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Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> INFORMAÇÃO DE CLIENTES

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM
Principal Vantagem: Oferta da primeira mensalidade da solução
D&B Hoovers (Novidade 2022) de uma licença de 12 meses, com
1 ou mais utilizadores, e acesso ilimitado a todo o universo ativo
da Base Dados Worldwide da D&B e a possibilidade de exportação
até 5 000 entidades e 5 000 contactos por ano.
Esta é uma solução online que permite acelerar vendas e identificar as
melhores oportunidades de negócio a nível global. Combinando informação de mais de 120 Milhões de entidades ativas, de mais de 30 000
fontes, em mais de 190 países e com 5 Milhões de atualizações diárias.

OUTROS BENEFÍCIOS
• Relatório Risco País – Desconto de 27% em vez de 404€ + IVA os
clientes Aplauso pagam 295€ + IVA.
Obtenha uma análise aprofundada e detalhada do país e da região,
disponibilizando informação económica, política e comercial crítica
para negociar no mercado global.
Apresenta ainda um conjunto de recomendações atuais, a curto prazo
e a longo prazo. Essencial para quem exporta.

• Relatório de Avaliação de Empresas – Desconto de 25%, em vez de
595 euros mais IVA, os clientes Aplauso pagam 446€ + IVA.
Na hora de vender ou comprar uma empresa, participar numa fusão,
avaliar o seu património, medir a evolução dos seus negócios, definir
estratégias entre sócios, ampliar ou reduzir capital, precisará de uma
opinião objetiva e independente sobre o valor de mercado de uma
empresa.
• Relatório Análise Financeira e de Gestão – Oferta a cada Cliente
Aplauso do relatório com a saúde financeira da sua empresa.

COMO UTILIZAR
• D&B Hoovers – contactar 808 293 029 ou enviar email para
clientes.aplauso@informadb.pt
• Relatórios Risco País, Relatórios de Avaliação de Empresas e Rival Tel.: 808 293 029 e-mail: clientes.aplauso@informadb.pt
• Relatório Análise Financeira e de Gestão - Oferta do relatório –
relatório específico de cada Cliente Aplauso entregue fisicamente a
cada Cliente Aplauso como parte integrante do Kit Cliente Aplauso.

CONTACTOS
Email: clientes.aplauso@informadb.pt
Telefone: 808 293 029 – Serviço de Apoio ao Cliente
Horário: dias úteis para 9:00 às 18:00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> CONTABILIDADE E APOIO À GESTÃO

2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto de 20%, durante 6 meses em todos em todos os serviços
do Grupo Your, nomeadamente Contabilidade e Processamento
Salarial.

Ao contactar, mencionar o código promocional “APLAUSO 2022”.

Condições válidas para novos Clientes Grupo Your.

CONTACTOS
Email: comercial@grupoyour.pt

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> CONTABILIDADE E APOIO À GESTÃO

2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Recuperação de faturas em atraso em Portugal e no mundo,
através de uma empresa global especializada em gestão de
faturação e recuperação de créditos.

Enviar email com assunto COBRANÇAS APLAUSO 2022, com os
seguintes dados:
• NIF da Empresa Aplauso
• Email do utilizador
• Nome do utilizador
• Telefone

Adjudicação do fee de gestão de cobranças sem custos

OUTROS BENEFÍCIOS
Valor do fee de abertura de processo no mercado nacional
(25,00€) dedutível quando existir boa cobrança.
Serviço válido por 12 meses.

CONTACTOS
Email: crt@atradius.com
Telefone: + 351 211 162 021
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> CONTABILIDADE E APOIO À GESTÃO

2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto de 20% nos serviços de:
- Elaboração de Candidaturas a Fundos Comunitários (P2020)
- Candidaturas a Benefícios Fiscais (RFAI e SIFIDE)
- Elaboração de Planos de Negócios
- Avaliação de Empresas

Ao contactar mencionar o código promocional “APLAUSO 2022”.

CONTACTOS
Email: www.dps-innovation.pt
Telefone: 211 603 159 /913 704 809

OUTROS BENEFÍCIOS
Oferta das 3 primeiras mensalidades sem custos - Acesso a um
serviço 4.0 em Contabilidade, Apoio fiscal, processamento de
salários e controlo de gestão.
Válido apenas para novos clientes.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> COMÉRCIO ELETRÓNICO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

• Oferta do Pack PME Starter (1º ano de serviço sem custos), Domínio
(.pt, .eu, .com, .net, .org); Site OnePage visível em todos os dispositivos;
1 Conta de Email Profissional com 2GB; 2GB de Alojamento Web;
Antivírus/Antispam; Estatísticas).

