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novidades
e sugestões a não perder 
para um início de ano em grande!

6 suma dissemina  
boas práticas de cidadania  
com eco KiosKo 

O ECO KIOSKO, estrutura detida pela SUMA para propagar a 
mobilização comportamental da população portuguesa face à 
produção de resíduos, acaba de estabelecer uma parceria com os 
Centros Comerciais Dolce Vita e Mira Maia Shopping. Este suporte 
de sensibilização, inspirado nos primeiros quiosques da capital 
portuguesa, funcionará em regime de itinerância nos espaços 
comerciais Dolce Vita Porto, Coimbra e Ovar e Mira Maia Shopping.
Com atividades de 
exploração sensorial e 
multimédia, o ECO KIOSKO 
convida à interação 
e à aprendizagem em 
família, em contexto de 
lazer, abordando, através 
de filmes informativos e 
formativos, videoclips 
e jogos, as vantagens 
individuais do consumo 
sustentável, do exercício 
da cidadania ativa e da 
urbanidade.

ano novo, nova imagem 
Mais completo, clean e acessível, o novo site oferece 
todas as informações de eventos, campanhas, promoções, 
filmes em cartaz e uma mão-cheia de informações úteis 
sobre cada Centro Comercial Dolce Vita. Porque todos  
os dias são dias Dolce Vita, no novo site é possível planear 
as visitas aos Centros Comerciais da melhor maneira  
e atempadamente. No site é possível ainda consultar  
a Closet Magazine, bem como as vantagens do programa 
de fidelização Shop2Win – Quem mais compra, mais ganha! 
Confirme em www.dolcevita.pt

3 cartão gold:  
oferta da  
10.ª refeição 

O Cartão Gold Monumental, Funchal e Central Park 
premeia os clientes mais assíduos do espaço  
de restauração destes Centros Comerciais.  
Após nove refeições carimbadas nos restaurantes 
aderentes, a 10.ª refeição será oferta. 
Consulte as condições da campanha  
nos sites dos respetivos espaços comerciais.

5 vá ao cinema  
com a campanha €7
Este é um Super Programa a preço 
reduzido que vai levá-la a jantar 
e ao cinema por apenas €7. Uma 

Campanha integrada no programa de fidelização 
Shop2Win, que continua em vigor nos Centros 
Comerciais Dolce Vita Porto, Douro e Coimbra.  
Por apenas €7, adquira um voucher do Super 
Programa, que inclui jantar e bilhete de cinema.
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4 Kidzania tour:  
a cidade das profissões
Os Centros Comerciais Dolce Vita vão receber  
a ‘Cidade das Profissões’, projeto 
desenvolvido pela 

KidZania, onde, à semelhança  
do Parque Temático localizado no 
Dolce Vita Tejo, são desenvolvidas 
atividades lúdicas e pedagógicas 
centradas no universo das profissões.  
Na ‘Cidade das Profissões’ os visitantes, 
através do role play, desempenham 
diferentes misteres, aprendendo os 
conceitos e as boas práticas inerentes 
a cada um, tudo com uma grande dose 
de divertimento! Consulte datas  
e horários em www.closetmagazine.net.

1 dolce card:  
uma excelente ideia  
para quem não sabe  
o que oferecer no  
dia dos namorados

O Dolce Card é um cartão presente pré-pago e sem custos 
de ativação, que permite uma utilização simples e cómoda. 
Com este gift card, pode decidir onde e como fazer as suas 
compras. Está disponível com cinco preços distintos: €15, 
€25, €50, €100 e €150. Pode ser adquirido nos Balcões  de 
Atendimento ao Convidado dos Centros Comerciais Dolce 
Vita Coimbra, Douro, Funchal e Porto ou através do site 
dolcecard.unibanco.pt.
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