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O Forum Algarve recebeu re-
centemente a distinção Five 
Stars Safe Spot, resultado da 
renovação, pelo segundo ano 
consecutivo, do Prémio Cinco 
Estrelas Regiões na categoria 
“Centros Comerciais”, e depois 
de ter sido distinguido pela Bu-
reau Verittas com o selo Global 
Safe Site, que cerifica que o Fo-
rum Algarve se encontra em 
conformidade com os requisi-
tos do Manual Selo Global Safe 
Site, elaborado com base nas 
orientações da DGS e na reco-
mendações da OMS relativas 

ao Covid-19.
A distinção Prémio Cinco Es-
trelas e Five Stars Safe Spot 
resulta de uma das mais com-
pletas avaliações de satisfação 
do consumidor com a oferta a 
nível regional e surge numa al-
tura em que o centro anunciou 
um novo horário de funciona-
mento - até 13 de setembro, 
aberto diariamente das 10 às 
23 horas.
O prémio Five Stars Safe Spo-
té atribuído aos espaços que 
conquistam, com máxima 
pontuação, as distinções Cinco 

Estrelase Global Safe Sitepela 
Bureau Verittas, sendo atribuí-
das, no primeiro caso com base 
na indicação espontânea dos 
consumidores e, no segundo, 
através de uma avaliação rigo-
rosa quanto ao cumprimento 
das normas sanitárias e con-
tributo do centro comercial no 
âmbito da situação de pande-
mia COVID19.
Para Sérgio Santos, diretor 
do Forum Algarve “esta tripla 
distinção surge numa altura es-
pecialmente importante, face 
ao cenário ímpar que vivemos. 

Saber que ano após ano renova-
mos a confiança com quem nos 
visita e continuamos a ser o seu 
espaço de eleição na região é 
motivo de grande orgulho, mas 
também de responsabilidade. 
As distinções alcançadas são o 
reflexo de um trabalho árduo e 
contínuo de toda a equipa, no 
sentido de salvaguardar o nosso 
maior objetivo: proporcionar as 
melhores condições de visita e 
segurança para todos aqueles 
que nos visitam e para todos 
os colaboradores do Forum 
Algarve”.

Forum Algarve recebe três distinções


