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Depois de muitos anos como foco de atenção de um grupo restrito, a sustentabilidade e os temas que lhe são inerentes,
assumem-se hoje como uma preocupação transversal a toda a sociedade, tornando-se incontornáveis.
Os consumidores, principalmente os da Geração Z, cada vez mais exigentes, avaliam as ofertas rejeitando ou aprovando
produtos e serviços em função de posicionamentos sustentáveis o que, forçosamente, está a obrigar a grandes mudanças.
Saiba mais.
Líderes mundiais e defensores dos oceanos reúnem-se em Lisboa esta semana, para a segunda Conferência dos Oceanos da
ONU. No âmbito da Conferência, no Fórum da Economia Azul Sustentável e Investimento, o Grupo Ageas Portugal juntou-se
como signatário, associando-se a 150 grandes nomes, para formalizar o seu compromisso para com um oceano saudável. Uma
ação Cinco Estrelas.
Muitas outras marcas Cinco Estrelas estão orientadas para práticas sustentáveis. Marcas como a Renova e a Tena, assumem o
compromisso com os valores da sustentabilidade.
O Bankinter assume o compromisso para consigo de, ao aderir à Conta Mais Ordenado, não estar apenas a guardar o resultado
do seu trabalho, mas também a valorizá-lo. Partilhamos consigo, esta e outras sugestões Cinco Estrelas.

O Bankinter chegou a Portugal em 2016, e trouxe consigo mais de 50 anos de experiência.
Em 2022, a nossa Conta Mais Ordenado voltou a receber o Prémio Cinco Estrelas, pela quarta vez em cinco anos.
Com uma remuneração de até 252€* nos primeiros dois anos e a isenção de comissões de manutenção de conta,
a adesão é simples e 100% digital.
Saiba mais sobre a conta que dá valor ao seu trabalho aqui.

O best seller "O Codex 632"
de José Rodrigues dos
Santos, será adaptado para
série, unindo a RTP e a
Globoplay.
A primeira co-produção internacional da plataforma de
streaming Globoplay é com a RTP, na adaptação para
uma série de seis episódios do best seller "O Codex 632",
de José Rodrigues dos Santos, Personalidade Cinco
Estrelas na Categoria Literatura.
"O Codex 632" é um dos livros mais vendidos do autor, um
dos escritores mais populares do país.
As gravações começam em julho e a estreia será em
2023. Paulo Pires e a atriz brasileira Deborah Secco serão
os protagonistas da trama que aborda temas como os
Descobrimentos e Cristóvão Colombo. Saiba mais.

Grupo Ageas Portugal junta-se
a 150 empresas, para atuar
em prol de um oceano mais
sustentável.
No Fórum da Economia Azul Sustentável e Investimento em
Cascais, um evento especial da Conferência dos Oceanos da
ONU, o Grupo Ageas Portugal junta-se como signatário, a 150
grandes nomes formalizando o seu compromisso para
conseguir um oceano saudável, assinando os Princípios para
um Oceano Sustentável do Global Compact da ONU.
O documento assinado define diretivas para práticas
empresariais responsáveis em todos os setores e zonas
geográficas do oceano. Saiba Mais.
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