Google Earth
mostra-nos
4 décadas
de mudanças
no mundo

Timelapse é a nova ferramenta do Google Earth que permite ver como o
mundo mudou e como as alterações climáticas, os incêndios, a
desflorestação, as catástrofes naturais e a urbanização alteraram a
superfície do planeta nos últimos 40 anos.Timelapse é uma viagem no
tempo até 1984, que utiliza mais de 24 milhões de fotografias por satélite
armazenadas permitindo aos utilizadores “ver o tempo desdobrar-se e
testemunhar quase quatro décadas de mudança planetária”, com destaque
para as consequências das alterações climáticas.
O mundo está em permanente mudança mas há coisas que nunca mudam:
o amor que temos por quem nos trouxe ao mundo. As Mães merecem
presentes Cinco Estrelas: inspire-se nas nossas sugestões ou no "Portugal
guia-Te" para programar um passeio Cinco Estrelas com a sua mãe.
Cinco Estrelas são as marcas Toyota, Imovirtual e Residências Montepio que
se destacam no mercado por diferentes razões: a primeira celebra o carro
do ano, a segunda quer saber que mudanças a pandemia trouxe às casas
dos portugueses e a terceira lançou um serviço de reabilitação/fisioterapia
respiratória para doentes pós-covid que pode ser feito em casa.
Ponha o pé fora de casa mas proteja-se.
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Crioestaminal
Opte por guardar este bem único para a sua família a partir
de 80€ por ano, ou opte por doar a amostra de células
estaminais do seu bebé, para investigação,
sem qualquer custo, para que possamos desenvolver novos
medicamentos para doenças atualmente
sem tratamento.
Na Crioestaminal já disponibilizamos amostras do sangue
do cordão umbilical para o tratamento de 10 crianças
portuguesas e recentemente produzimos um medicamento
com células estaminais do tecido do cordão umbilical para o
tratamento de doentes graves com COVID-19. Tome uma
decisão informada Saiba Mais.

AQUA+

Água na medida certa
O AQUA+ é um instrumento que permite, de forma
simples, ágil e voluntária, avaliar e classificar o uso eficiente
da água nos edifícios, com base nas infraestruturas e
equipamentos que influenciam o consumo de água em
casa, identificando oportunidades de melhoria e de
poupança.
A sua aplicação conduz, assim, à realização de
investimentos económica e ambientalmente mais
racionais, valorizando e distinguindo os imóveis mais
eficientes e assegurando um uso mais racional da água.
Saiba Mais.

MARCAS
CINCO ESTRELAS

~
O dia da mãe está quase aí e nós assinalamos a data com 10 marcas Cinco Estrelas perfeitas
para presentes do Dia da Mãe.
Úteis , de lazer ou beleza, há surpresas para todas as mães.
Para além desta seleção, veja aqui outras possibilidades para deixar a sua mãe em modo "Cinco Estrelas".

~

PORTUGAL GUIA-TE
Esta semana teve início a 3ª fase do
desconfinamento e o nosso
"Portugal guia-Te" tem muitas sugestões
Cinco Estrelas 100% portuguesas para por
o pé fora de casa.

O "Portugal guia-Te" está divido por
temas e a primeira parte chama-se
"passeia-Te". Aqui, é possível, entre norte,
centro e sul conhecer o melhor de um
país que nunca deixa de nos
surpreender.
Desconfinar confiando e apoiando
Portugal é ser Cinco Estrelas.
Guie-se por nós e aguarde os nossos
roteiros nas próximas semanas!
O "Portugal guia-Te" está divido por
temas e a primeira parte chama-se
"passeia-Te". Aqui, é possível, entre norte,
centro e sul conhecer o melhor de um
país que nunca deixa de nos
surpreender.
Conheça todo o Portugal Guia-Te,
siga o link.

O QUE ACONTECE NO MERCADO

O Carro do Ano é Toyota
e a Toyota é Cinco Estrelas
Em 2021, a Toyota além de comemorar 50 anos de produção em Portugal e ser vencedora do
Prémio Cinco Estrelas, celebra também o prémio Carro do Ano 2021 com o Toyota Yaris Hybrid.
Celebre também e aproveite a oferta comercial do Yaris.

Imovirtual lança campanha digital
"Nossa casa, nosso mundo"
A pandemia transformou a relação que temos com a
casa; esta deixou de ser apenas o lugar onde vamos
dormir e passou a ser um espaço multi-funções.
Mudar as nossas casas (ou até mudar de casa) para
nos adaptarmos à nova realidade, aconteceu com
muitos de nós: uns fizeram do quarto um ginásio,
outros tornaram a sala num escritório.
A Imovirtual quer descobrir como mudou a vida dos
portugueses e que efeitos tiveram essas mudanças
nas suas casas.

Como resposta às
consequências/sequelas
respiratórios dos doentes Covid19, mesmo após recuperação da
doença, as Residências
Montepio lançaram um serviço
de reabilitação/fisioterapia
respiratória, para os utentes
das Residências e ao domicílio.
Ainda no âmbito Covid, as
Residências Montepio fazem
testes PCR e Antigénio também
ao domicílio

Saiba Mais Aqui

Siga-nos
Contacte-nos
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