
Finerge compra seis aerogeradores à Vestas

para reforçar parque eólico
A entrega dos seis aerogeradores está prevista para o segundo trimestre de 2022, com o

início do seu funcionamento agendado para o último trimestre do mesmo ano.
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Finerge anunciou um acordo com a Vestas para a compra de seis novos

aerogeradores, destinados aos projetos de sobreequipamento de um

parque eólico no norte do país, com uma capacidade adicional de 25

megawatts (MW).

"O contrato inclui o fornecimento e instalação destas turbinas eólicas, V150-4,2

MW. A Vestas também prestará serviços ao parque eólico em questão, no norte de

Portugal, durante os próximos 20 anos", explicou a produtora de energia

renovável, em comunicado.

A entrega dos seis aerogeradores está prevista para o segundo trimestre de 2022,

com o início do seu funcionamento agendado para o último trimestre do mesmo

ano.

Já em janeiro a Finerge tinha anunciado a compra de aerogeradores à Vestas, para

sobreequipar os primeiros quatro parques de um conjunto de projetos de

sobreequipamento eólico de mais de 70 MW, já licenciados, cuja construção a

Finerge está a iniciar. "Esta aposta surge na sequência do plano estratégico que a

Finerge aprovou em 2019, no qual planeou o regresso ao desenvolvimento do

greenfield (licenciamento e coinstrução de raiz de unidades de produção de

energia elétrica de fonte renovável), algo que não fazia há dez anos", acrescenta a

empresa.

Recorde-se que a Finerge, fundada em 1996, é a segunda maior produtora de

energia renovável em Portugal e a sexta maior operadora eólica da Península

Ibérica.

PARTILHAR ESTE ARTIGO

COMENTÁRIOS

NEWSLETTER APPS E RSS PUBLICIDADE

Economia

Empresas

Mercados

Fazedores

Gestão & RH

Marketing & Pub

Opinião

Capas

Pergunte ao Advogado

Campus Santander

Made in Portugal

Reboot Portugal

Newsletter

Ranking Nacional de Empresas

APPS e RSS

Publicidade

Termos e Condições

A Mensagem NÓNIO

Ficha Técnica

Contactos

JN

DN

TSF

V Digital

O Jogo

Motor 24

Men´s Health

Women´s Health

Evasões

Volta ao Mundo

Notícias Magazine

N-TV

Delas

Açoriano Oriental

JN DN TSF Dinheiro Vivo V Digital O Jogo Motor 24 Men's Health Women's Health Evasões Volta ao Mundo NM N-TV  Delas CLASSIFICADOS

EMPRESAS

Facebook

Twitter

WhatsApp

E-mail

Comentar

SUBSCREVER NEWSLETTER

Subscreva a nossa newsletter e tenha as notícias no seu e-mail todos os dias

Endereço de e-mail SUBSCREVER

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

PUB

MAIS NOTÍCIAS

Proibição de plásticos de

uso único em vigor a partir

de 1 julho

Em direto. Conselho de

Ministros anuncia novas

restrições com o agravar

da pandemia

NOS emite 150 milhões em

linhas de financiamento

sustentável

Sindicato convoca cinco

dias de greve na

Groundforce em julho e

agosto

TAP: Sitava lamenta que

nova CEO insista no

cumprimento do plano de

reestruturação

Descontos nas ex-SCUT

não são iguais para todos

Acesso gratuito

a antipsicóticos: um passo

fulcral para a adesão à

terapêutica

"Retoma do turismo

abortou". Hotéis pedem

reforço de apoios

EDP Renováveis vende por

610 milhões posição em

dois parques eólicos nos

EUA

Emprego a duas décimas

de recuperar da pandemia

Preço das casas aumenta

7,4% no último ano

Vendas de carros em junho

25% abaixo do ano pré-

pandemia

Num momento

de grande mudança a TSF e

a Deloitte debatem o

futuro do trabalho.

