
  

  

 

Mais praia e 
natureza, 

menos viagens 
ao estrangeiro 
e um terço fica 

em casa. 

 

 

 

A pandemia não poderia deixar de ter consequências na forma como os portugueses 
encaram as suas férias de 2021. Mantêm-se a tendência da preferência por locais de 
praia para os que não ficam em casa mas, cerca de 32,6% dos portugueses, pretendem 
ficar na sua residência habitual. Conheça os resultados do estudo nesta edição. 
 
A Melom é especialista em obras e remodelações no setor residencial e, nesta fase de 
retoma, continua a apostar na expansão. A seguir a Espanha, ruma agora para Itália. 
 
A contínua expansão e solidez das empresas é também o que pretende o Bankinter. Na 
nova campanha dirigida ao setor empresarial, o banco afirma ser o parceiro certo para o 
relançar da economia. 
 
Em expansão está a marca Cinco Estrelas Vila das Rainhas®, que hoje nos faz chegar 
uma novidade espirituosa. Está convidado para a chegada do Rei. 
 
Boa novidade tmabém é a chegada do Café Joyeux a Portugal. A marca francesa de 
cafés/restaurantes forma e emprega pessoas com trissomia 21 ou com perturbações do 
espectro cognitivo como o autismo, proporcionando emprego em ambiente de trabalho 
comum, a pessoas que a ele não têm acesso. Um projeto solidário e inclusivo em que 
100% dos lucros do negócio contribuem para a abertura de novos locais em França e em 
breve, também em Portugal, começando por Lisboa e Cascais. 
 
Já sabe, desconfinamento 100% Cinco Estrelas é feito em segurança. 

 

 

 

  



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

 

   

 

 

Marnoto 
 

O Sal Marinho Tradicional Marnoto, é produzido 
em salinas centenárias, utilizando um processo 
100% natural, sem qualquer uso de aditivos 
químicos, apenas a água do mar, energia solar e 
o trabalho do Homem. 
A cristalização é feita naturalmente de forma a 
que a maioria dos minerais (cerca de 80) 
presentes na água do mar se mantenham, 
tornando-o num sal completo do ponto de vista 
nutricional. Após a cristalização é colhido à mão e 
seco ao sol. 
O Sal Marinho Tradicional Marnoto, produz-se 
entre Maio e Setembro. 
 
Saiba Mais 

     

 

Recer 
Recer apresenta novo catálogo Trends’21 

 

A casa é um espaço muito importante nas nossas 
vidas. Com as novas coleções de pavimentos e 
revestimentos cerâmicos Recer a versatilidade é total 
e são inúmeras as possibilidades de tornar a sua 
casa mais acolhedora, confortável, sustentável e 
mais funcional. Basta acrescentar a sua criatividade 
e tudo é possível. Ambientes mais simples ou mais 
sofisticados, mais sóbrios ou mais irreverentes, mais 
minimalistas ou mais exuberantes, mais clássicos ou 
mais contemporâneos, mais intemporais ou mais 
trendy. 
Saiba Mais 

     

 

 

OBESIMED FORTE 
 

OBESIMED FORTE apresenta uma abordagem 
diferente em relação à perda de peso, através da 
utilização de uma combinação de polissacarídeos 
puros, naturalmente viscosos, que fortalecem e 
potenciam o efeito entre si. 
OBESIMED FORTE absorve cem vezes o seu peso 
em água, no espaço de 30 minutos a uma hora. 
Logo que a cápsula se dissolve no estômago, 
forma-se uma matriz de gel de elevada viscosidade 
que cria uma sensação de saciedade, diminui o 
apetite, facilitando a manutenção da sua dieta. 
Sinta-se bem com o seu corpo todo o ano! 
Saiba Mais 
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R E S E A R C H 
 

  



 

..... 
O desconfinamento deixou-nos na espetativa pela chegada das férias 

e este ano, programá-las tem um gosto diferente. 
A covid-19 promoveu mudanças marcantes na vida dos portugueses, 

e os planos de férias não são exceção no que toca às escolhas para 2021. 
 

