Vista: Oceano
Atlântico
Temperatura
ambiente: 20º
Local de trabalho:
esplanada, praia.
Os "trabalhadores
turistas" são uma
tendência em
crescimento

A pandemia catalisou o crescimento da tendência do trabalho remoto que por sua
vez acelerou vertiginosamente a evolução digital. Fechados 24 horas por dia entre 4
paredes com o computador e o smart phone, os trabalhadores da era digital
tornaram-se nómadas, pegaram na mochila e foram fazer do mundo a sua casa.
Através da Startup Madeira nasceu um projeto único no mundo que atrai nómadas
digitais e trabalhadores remotos que, na consequência da pandemia aumentaram
significativamente, para trabalharem desde a "Digital Nomad Village" - a primeira vila
nómada do mundo desfrutando de uma infraestrutura criada para o efeito, no
município da Ponta do Sol na Ilha da Madeira, que reúne as condições perfeitas para
os que procuram o sol e um estilo de vida tranquilo rodeados de natureza.
Conheça aqui a Digital Nomad Village.
Não só na Madeira mas em Portugal inteiro, há vencedores do Prémio Cinco Estrelas
Regiões, que serão conhecidos na próxima semana.
O "Portugal guia-Te" divulga o que há no nosso país 100% português. Esta semana
sugerimos um passeio Cinco Estrelas de 2 dias pelo distrito de Lisboa, com muita
natureza e arte.
O tempo é de regressos não só aos passeios, mas também às compras. Roupa,
viagens e livros foram as escolhas na reabertura ao consumo em lojas físicas, com
62% dos portugueses a revelarem vontade em voltar a frequentar centros
comerciais.
Tenha uns passeios e compras Cinco Estrelas!

MARCAS
CINCO ESTRELAS

DYCRILFORCE
DYCRILFORCE é uma tinta aquosa 100%
acrílica, de enorme durabilidade no
exterior,com garantia de 10 anos!
Com acabamento mate, destaca-se pelo elevado
poderde repelência à água e resistência contra fungos
e algas, garantindo fachadas protegidas por muito
tempo. DYCRILFORCE está disponível em branco
e milhares de cores. Saiba Mais.

Saforelle
Saforelle®, a marca especialista em
Cuidado Íntimo há mais de 30 anos é também a
marca Nº1 recomendada por ginecologistas em
Portugal.
Saforelle® tem vindo constantemente a inovar para
desenvolver soluções de higiene e cuidado íntimo que
respeitem e protejam a pele sensível e delicada em todas
as etapas da vida das mulheres.
Todos os produtos têm eficácia comprovada com base
em ensaios clínicos ou avaliações realizadas por
profissionais de saúde e consumidores. Saiba Mais.

O QUE ACONTECE NO MERCADO

Celebre os
5 anos da Ageas Seguros
No dia 26 de abril de 2021, a marca Cinco
Estrelas celebrou 5 anos mas são muitos mais os
anos de história a proteger o seu mundo.
Até dia 6 de maio, participe no passatempo de
aniversário e habilite-se a ganhar um dos três
prémios que a marca está a oferecer: 1 bicicleta,
1 vale de alojamento de 100€ e
1 vale de compras de 50€!
Festeje com a AGEAS este aniversário
e habilite-se a ganhar um prémio.

Participe!

Lily da marca O Boticário tem como
embaixadora a atriz Sara Matos
Promover o empoderamento feminino é o objectivo da
marca que agora representada pela actriz. “A escolha da
Sara prende-se com
o facto de ser uma mulher delicada, forte e
contemporânea, uma verdadeira mulher Lily. Uma mulher
apaixonada pela vida e pela sua profissão, cuja fragrância
espelha a sua força, coragem e confiança”, revela Helena
Marques, gerente de marketing da O Boticário, uma
marca Cinco Estrelas.“A marca Lily é a nossa marca de
perfumaria mais acarinhada pelos consumidores (...) uma
fragrância sofisticada e uma incrível experiência olfactiva”

PORTUGAL GUIA-TE

62% dos portugueses
ansiavam pela abertura dos
centros comerciai
26% afirmaram que tencionam adquirir
roupa e calçado.
Na segunda e terceira posições estão as
viagens (8%) e os livros (7%).
Saiba Mais

P O R T U G A L G U I A -T E

O nosso roteiro Cinco Estrelas do "Portugal guia-Te" desta semana,
vai levá-lo pelo Distrito de Lisboa, com sugestões focadas na natureza.
Ideal para um fim de semana, o primeiro dia é dedicado a Sintra, a vila que, em 1809, o famoso Lord Byron poeta
britânico e uma das figuras mais influentes do romantismo, descreveu como " talvez a mais bonita do mundo”.
Comece o segundo dia pelo Guincho e aproveite o sol matinal e o vento menos intenso.
Siga depois para a Tapada de Mafra que, a partir do dia 1 de maio disponibiliza de novo os passeios de charrete,
e deixe-se encantar por um "laboratório vivo onde todos os animais estão em liberdade"
Conheça aqui todo o "Portugal guia-Te"

Sintra
Classificada como Património
Mundial da HumanClassificada como
Património Mundial da Humanidade
pela UNESCO, Sintra concentra 1000
anos da nossa História. No século XIX
o espírito romântico dos viajantes
estrangeiros e da aristocracia
portuguesa redescobrem a magia e o
exotismo da sua paisagem. No início
do século XX, Sintra assumiu-se como
lugar de veraneio e residência de
aristocratas e milionários. Entre eles,
Carvalho Monteiro que construiu na
quinta comprada à baronesa da
Regaleira, um palacete cuja
arquitetura é um marco na história
do revivalismo

Praia do Guincho
A Praia do Guincho é uma das mais
carismáticas da região de Lisboa e o
seu extenso areal é um dos maiores
do país. O Guincho é caracterizado
por ondulação e ventos fortes, e aqui
realizam-se diversas competições
desportivas
internacionais
e
nacionais - como o Campeonato
Nacional de Surfe Bodyboard. A Praia
do Guincho ficou famosa no filme de
James Bond "Ao Serviço de Sua
Majestade", onde o agente secreto
salva a Condessa Teresa de Vicenzo
de uma tentativa de suicídio. A praia
está hoje, como em 1969, cenográfica
e agreste.

Tapada de Mafra
A Floresta Encantada da Tapada
Nacional de Mafra caracteriza-se por
grande biodiversidade - diversidade
de habitats (bosques, pastagens e
linhas de água) - o que permite a
existência de um grande número de
espécies animais que se podem
observar em liberdade. Criada em
1747, no reinado de D. João V, era
vocacionada para a caça para
entertenimento da família real e da
nobreza. A Tapada de Mafra tem
percursos pedestres ou BTT, um
comboio turístico, passeios de
charrete e visitas guiadas para
observação da fauna e flora.

...e a Floresta Encantada
tem mais um habitante!
Já nasceu e está a crescer e de boa saúde uma cria de Águia de
Bonelli (Aquila fasciata). O casal residente na Tapada Nacional de
Mafra, há mais de 25 anos, teve mais uma vez uma cria. Esta está
bem, a ser bem alimentada e saudável.
Este acontecimento é importante por 2 razões: o aumento do
número de indivíduos de uma espécie com estatuto “Em perigo” e a
confirmação da saúde da floresta da Tapada de Mafra e como as
medidas de gestão florestal estão a ser equilibradas permitindo que
espécies tão sensíveis como a Águia de Bonelli possam procriar.

Siga-nos
Contacte-nos
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