Créditos ao consumo de

200 milhões sem moratória

Encontrar

futuro na formação.

O futuro das

empresas focado num

modelo híbrido para

satisfazer todas as partes

Dívida pública sobe para

274,8 mil milhões em maio

Maio com quase 1 milhão

de hóspedes, dos quais

quase 60 mil eram

britânicos

Banco Montepio encaixa

67 milhões com venda da

participação na Almina

Holding

Portugal regressa ao

mercado a 21 de julho para

captar até 1500 milhões

Negócio milionário entre

Slack e Salesforce vai criar

"o sistema operativo do

trabalho"

Alemanha admite aliviar

restrições de viagens para

Portugal nas próximas

semanas

Fisco instaurou 488

procedimentos para

aceder a contas bancárias

Dores de

costas? Diga-lhes adeus

em três tempos

Eletricidade fica mais cara

para famílias em mercado

regulado

PATROCINADO

PATROCINADO PATROCINADO

PATROCINADO

PATROCINADO

OUTROS CONTEÚDOS GMG

DGS responde a Marcelo.

António Costa está isolado

pelo ″princípio da

precaução″

″Pior clube do mundo″ não

esquece situação de Messi

e apresenta proposta

hilariante

Certificado digital entra

em vigor quinta-feira com

um milhão já emitidos em

Portugal

Médio Tejo: Planear as

férias ao redor do grande

rio

Carolina Deslandes posa

em lingerie e apela à saúde

mental: “Preocupem-se

com a vossa cabecinha”

Deixou de fazer exercício?

Ao fim destes dias já

perdeu o que conquistou

O que leva António Costa

(e qualquer vacinado) a

ficar isolado se tiver um

contacto de risco?

Certificado digital entra

em vigor esta quinta. Já há

mais de um milhão

emitidos

Calções para mergulhar

com conforto

Mulher detida por

espancar o marido até à

morte

Estreia em

Portugal para uma nova

forma de consultoria.

Esta é a pior coisa que

pode fazer antes de ir

dormir

Duas receitas de bacalhau

do novo livro do chef Diogo

Rocha

Oficial: Fábio Cardoso é

reforço do FC Porto.

Confira os pormenores

Depois de Rúben Vinagre, o

próximo a chegar ao

Sporting será Ugarte

Eletricidade fica mais cara

a partir desta quinta-feira

para famílias em mercado

regulado

Comparticipação de testes

rápidos de antigénio entra

hoje em vigor. Três em

quatro bombeiros têm a…

vacinação completa

Luís Figo celebra 25 anos

de casamento com a

mulher, Helene Svedin

A escola com

cursos feitos à medida de

todos os seus alunos

Dia Internacional do

Vitiligo. As manchas

brancas agora têm solução

Família de javalis invade

praia na Polónia

Já treinou hoje? 5 motivos

para não falhar

Os bastidores da

reabilitação da Piscina das

Marés

Matosinhos aprova

alteração ao traçado da

linha de metro da Senhora

da Hora ao Porto

400 km/h numa moto

elétrica com um buraco ao

meio

Televisão dos Países

Baixos colocou versos

nazis nas legendas do hino

alemão

O país que deixou a

pandemia para trás e

retomou a normalidade

O carro elétrico já

compensa? DECO fez as

contas

Prós e contras dos amigos

com benefícios

Os cheiros que encantam

Chipre

Macramé, a arte dos nós

que relaxam

O crédito

habitação já não precisa

ser demorado e

complicado.

Luísa Castel-Branco deixa

SIC e muda-se para a TVI

Adepto suíço de vídeo viral

desperta cobiça das

empresas por publicidade

Um projeto

educativo focado nos

cidadãos socialmente

desfavorecidos

PATROCINADO

PATROCINADO

PATROCINADO PATROCINADO

PATROCINADO Apoio de

Comprar online em

qualquer lugar? Agora é

possível

O regresso poético de

espécies com pouco

impacto ambiental ao mar

Veja aqui a Conferência

sobre o papel do e-

Commerce no futuro do

comércio

Estreia em Portugal para

uma nova forma de

consultoria.

