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S. Miguel e Sete Cidades arrecadam
Prémios Cinco Estrelas 2018

Os principais recursos patrimoniais
dos Açores e a Madeira foram eleitos
pelos portugueses no ‘Portugal Cinco
Estrelas’ - galardão criado com objectivo de distinguir os principais recursos
patrimoniais que caracterizam e valorizam o nosso país e o tornam num
destino ‘Cinco Estrelas’ assim como as
marcas exclusivamente de origem portuguesa de maior relevo em cada região.
Estes prémios pretendem não só reconhecer empresas portuguesas que se
diferenciam a nível regional, mas também identificar o que de melhor existe

em Portugal, quer a nível de recursos
naturais, gastronómicos e vinhos, quer
a nível de arte e cultura, monumentos
e património, aldeias e vilas e outros
ícones de referência nacional.
Os Açores e a Madeira têm vindo a
ser reconhecidos pela sua vasta diversidade, oferta de serviços e paisagens únicas capazes de tirar o folgo a qualquer
um.
Pelos recantos de cada subida ou
passeando por cada trilho na Natureza,
estas ilhas contam-nos histórias e são
sinónimo de cultura, paz e riqueza patrimonial.

A votação online elegeu os principais
recursos dos Açores e a Madeira em várias categorias:
Aldeias e Vilas: Aldeia das Sete Cidades (Açores)
Artesanato: Bordados da Madeira
Cozinha Tradicional: Cozido das
Furnas (Açores)
Festas | Feiras | Romarias: Festa da
Flor (Madeira)
Ilhas: Ilha de São Miguel (Açores),
Ilha da Madeira (Madeira).
Museus: Museu dos Baleeiros (Açores)
Praias: Praia de Porto Santo (Madeira)
Produtos Naturais: Ananás dos Açores, Banana da Madeira
Reservas | Paisagens | Barragens:
Lagoa das Sete Cidades (Açores)
Serras | Montanhas: Serra da Devassa (Açores)
Vinhos: Vinho da Madeira
Foram ainda distinguidas as marcas
exclusivamente de origem portuguesa
dos Açores e a Madeira de maior relevo
local:
Eco Turismo: Santa Bárbara Eco Beach Resort (Açores)
Centros Comerciais: Fórum Madeira

Design Hotel: The Vine Hotel (Madeira)
As marcas regionais foram apuradas
vencedoras nas categorias recorrendo à
metodologia do Prémio Cinco Estrelas
que mede o grau de satisfação global
dos consumidores alvo, tendo em conta os 5 principais critérios que influenciam a sua decisão de compra (Satisfação pela experimentação, Relação
Preço-qualidade, Intenção de compra
ou recomendação, Confiança na marca
e Inovação), em 3 situações distintas e
complementares: Comité de Avaliação;
Testes de Experimentação e Questionários de Avaliação Massificada.
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O quotidiano mais
m antigo dos Açores

dos

Mota Amaral

João Corvelo
“Governo regional
prepara-se para cometer mais
um
atentado com a sata”
Opinião|Pág. 7

“A praxe das recomendações
ções
ao governo, deturpa os poderes
oderes
do
parlamento”
opinião|Pág. 8

somos a 3ª região com mais
chamadas para o ‘sos-criança’
por causa da pedofilia
regional|Pág. 3
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três candidatos
à construção do barco
de passageiros

Ilha de s. miguel
arrecada prémios
cinco estrelas 2018
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arranca hoje em p. delgada
festival que promete
tremer a ilha
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açores com o maior
aumento de edifícios
licenciados
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se esta não sabia
sabia que hoje é o Pois
Participe à vontade
foi do Pai o dia
dia da felicidade? Ontem
Hoje é da Felicidade
joão sardinha | página 17
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