Para ter a oferta do Pack PME Starter deverá contactar a Amen.pt e
mencionar o código promocional “APLAUSO2022”.
Para o desconto nos Serviços de Web Design Personalizados utilizar o
código Promocional “APLAUSO 2022” quando fizer a compra do serviço
no site Amen.pt

OUTROS BENEFÍCIOS
• Desconto de 30% nos Serviços de Web Design Personalizados em
que a Amen.pt cria sites à medida para qualquer tipo de projeto.

CONTACTOS
Email: contact@amen.pt
Telefone: 211 452 121
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> COMBUSTÍVEIS

APLAUSO
2022

OUTROS BENEFÍCIOS
Com o cartão Galp Frota Corporate, controla melhor a sua frota.
Portal Ibérico de Cartões (frotas.galp.com):
• informação de gestão
• gestão de cartões
• controlo de CO2
• gestão de acessos
• alarmísticas de limites
Descontos nos combustíveis aplicados sobre o preço de referência Galp.
Possibilidade de pagamento de portagens, parques e combustível
através da ViaVerde (e portagens Via-T em Espanha).
Serviço de atendimento ao cliente 24/7.

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Descontos em combustíveis para toda a sua frota com o cartão de
crédito GALP FROTA Corporate.
Destina-se a frotas de empresas e permite efetuar o abastecimento
de combustíveis e aquisição serviços em mais 700 postos em
Portugal Continental (1.400 na Península Ibérica).

Aceda a:
Enviar um email, com o título “APLAUSO2022 - adesão GFC”, para
clientes.empresas@galp.com com a seguinte informação:
• nome empresa
• NIF
• consumo anual (litros)
• número de viaturas (ligeiros e pesados)
• nome do contato
• número de contato

Desconto Cliente APLAUSO:
0,080 €/litro para + 10.000 litros/ano
0,090 €/litro para + 50.000 litros ano
0,100 €/litro para + 100.000 litros/ano
O processo de adesão está sujeito a análise de risco de crédito

Após a receção dos seus dados, será contactado pela Galp a fim de
concluir o processo de adesão.

CONTACTOS
Email: clientes.empresas@galp.com
(identificando-se no início do título com o código “APLAUSO2022”)

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> RENT-A-CAR

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

OUTROS BENEFÍCIOS

Desconto de 20% sobre a melhor tarifa online diária para Portugal
e 15% para o resto do Mundo*:
* Todos os descontos mencionados têm por base as tarifas online
diárias à data do aluguer, salvo exceções em que seja aplicada uma
tarifa promocional. A Avis concede sempre a melhor tarifa disponível
no ato da reserva.

Disponibilização de produtos Corporate (feitos a medida) para as
empresas clientes Millennium Aplauso:
• Tarifas Corporate
• Tarifas Mensais
• Tarifas Flex (+2meses)

• Mais de 62 estações em Portugal Continental e Ilhas e mais de 5500
estações em 165 países.

COMO UTILIZAR

• Possibilidade de todos os clientes aderirem ao cartão Preferred
dando-lhes automaticamente o estatuto de membro Avis Preferred.

Ao contactar, utilizar o código promocional “AWD W601008”

CONTACTOS
Email: PT.Reservations@bcn.avis-europe.com
Telefone: 800 201 002
Website: www.avis.com.pt - Colocando no campo “ Numero de código
de desconto Mundial Avis” – AWD W601008
Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 20h00; Sábado das 8h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> SEGURANÇA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

• Oferta sem custos do Kit de alarme, composto por: 1 central 64
zonas +1 teclado +1 contacto magnético +2 vídeo detetores +1
detetor de movimento +1 comando +1 sirene interior +2 tags+ 2
placas dissuasoras. Corresponde a uma oferta no valor de 1.104,54€,
tendo como base um PVP de 898.00€ + IVA
• Custo da instalação é de 490.00€ + IVA(valor já inclui um
desconto de 44%)
• Valor da mensalidade (incluindo serviço vigilância 24 horas)
35.00€ + IVA
• A instalação de equipamento adicional, poderá ter custos
acrescidos quer ao nível da aquisição quer do valor da
mensalidade.
• Fidelização de 36 meses

Contactar 24h identificando-se como cliente “APLAUSO 2022”
através do acesso à página da Prosegur:
https://www.prosegur.pt/vantagem-millennium-bcp-empresa

CONTACTOS
Aceder a,
https://www.prosegur.pt/vantagem-millennium-bcp-empresa

Desconto aplicável a novas adesões e não acumulável com outras
promoções em vigor.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> TRANSPORTES

APLAUSO
2022

grupagem mundial de transportes internacionais, por via rodoviária
sobre a melhor tarifa disponível no ato da adjudicação).
• Air&Sea Freight: Descontos entre 10% e 15% nos envios de grupagem
numa rede mundial de transporte internacionais por via marítima e aérea.