A oportunidade para fazer

crescer o mundo da

investigação

• •

SECÇÕES ESPECIAIS SERVIÇOS MARCAS DO GRUPO SIGA-NOS

 2021 © Todos os Direitos Reservados. Termos e Condições  A Mensagem Nónio

0 comentários Ordenar por 

Plug-in de comentários do Facebook

Mais antigos

Adicionar um comentário...

Economia Empresas Mercados Fazedores Gestão Marketing

Opinião Capas

TSF

https://www.dinheirovivo.pt/subscricoes.html
https://www.dinheirovivo.pt/apps-rss.html
https://publicidade.dinheirovivo.pt/
https://www.dinheirovivo.pt/economia.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas.html
https://www.dinheirovivo.pt/mercados.html
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores.html
https://www.dinheirovivo.pt/gestao-rh.html
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub.html
https://www.dinheirovivo.pt/opiniao.html
https://www.dinheirovivo.pt/capas.html
https://www.dinheirovivo.pt/literacia-financeira/pergunte-ao-advogado.html
https://www.dinheirovivo.pt/especial/campus-santander-universidades.html
https://www.dinheirovivo.pt/especial/made-in-portugal.html
https://www.dinheirovivo.pt/especial/reboot-portugal.html
https://www.dinheirovivo.pt/subscricoes.html
https://ranking-empresas.dinheirovivo.pt/
https://www.dinheirovivo.pt/apps-rss.html
https://publicidade.dinheirovivo.pt/
https://www.dinheirovivo.pt/termos-privacidade.html
https://nonio.net/a-mensagem-nonio/
https://www.dinheirovivo.pt/ficha-tecnica.html
https://www.dinheirovivo.pt/contactos.html
https://www.jn.pt/
https://www.dn.pt/
https://www.tsf.pt/
https://www.vdigital.pt/
https://www.ojogo.pt/
https://www.motor24.pt/
https://menshealth.pt/
https://www.womenshealth.pt/
https://www.evasoes.pt/
https://www.voltaaomundo.pt/
https://www.noticiasmagazine.pt/
https://www.n-tv.pt/
https://www.delas.pt/
https://www.acorianooriental.pt/
https://www.facebook.com/dinheirov/
https://twitter.com/dinheiro_vivo
https://www.instagram.com/dinheirovivo.pt/
https://www.dinheirovivo.pt/apps-rss.html
https://itunes.apple.com/us/app/dinheiro-vivo/id436422902?mt=8&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=pt.civ.em&feature=search_result
http://www.globalmediagroup.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.jn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.tsf.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dinheirovivo.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.vdigital.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.ojogo.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.motor24.pt/?referrer=HeaderGMG
https://menshealth.pt/?referrer=HeaderGMG
https://womenshealth.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.evasoes.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.voltaaomundo.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.noticiasmagazine.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.n-tv.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.delas.pt/?referrer=HeaderGMG
https://classificados.jn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dinheirovivo.pt/tag/empresas.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/proibicao-de-plasticos-de-uso-unico-em-vigor-a-partir-de-1-julho-13877875.html
https://www.dinheirovivo.pt/geral/em-direto-conselho-de-ministros-anuncia-novas-restricoes-com-o-agravar-da-pandemia-13895337.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/telecomunicacoes/nos-emite-150-milhoes-em-linhas-de-financiamento-sustentavel--13893697.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/sindicato-convoca-cinco-dias-de-greve-na-groundforce-em-julho-e-agosto-13895503.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/tap-sitava-lamenta-que-nova-ceo-insista-no-cumprimento-do-plano-de-reestruturacao-13895040.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/descontos-nas-ex-scut-nao-sao-iguais-para-todos-13892249.html
