O investimento
estrangeiro aumentou
cerca de oito vezes no
primeiro trimestre
deste ano face
a igual período
de 2020

Cálculos do Dinheiro Vivo a partir de dados do Banco de Portugal divulgados ontem, indicam
que no primeiro trimestre deste ano, os investidores estrangeiros injetaram na economia
portuguesa 1,7 mil milhões de euros. Este forte impulso está ligado ao fenómeno do
investimento imobiliário e, de acordo com o Banco de Portugal, o início deste ano dá
seguimento a 2020, em que apesar da pandemia, o investimento estrangeiro na nossa
economia foi cerca de 5,9 mil milhões de euros, um valor alinhado com os 6 mil milhões de
euros
registados
em
2019.
Saiba
mais aqui.
Estas são boas notícias mas, a nova realidade, não trás boas notícias para todos e confrontanos com as graves dificuldades que parte da população e alguns setores profissionais
enfrentam. A Galp, a AGEAS e a Rádio Renascença, são marcas Cinco Estrelas que promovem
ações solidárias através de várias iniciativas em que todos podemos participar e ajudar.
Comprar ou vender a nossa casa é muito mais seguro com a ajuda da RE/MAX. E é isso
mesmo que a marca Cinco Estrelas comunica na nova campanha em que um um dos
protagonistas
é
"O
Próprio",
figura
que
todos
conhecemos
:-)
A Delta é uma marca que todos conhecemos bem. Este fim de semana vá conhecer o novo
"The Coffee House" e sinta o café Delta em toda a sua dimensão. Vai ser Cinco Estrelas!

MARCAS
CINCO ESTRELAS
DÊ MAIS VIDA À SUA CASA...
COMECE PELOS PAVIMENTOS
A NOVA GAMA ESPECIALISTA PARA
PAVIMENTOS
da Robbialac garante um acabamento com a
máxima resistência e a máxima durabilidade
em todas as necessidades de revestimentos
e decoração de pavimentos.
Visite as Lojas Robbialac, premiadas pelo 6º
ano consecutivo com o Prémio Cinco Estrelas
e conheça esta nova gama.
Saiba Mais

PROSEGUR
Campanha Primavera Videoalarme.
O Alarme que protege a sua Casa.
Com oferta da câmara*
Conheça o único alarme com registo de vídeo e tripla
proteção. Sistema de alarme com ligação à Central de
Segurança 24h e aviso à polícia. Desfrute da
tranquilidade que só a Prosegur poderá oferecer à
sua família. Saiba Mais
*Campanha válida para contratos de intrusão com câmara + vídeo, com
obrigatoriedade de período de fidelização de 36 meses, adesão à fatura
eletrónica e débito direto. Oferta disponível ao abrigo da “Campanha 50%
de desconto +Oferta de Câmara”. Promoção limitada ao stock existente.
Não acumulável com outras ofertas/condições especiais em vigor.

AÇÕES CINCO ESTRELAS

Uma caminhada, uma corrida com amigos ou um passeio de bicicleta em família podem permitir a todos os portugueses ajudar uma
família. É esse o objetivo do movimento “Todos Os Passos Contam”, lançado pela Galp com o apoio da TVI e da Rádio Comercial, e que
pretende transformar os quilómetros percorridos pelos portugueses num gesto de solidariedade. A meta está situada na oferta de um
milhão de refeições a famílias impactadas pela pandemia através da Rede de Emergência Alimentar.
A participação é simples: por cada quilómetro percorrido a andar a pé, a correr ou de bicicleta – tanto na rua, como em casa, com
passadeira ou bicicleta estática –, a Galp, a Rádio Comercial - ambas marcas vencedoras do Prémio Cinco Estrelas - e a TVI oferecem
uma refeição; e para que cada passo conte, quem quiser aderir ao movimento só precisa de enviar um print screen do seu
telemóvel com a distância percorrida para Todosospassoscontam.galp.com
Como diz a marca, "Passo a passo, com a energia de todos, vamos alcançar mais esta meta."

Quando duas marcas Cinco Estrelas se unem...
acontece solidariedade!

"Com a Renascença ninguém fica para trás" é o lema da iniciativa Três Por Todos
A Rádio Renascença em parceria com a Fundação Ageas, Grupo Ageas Portugal e as suas 3 marcas: Ageas Seguros,
Médis e Seguro Directo, promovem uma ação solidária a favor da União Audiovisual que apoia os profissionais do
espetáculo.
Vão ser mais de 50 horas solidárias seguidas, sem parar, com “As Três da Manhã”, em direto da Praça do Rossio, em
Lisboa. Uma maratona de rádio, em que “As Três da Manhã” e toda a equipa da Renascença pretendem chamar a
atenção para a necessidade de ajudar financeiramente os profissionais do espetáculo fortemente afetados pela
pandemia.
Sempre em direto, com atuações ao vivo, reportagem e a presença de artistas e técnicos do teatro, cinema, música
e outras artes, todos são convidados a participar: presencialmente no Rossio para esta maratona de Rádio, com
donativos locais, através de leilões online de peças oferecidas por artistas, instituições ou figuras públicas, ou
através de uma transferência bancária ou multibanco para a União Audiovisual.
Vai acontecer a 16, 17 e 18 de junho. Saiba tudo aqui.

O QUE
ACONTECE NO MERCADO

Se não vive sem café, tem de conhecer as novas lojas Delta
"The Coffee House". Aqui preparam-lhe um café personalizado,
feito à sua medida.
A marca aposta num conceito diferente com a abertura de duas
lojas em Lisboa e no Porto, dedicadas ao café onde podemos saber
mais sobre esta bebida e experimentar um delicioso brunch
ou refeição leve.
Atreva-se a aprender, desfrutar calmamente e experimentar novas
formas de apreciar o café como incentiva o slogan "feel your coffee".
Saiba tudo aqui.

SNAPSHOT

Ninguém trata a sua casa
como um consultor RE/MAX
Antes de agendar uma visita ao seu imóvel, o consultor
RE/MAX garante que estão reunidas todas as medidas de
segurança e que o cliente interessado está bem identificado.
Sob o mote “Ninguém trata da sua casa como um consultor
Remax” a campanha destaca a importância de ter um
profissional a acompanhar o processo de compra e venda de
um
imóvel.
Conheça "O Próprio" da nova campanha da marca vencedora
do Prémio Cinco Estrelas.
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