A biotecnológica portuguesa Immunethep revelou
esta semana que terminaram os ensaios não clínicos
da sua vacina contra o coronavírus demonstrando
"uma elevada segurança e eficácia" numa infeção por
SARS-CoV-2.
Ao contrário de outras vacinas em utilização que
identificam apenas uma parte importante do vírus,
uma proteína, a da Immunethep usa "o vírus como
um todo", o que a torna mais abrangente face a
novas variantes. Sendo administrada por inalação,
permite maior proteção dos pulmões, maior
facilidade de distribuição e administração - não
necessita de temperaturas negativas ou profissionais
de saúde para ser administrada.
São boas notícias mas, como refere Bruno Santos da
Immunethep, o apoio por parte do governo "é
essencial para que possamos dar continuidade aos
ensaios clínicos da vacina, a tempo de contribuir para
a resolução da pandemia". Apesar de haver vários
privados interessados, a empresa prefere aguardar
por saber do interesse estatal. A vacina portuguesa
quer chegar ao mercado em 2022.

A pensar no mercado de 2021, realiza-se hoje às 18.00H a primeira
conferência de um ciclo de várias que vão acontecer até ao final do
ano sob o tema "Do impacto da pandemia à recuperação do negócio”.
Hoje, vamos identificar e debater as principais medidas e iniciativas
que poderão ajudar os empresários da Hotelaria, Restauração e
Viagens, a recuperar os seus negócios.
Uma iniciativa do Prémio Cinco Estrelas em parceria com a
Multidados.com – The Research Agency e com o apoio da Raize.
Conheça aqui o programa e inscreva-se.
Apoio é um conceito que as marcas vencedoras dos Prémios Cinco
Estrelas conhecem bem. EDP e MEO, destacam-se através de projetos
muito diferentes mas igualmente merecedores de atenção e
inspirados na natureza.
Inspirador é o percurso do Miguel Oliveira, Personalidade Cinco
Estrelas 2021, que é o novo embaixador da Via Verde.
Novas e Cinco Estrelas são também a loja do Bricomarché em Tomar
e as 3 estações da Gira na zona ribeirinha de Lisboa.
Gire por aí, mas sempre segurança

Participe hoje às 18.00H na conferência online "Do impacto da pandemia à recuperação do negócio” e conheça estratégias
e soluções para uma rápida e eficaz recuperação do seu negócio através de ferramentas práticas e objetivas. Em foco vão
estar as áreas da Hotelaria, Restauração e Viagens, numa conferência de utilidade prática para reinventar, prosseguir e
olhar para o futuro com confiança. Com o apoio da Raize, este Ciclo de Conferências decorrerá até ao final de 2021.
Inscreva-se aqui.
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ExpressGlass
ExpressGlass é uma empresa especializada na
prestação de serviços ao nível da Reparação e
Substituição do Vidro Automóvel.
Nas lojas ExpressGlass poderá reparar ou substituir
qualquer vidro automóvel, independentemente da
marca, modelo ou ano de origem da viatura.
A ExpressGlass garante um serviço de excelência
que privilegia a segurança e responsabilidade.

Saiba Mais

Localizado na entrada de Faro, a 5 minutos do
Aeroporto de Faro, o Forum Algarve conta com 120
lojas, incluindo 25 restaurantes,
cinema e um hipermercado.
É um Centro Comercial ao ar livre, que explora
de forma feliz a luz e o sol do Algarve através
da sua Praça Central.
Com marcas como Guess, Fnac, Zara, Nespresso,
GMS Apple Store, JD Sports e Samsung, o Forum
Algarve encontra-se totalmente equipado e
preparado para receber os seus visitantes de forma
segura, cumprindo todos os padrões de segurança e
higiene exigidos atualmente.
Saiba Mais

O QUE ACONTECE NO MERCADO

Nova loja Bricomarché
em Tomar
O Bricomarché, especialista em bricolage e em
equipamentos para casa do Grupo Os Mosqueteiros,
inaugurou uma nova loja em Tomar. A marca revela:
"a criação de 22 postos de trabalho terá um impacto
muito positivo e acreditamos que trará à região um
novo impulso económico, o que nos deixa muito felizes”,
refere o proprietário da loja, Mark Ribeiro. Com a
inauguração desta loja, a marca Cinco Estrelas
Bricomarché, conta agora com 45 pontos de venda de
norte a sul do país.

PERSONALIDADE CINCO ESTRELAS

30 anos de Via Verde
comemorados com Miguel
Oliveira

Miguel Oliveira, Personalidade Cinco Estrelas
2021 na categoria Desporto|Outras Modalidades,
é o novo embaixador da Via Verde representando
a marca nas próximas campanhas de
comunicação de todos os serviços prestados pela
Via Verde aos portugueses – pagamento de
portagens, estacionamento, abastecimentos de
combustível, acesso a transportes e, em breve,
a nova funcionalidade digital Via Verde Electric.

AÇÕES CINCO ESTRELAS

Zoo de Lisboa tem uma
Savana MEO para o mamífero
mais popular
Desde junho, mês em que se comemora o Dia Mundial da Conservação
da Natureza, que o Jardim Zoológico conta com a “Savana MEO”, um novo
espaço para o Elefante-africano-de-savana, símbolo do Zoo.
A nova instalação tem a natureza como inspiração, evidenciada pela rocha
que a compõe, as sombras frescas, a água e a vegetação, tem o patrocínio
do MEO, marca Cinco Estrelas, um parceiro que para além de apoiar a
construção deste espaço, permitiu ao longo do último ano levar a missão
do Zoo mais longe, com a integração dos conteúdos educativos do Jardim
Zoológico numa App TV gratuita, com acesso a rubricas lúdicas e didáticas
para todas as idades. A App TV Jardim Zoológico está disponível na
posição 812 da grelha de canais do MEO.
Saiba Mais

7 projetos de energia solar
financiados pela EDP em
5 países africanos
Através do Fundo A2E (Access to Energy), Angola,
Moçambique, Nigéria, Ruanda e Maláui, vão contar
com 7 projetos que têm como base a mesma fonte
de energia renovável: o sol. Desde sistemas de
refrigeração para mercados locais até à eletrificação de
escolas, centros de saúde, passando por tecnologias que
permitem dessalinizar a água, estes projetos permitem, de
acordo com objetivo da EDP, vencedora do Prémio cinco
Estrelas na categoria Energia Solar, promover o acesso a
energia limpa a regiões isoladas
e carenciadas.
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