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23523__zoneid=440__cb=736dbad049__oadest=https://www.jn.pt/especiais/descobrir-mentes/200-mil-beneficiam-com-comparticipacao-nos-antipsicoticos-13857921.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23523__zoneid=440__cb=736dbad049__oadest=https://www.jn.pt/especiais/descobrir-mentes/200-mil-beneficiam-com-comparticipacao-nos-antipsicoticos-13857921.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/retoma-do-turismo-abortou-hoteis-pedem-reforco-de-apoios-13892317.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/edp-renovaveis-vende-por-610-milhoes-posicao-em-dois-parques-eolicos-nos-eua-13894657.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/emprego-a-duas-decimas-de-recuperar-da-pandemia-13892816.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/imobiliario/preco-das-casas-aumenta-74-no-ultimo-ano--13893956.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/vendas-de-carros-em-junho-25-abaixo-do-ano-pre-pandemia-13895472.html
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23478__zoneid=443__cb=8be90b958c__oadest=https://www.tsf.pt/programa/future-shapers.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23478__zoneid=443__cb=8be90b958c__oadest=https://www.tsf.pt/programa/future-shapers.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://www.dinheirovivo.pt/economia/creditos-ao-consumo-de-200-milhoes-sem-moratoria-13892858.html
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22854__zoneid=444__cb=80cb850e70__oadest=https://www.tsf.pt/especiais/iefp---fazer-futuro/jovem-formado-no-cinfu-centro-de-formacao-profissional-da-industria-de-fundicao-12994229.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22854__zoneid=444__cb=80cb850e70__oadest=https://www.tsf.pt/especiais/iefp---fazer-futuro/jovem-formado-no-cinfu-centro-de-formacao-profissional-da-industria-de-fundicao-12994229.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23592__zoneid=445__cb=20b08e3546__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/o-direito-a-desligar-13875533.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23592__zoneid=445__cb=20b08e3546__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/o-direito-a-desligar-13875533.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/divida-publica-sobe-para-2748-mil-me-em-maio-13894459.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/maio-com-quase-1-milhoes-de-hospedes-dos-quais-quase-60-mil-eram-britanicos-13894542.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/banco-montepio-encaixa-67-milhoes-com-venda-da-participacao-na-almina-holding-13894622.html
https://www.dinheirovivo.pt/mercados/portugal-regressa-ao-mercado-a-21-de-julho-para-captar-ate-1500-milhoes-13894809.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/tecnologia/negocio-milionario-entre-slack-e-salesforce-vai-criar-o-sistema-operativo-do-trabalho-13892176.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/alemanha-admite-aliviar-restricoes-de-viagens-para-portugal-nas-proximas-semanas-13895235.html
https://www.dinheirovivo.pt/economia/impostos/fisco-instaurou-488-procedimentos-para-aceder-a-contas-bancarias-13893763.html
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23358__zoneid=446__cb=1b946e1f12__oadest=https://menshealth.pt/brand-story/series-a-mais-dores-de-costas-resolver-isso-demora-meia-hora/128961/?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23358__zoneid=446__cb=1b946e1f12__oadest=https://menshealth.pt/brand-story/series-a-mais-dores-de-costas-resolver-isso-demora-meia-hora/128961/?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://www.dinheirovivo.pt/economia/nacional/eletricidade-fica-mais-cara-para-familias-em-mercado-regulado-13893716.html
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/dgs-responde-a-marcelo-antonio-costa-esta-isolado-pelo-principio-da-precaucao-13892917.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.ojogo.pt/internacional/noticias/pior-clube-do-mundo-nao-esquece-situacao-de-messi-e-apresenta-proposta-hilariante-13894588.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.dn.pt/sociedade/certificado-digital-entra-em-vigor-quinta-feira-com-um-milhao-ja-emitidos-em-portugal-13890366.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.evasoes.pt/roteiros/medio-tejo-planear-as-ferias-ao-redor-do-grande-rio/942053/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.delas.pt/carolina-deslandes-posa-em-lingerie-e-apela-a-saude-mental-preocupem-se-com-a-vossa-cabecinha/pessoas/917704/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.delas.pt/deixou-de-fazer-exercicio-ao-fim-destes-dias-ja-perdeu-o-que-conquistou/lifestyle/918154/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/o-que-leva-antonio-costa-e-qualquer-vacinado-a-ficar-isolado-se-tiver-um-contacto-de-risco-13892991.