
 

 

 

Nova loja 
Continente Labs: 230 
câmaras, sensores e 

um sistema 
tecnológico criado pela 

startup 
portuguesa Sensei, 

permitem a primeira 
experiência de compra 

"pick & go" 

 

 

Depois da Amazon ter inaugurado o conceito de supermercado "pegue e leve", abriu 
esta semana em Lisboa a primeira loja sem caixas em Portugal, pela mão do grupo 
Sonae. A partir desta quarta-feira, no Continente Labs, já é possível entrar numa loja 
com um código QR, pegar nos produtos que precisa e sair sem os registar com um 
operador de caixa. O pagamento é debitado através de uma aplicação. 
Escolher e sair é uma experiência de compra criada pela Amazon Go nos Estados 
Unidos que chega agora a Portugal. Mais um passo rumo ao futuro do retalho de 
vanguarda - um supermercado sem caixas, sem scanning de produtos, logo, sem 
filas. Escolha e siga. 
 
E o futuro está também a ser construído agora quando educamos, amamos e 
cuidamos das nossas crianças. O Dia da Criança comemora-se a 1 de junho e, quem 
melhor do que a "Estrelas & Ouriços" para nos dar as melhores ideias para 
comemorar de forma ainda mais especial este dia? 
 
E se a ideia for ficar alguns dias fora de casa, os hóteis MOOV são a nossa sugestão, 
vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões e certificados com o Five Stars | Safe 
Spot, vão proporcionar uma estadia Cinco Estrelas. 
 
Cinco Estrelas é também a marca Renova, que tem neste momento em França uma 
campanha divertida e sexy a "desenrolar-se".  
 
Desenrole o seu tempo, de preferência em modo Cinco Estrelas. 

 

 

 

  



  M A R C A S 
C I N C O   E S T R E L A S  

 

  

 

CLASSE + 

 
A Etiquetagem Energética CLASSE+ é uma iniciativa 

da ADENE – Agência para a Energia, que se afirma como 
um instrumento ao dispor dos cidadãos no apoio à 

escolha de janelas mais eficientes, recorrendo às 
melhores empresas e aos melhores instaladores.  

 
Saiba como fazer uma escolha exigente e informada 

com a etiqueta energética CLASSE+, através 
dos nossos guias de apoio. Solicitar a simulação da 

etiqueta nos pedidos de orçamento é o primeiro passo 
para a escolha de produtos mais eficientes, garantindo 

o conforto e a poupança nas habitações. 
 

Saiba Mais  
 

   

 

LAMEIRINHO 

 
Marca portuguesa com mais de 70 anos de 

experiência na área de têxteis-lar, a Lameirinho cria as 
suas coleções de artigos para “vestir”a casa - lençóis e 

fronhas, sacos de edredão, edredões, almofadas e 
toalhas - atenta às últimas tendências, à qualidade e 

ao fabrico com fibras naturais, como o algodão, 
cumprindo os requisitos da certificação OEKO-TEX, 

que garante que os produtos não são nocivos à saúde 
humana. A qualidade dos tecidos selecionados e os 
acabamentos utilizados no seu fabrico, conferem às 

peças um toque suave e agradável, proporcionando o 
máximo conforto e descanso ao consumidor da 

marca. 
Saiba Mais 

 

   

 Ageas Seguros 

 
Na Ageas Seguros, temos um mundo para 

proteger a sua casa. Até 30 de junho 2021, 
na compra do seguro multirriscos habitação 

Casa Segura com edifício e recheio, beneficia 
de 50% de desconto nas coberturas de 

recheio. 
 

Saiba Mais 
 
 

PUB. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e 

contratual legalmente exigida. Existem exclusões previstas na 

apólice. Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. 
 

   



 

Artrozen 

 
Artrozen é um suplemento alimentar 

que foi pensado para todos aqueles que 
vivem uma vida ativa, ajudando-os a estar 

no seu melhor, todos os dias. 
Artrozen dá resposta tanto aos desportistas 

amadores como profissionais. 
Independentemente do desafio que tem pela 

frente, com certeza que com Artrozen a batalha 
se tornará mais fácil. 

