro  
Os próximos sábados e domingos prometem grandes momentos no 

Teatro Municipal Joaquim Benite em Almada!  As portas voltam a estar 

abertas para espetáculos dedicados aos mais pequenos e às famílias. 

Além da Companhia de Teatro de Almada, sobem também ao palco a 

Companhia Nacional de Bailado, o Teatro Nacional de São Carlos e o 

Teatro do Noroeste. Aproveite a Condição Especial Estrelas & Ouriços. 

Saiba mais AQUI 

 

  

 

 
  

 

 

4ª MARATONA DA MATERNIDADE 

Vai decorrer no dia 31 de Outubro a 4º maratona da maternidade, sobre o mote "Juntos 

pela Maternidade, em qualquer lado". O objectivo desta maratona é desafiar pré-

mamãs, pais e famílias a caminhar 3km. O desafio este ano decorre de forma virtual e o 

valor das inscrições reverte na totalidade para a Make-A-Wish. Faça a sua a inscrição até 

dia 23 de outubro AQUI. Descubra mais sobre este evento AQUI 

 

  

 

https://link.freshmail.mx/c/lj4z720ujv/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/nybpjuib7z/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/knscxdqdt8/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/pr3q1jah35/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/4d4mmuq972/ok3z5wqwuq
https://link.freshmail.mx/c/wfdawbyagz/ok3z5wqwuq


AUCHAN ENCURTA DISTÂNCIA COM 

PRODUTORES LOCAIS 

 
Os produtores locais interessados em trabalhar com a Auchan 

Retail Portugal podem agora, preencher um formulário no site 

da empresa a solicitar o contacto. O objetivo é simplificar e 

agilizar a comunicação entre as duas partes e reforçar, assim, o 

compromisso que a marca Auchan assumiu com o mercado 

nacional.  

 

A Auchan Retail Portugal trabalha já com cerca 100 produtores 

locais – pequenos produtores - que produzem mais de 700 

artigos que a Auchan comercializa nas suas lojas, o que 

representa cerca de 90% das suas compras. Esta aposta na 

valorização do que é nacional e, sobretudo, do que é local não é 

de agora. É uma militância que já dura há mais de 25 anos, ao 

lado dos pequenos produtores em épocas boas e menos boas.  

 

Saiba mais AQUI 

 

 

 

 

 

 

https://link.freshmail.mx/c/dbpw1f5z2g/ok3z5wqwuq