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.delas.pt/covid-19-certificado-digital-entra-em-vigor-esta-quinta-ja-ha-mais-de-um-milhao-emitidos/atualidade/918158/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.noticiasmagazine.pt/2021/calcoes-para-mergulhar-com-conforto/estilos/264293/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.jn.pt/justica/mulher-detida-por-espancar-o-marido-ate-a-morte-13889959.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23517__zoneid=490__cb=ebf04c6e9a__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/uma-nova-filosofia-de-consultoria-marca-presenca-em-portugal-13858646.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23517__zoneid=490__cb=ebf04c6e9a__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/uma-nova-filosofia-de-consultoria-marca-presenca-em-portugal-13858646.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://menshealth.pt/saude/esta-pior-coisa-pode-ir-cama/5862/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.evasoes.pt/comer/duas-receitas-de-bacalhau-do-novo-livro-do-chef-diogo-rocha/1017393/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/porto/noticias/oficial-fabio-cardoso-e-reforco-do-fc-porto-confira-os-pormenores-13893695.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.ojogo.pt/futebol/1a-liga/sporting/noticias/depois-de-ruben-vinagre-o-proximo-a-chegar-ao-sporting-sera-ugarte-13894998.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.dn.pt/dinheiro/eletricidade-fica-mais-cara-a-partir-desta-quinta-feira-para-familias-em-mercado-regulado-13893563.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.dn.pt/sociedade/siga-aqui-as-principais-noticias-do-dia-sobre-a-pandemia-nesta-quinta-feira-1-de-julho-de-2021-13893423.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.n-tv.pt/famosos/luis-figo-celebra-25-anos-de-casamento-com-a-mulher-helene-svedin/766494/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23521__zoneid=491__cb=bfb13b1882__oadest=https://www.jn.pt/especial-patrocinado/formacao-com-futuro/cenfim---ha-decadas-a-desenvolver-competencias-para-a-competitividade-13802735.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23521__zoneid=491__cb=bfb13b1882__oadest=https://www.jn.pt/especial-patrocinado/formacao-com-futuro/cenfim---ha-decadas-a-desenvolver-competencias-para-a-competitividade-13802735.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://www.womenshealth.pt/dia-internacional-do-vitiligo-as-manchas-brancas-agora-tem-solucao/brand-story/402469/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.vdigital.pt/noticias/viral/familia-de-javalis-invade-praia-na-polonia-13885412.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.womenshealth.pt/ja-treinou-hoje-5-motivos-para-nao-falhar/saude/378495/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.vdigital.pt/noticias/pais/os-bastidores-da-reabilitacao-da-piscina-das-mares-13885362.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/matosinhos-aprova-alteracao-ao-tracado-da-linha-de-metro-da-senhora-da-hora-ao-porto-13888404.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.motor24.pt/noticias/400-km-h-numa-moto-eletrica-com-um-buraco-ao-meio/1525150/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.jn.pt/desporto/canal/euro-2020/televisao-dos-paises-baixos-colocou-versos-nazis-nas-legendas-do-hino-alemao-13891512.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.voltaaomundo.pt/2021/06/28/o-pais-que-deixou-a-pandemia-para-tras-e-retomou-a-normalidade/noticias/871879/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.motor24.pt/noticias/o-carro-eletrico-ja-compensa-deco-fez-as-contas/1525511/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://menshealth.pt/sexo/pros-e-contras-dos-amigos-com-beneficios/117688/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.voltaaomundo.pt/2021/06/30/os-cheiros-que-encantam-chipre/noticias/871895/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.noticiasmagazine.pt/2021/macrame-a-arte-dos-nos-que-relaxam/estilos/264295/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23536__zoneid=492__cb=366fe80c85__oadest=https://www.jn.pt/publicidade/destaques/fazer-as-contas-a-casa-e-mais-facil-a-partir-de-agora-13857317.