 
Articule-se com a vida! 

 
Saiba Mais 

 

   

 

Policlínica Benedita 

 
A Policlínica da Benedita pertence ao grupo H Saúde um 
projeto global, que integra uma vasta rede de unidades 
de saúde com o objetivo de melhorar a forma de cuidar 
dos seus utentes, através de cuidados de proximidade.  

Desde 1982 em atividade, a Policlínica da Benedita 
disponibiliza serviços de consultas médicas (serviço 
médico permanente), exames complementares de 

diagnóstico, análises clínicas e conta com mais de 45 
especialidades médicas, um centro de fisioterapia e uma 

unidade de medicina dentária. 
A Policlínica da Benedita está aberta 365 dias 

por ano, incluindo domingos e feriados. 
 

Saiba Mais  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  

 

 



Vamos comemorar 

o Dia da Criança! 
 

O Dia Mundial da Criança comemora-se desde 1950, 
por iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), 
com o intuito de chamar a atenção para os direitos das 

crianças, nomeadamente a importância de se 
desenvolverem de forma plena, em paz e harmonia. A 
data de 1 de junho é uma das mais aguardadas pelos 

mais pequenos, entre mimos e atividades para celebrar. 
Por isso, selecionamos 7 atividades - passeios, 

exposições, oficinas, 
espetáculos e filmes – para animar o dia (ou o mês) das 

crianças e das famílias! 
   

 

  

F I V E   S T A R S  | S A F E   S O P T 

 

  

 

 

Moov é Five Stars | Safe Spot 
Tendo sido alvo de auditoria sanitária, efetuada pelo Bureau Veritas, e avaliados pelos seus clientes quanto à 

qualidade do serviço prestado, segundo a metodologia do Prémio Cinco Estrelas, os Hotéis Moov são 
considerados um Safe Spot e uma marca Cinco Estrelas, sendo-lhes atribuído o selo Five Stars | Safe Spot. 

 
Moov é uma cadeia de hotéis Bed & Breakfast com hotéis no Porto, Lisboa e Évora. 

Os Hotéis Moov proporcionam uma estadia confortável, com os serviços essenciais, uma localização imbatível e 
um preço muito acessível.Com um atendimento personalizado 24 horas, desde o primeiro contacto, os Hotéis 

Moov prestam especial atenção à segurança dos hóspedes e staff, nomeadamente 
ao nível das condições de higiene de todos os espaços. 

 
Marque a sua estadia com toda a confiança. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

S N A P S H O T 
 

  

 
 

Renova "desenrola" campanha sexy em França 
 

 

 

 

       

 

Siga-nos 
 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 Contacte-nos 
 

 

Prémio Cinco Estrelas 
 

 

Prémio Cinco Estrelas Regiões 

 
 

Five Stars |Safe Spot 

 
 

 
  

 
CANDIDATURAS PRÉMIOS CINCO ESTRELAS  
Tel: 21 759 03 54 | 938 123 663 | 917 229 219  
www.cinco-estrelas.pt 

 

 

 

  
  
 
 Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe. 

 

 

 
 

  
 Prémio Cinco Estrelas | Rua Manuel da Silva 5D, Quinta do Lambert, Lisboa, Portugal 

 

  

 

A Renova lançou uma campanha multimeios em França, 
reforçando o seu posicionamento na europa.  
“L’été va bien se dérouler” (o verão vai desenrolar-se bem) é 
o que  a marca portuguesa Cinco Estrelas, quer transmitir a 
todos os que estão ansiosos pelo bom tempo e pela 
redescoberta de alguma liberdade. Provocar sorrisos, 
brincar com o produto mais procurado nas quarentenas e 
com o desenrolar do papel higiénico, um hábito diário, 
através de uma mensagem sexy, é algo a que a marca já 
nos habituou. 
A Renova, inventora do papel higiénico preto e colorido, é a 
segunda marca no setor dos produtos de grande consumo 
em papel, no mercado francês, daí ter escolhido a França e 
a sua unidade de produção em Vichy para para fazer a 
ponte com o norte da Europa. 

 