O estudo realizado pela Multidados em março último, junto de 1000 inquiridos, revela que comparativamente a anos 
anteriores,  mais de metade dos portugueses não vai frequentar locais de grandes aglomerações de pessoas; parques de 

diversões/temáticos estão fora das escolhas de lazer para 65,8% dos inquiridos e 62,9%, não vai frequentar feiras/festas regionais. 
Por seu lado, os passeios na natureza estão nas intenções de 95% dos inquiridos logo seguidos pelas idas à praia - 83,2%. 

 
O Algarve e o Centro do país têm ambos 22,4% dos portugueses a preferi-los para as férias, logo seguidos do Norte -18,6%. 

Mantêm-se a tendência da preferência por alojamentos junto à praia para aqueles que fazem férias fora de casa - 40,7%. 
 

Parece-nos significativo que cerca de 32,6% do total dos inquiridos pretendam ficar na sua residência habitual, a percentagem 
mais elevada quanto ao local onde pretendem passar as suas férias, logo seguida da opção "em casa de férias arrendada" - 23,8%. 

 
De referir ainda que 53,9% afirmaram que não vão fazer férias no estrangeiro. 
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C O N V I T E  C I N C O   E S T R E L A S 
 

  



 

 

A Frutóbidos convida 
para a apresentação do Rei 
que faltava no portefólio de 

Vila das Rainhas®. 
~ 

  O Rei chega hoje dia 6 de Maio às 18h15, e sem dúvida 
será um marco histórico para as bebidas espirituosas. 

 
Contamos consigo para que este Rei 

conquiste o Mundo. 
 

Para assistir ao live aceda aqui. 
 

 

 

 

  

O  Q U E  A C O N T E C E   N O  M E R C A D O 
 

   

Melom espande-se para Itália 
e reforça presença em 
Espanha 

 

 

Com o seu know-how no setor das obras residenciais em 
Portugal, a marca Melom vencedora do Prémio Cinco 
Estrelas, aposta em expandir o seu conceito para outros 
países. Espanha foi o país escolhido em 2018 para iniciar a 
internacionalização. Segundo o cofundador da Melom e 
atual diretor de expansão e desenvolvimento, João 
Carvalho, a marca percebeu "que existe ainda uma 
enorme necessidade de profissionalizar o setor a nível 
europeu". 
Sendo a Itália tal como Espanha, um país com um mercado 
de obras e remodelações de imóveis semelhante ao 
português, é por isso, o próximo destino no plano de 
expansão da marca. 

   

 

Nova campanha publicitária 
do Bankinter focada nas 
empresas 

  

“Para uma retoma sólida, um parceiro sólido” é o claim da 
nova campanha publicitária do Bankinter, dirigida às 
empresas afirmando que o banco vencedor do Prémio 
Cinco Estrelas, é o parceiro certo para o relançar da 
economia e da confiança na capacidade de empresas e 
empresários. 
O Bankinter mostra assim, que está próximo dos atuais e 
potenciais clientes empresariais, colocando ao seu serviço 
“especialistas nas áreas de negócio mais relevantes em 
Portugal, assim como um conjunto de soluções inovadoras”, 
explica Vítor Pereira, director de produtos, CRM, marketing 
e canais digitais e membro da comissão executiva do 
Bankinter Portugal. 

     



A Ç Õ E S   C I N C O  E S T R E L A S 
 

  

 

 

Café Joyeux, a marca 
francesa que emprega 
pessoas com distúrbios 
mentais chegou 
a Portugal 
 
Em 2017, nasceu o primeiro 
restaurante solidário Café Joyeux, 
que forma e emprega pessoas com 
trissomia 21 ou com perturbações 
do espectro cognitivo como o 
autismo. 
O objetivo da marca é dar 
visibilidade à limitação cognitiva 
e incentivar o encontro social, 
promovendo o trabalho num 
meio comum, a pessoas 
normalmente afastadas do 
emprego. 
 
Saiba mais aqui. 

 

   
  

 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 

 

 

 
 

  
 