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23536__zoneid=492__cb=366fe80c85__oadest=https://www.jn.pt/publicidade/destaques/fazer-as-contas-a-casa-e-mais-facil-a-partir-de-agora-13857317.html?utm_source=tsf.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://www.n-tv.pt/acontece/luisa-castel-branco-deixa-sic-e-muda-se-para-a-tvi/766459/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://www.jn.pt/desporto/canal/euro-2020/adepto-suico-que-ficou-viral-e-desejado-por-empresas-13894285.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_edit_externo
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23519__zoneid=493__cb=12e9e64ed5__oadest=https://www.jn.pt/publicidade/destaques/o-segredo-de-beleza-do-taiti-ja-chegou-a-portugal-13803591.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23519__zoneid=493__cb=12e9e64ed5__oadest=https://www.jn.pt/publicidade/destaques/o-segredo-de-beleza-do-taiti-ja-chegou-a-portugal-13803591.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=recomendadas&utm_campaign=rec_natives
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23560__zoneid=435__cb=2ae143d5e9__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/no-seu-20-aniversario-o-continente-online-lanca-nova-plataforma-digital-13860999.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Continente
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23560__zoneid=435__cb=2ae143d5e9__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/no-seu-20-aniversario-o-continente-online-lanca-nova-plataforma-digital-13860999.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Continente
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23205__zoneid=436__cb=473dc89be3__oadest=http://conversaseq.dinheirovivo.pt/oceano-fresco/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=EQ
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23205__zoneid=436__cb=473dc89be3__oadest=http://conversaseq.dinheirovivo.pt/oceano-fresco/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=EQ
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23369__zoneid=437__cb=41e42ef8a4__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/especial/ctt-e-commerce-moments/a-conferencia-onde-se-discutiu-o-papel-do-e-commerce-no-futuro-do-comercio-13804224.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=CTT
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23369__zoneid=437__cb=41e42ef8a4__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/especial/ctt-e-commerce-moments/a-conferencia-onde-se-discutiu-o-papel-do-e-commerce-no-futuro-do-comercio-13804224.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=CTT
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23494__zoneid=438__cb=29f67f761a__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/uma-nova-filosofia-de-consultoria-marca-presenca-em-portugal-13858646.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Metyis
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=23494__zoneid=438__cb=29f67f761a__oadest=https://www.dinheirovivo.pt/brand-story/uma-nova-filosofia-de-consultoria-marca-presenca-em-portugal-13858646.html?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Metyis
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22721__zoneid=439__cb=7e17e846dd__oadest=https://olharnoprogresso.jn.pt/testemunhos/alexandra-moreira/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Olhar-no-Progresso
https://ad-dev.globalnoticias.pt/revive/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=22721__zoneid=439__cb=7e17e846dd__oadest=https://olharnoprogresso.jn.pt/testemunhos/alexandra-moreira/?utm_source=dinheirovivo.pt&utm_medium=inrelated&utm_campaign=Olhar-no-Progresso
https://www.dinheirovivo.pt/termos-privacidade.html
https://nonio.net/a-mensagem-nonio/
https://www.dinheirovivo.pt/
https://www.dinheirovivo.pt/economia.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas.html
https://www.dinheirovivo.pt/mercados.html
https://www.dinheirovivo.pt/fazedores.html
https://www.dinheirovivo.pt/gestao-rh.html
https://www.dinheirovivo.pt/marketing-pub.html
https://www.dinheirovivo.pt/opiniao.html
https://www.dinheirovivo.pt/capas.html