PRINCIPAL VANTAGEM
Descontos até 50% em diversos serviços de Logística (transporte,
armazenamento de mercadorias e serviços de valor acrescentado).
Apoiamos as suas exportações, sejam rodoviárias, marítimas ou aéreas.
Soluções Globais de Logística Contratual (armazenagem) e Transporte
Internacional e Nacional com o operador líder no mercado logístico.
Todas as informações estão disponíveis nas condições de transporte Rangel.

OUTROS BENEFÍCIOS
• Customs Broker: Consultoria em Comércio Internacional (exportação
e importação) destinada ao aconselhamento dos operadores
económicos em matéria de procedimentos aduaneiros, tributação
de mercadorias, aplicação de regimes suspensivos e atribuição de
benefícios aduaneiros e fiscais.
• Custom Critical: Desconto de 5% no serviço Custom Critical, focalizado
em operações Time Critical, Mobility Solutions e Special Projects,
que se destina a satisfazer necessidades críticas e personalizadas de
transportes e logística que pela sua urgência, volume, peso ou projeto
especial, não possa ser integrado nos serviços standard da Rangel.
• Road Freight: Desconto nos envios de grupagens numa rede
europeia por via rodoviária de 5% para o 1º envio, 10% para o 2º
envio e condições especiais nos envios regulares. (Nos serviços de

• E-Commerce: Descontos entre 30% e 50% nos serviços de produto
Full Outsourcing E – commerce (consultoria, plataforma tecnológica,
logística, serviço de clientes e marketing).
• Contract Logistics: Descontos de 20% nos serviços logísticos de
armazenagem convencional, em armazém standard, não licenciado
para serviços em regime de outsourcing. Controlo e partilha total
dos stocks e da informação.
Condições Gerais:
Todos os descontos têm por base as tabelas PVP. Não é cumulativo
com outros descontos. O desconto apenas poderá ser aplicado em
envios posteriores à data em que contactar a Rangel mencionando
ser Empresa Aplauso, e após validação por parte da Rangel. Os tempos
de trânsito e compromissos de entrega podem variar dependendo
da origem e destino.
Todas as informações estão disponíveis nas Condições de Transporte
Rangel.

COMO UTILIZAR
Enviar e-mail para: aplauso@rangel.com, com o código promocional
“APLAUSO 2022”, detalhando o serviço pretendido.

CONTACTOS
Email: aplauso@rangel.com
Telefone: 808 300 500
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> TRANSPORTES

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM
Desconto até 15% nos transportes expresso ibéricos (Portugal e
Espanha) e internacionais de importação ou exportação, para envios
de documentos ou pequenos volumes com tempos de trânsito
ajustados às necessidades do seu negócio.
Todas as informações estão disponíveis nas condições de transporte
Correos Express Portugal.

OUTROS BENEFÍCIOS
• Desconto de 15% nos transportes expresso internacionais de
importação ou exportação, para envios com peso até 68kg e/ou
envios com peso superior a 68kg até 1000kg. Com entregas em 1
a 3 dias úteis nos principais centros económicos mundiais.
• Desconto de 15% nos transportes expresso ibérico (Portugal,
Espanha). Com entregas em 24h para volumes até 40kg.
• Desconto de 15% nos transportes para a Madeira e Açores. Com
entregas por via aérea entre 42 a 72h ou marítima entre 4 a 7 dias.

Todos os descontos têm por base as tabelas PVP. *Válido apenas para
novas contas abertas a partir de 1 de Janeiro de 2020 e aplica-se
exclusivamente ao valor do transporte (estão excluídos os valores
associados às despesas referentes a taxas adicionais, bem como despesas
associadas ao desalfandegamento da mercadoria), com base nas tabelas
PVP da Correos Express Portugal. São aplicáveis a contas abertas em
Portugal e com pagamento em Portugal. Não podem ser combinados
com outros descontos. O desconto apenas poderá ser aplicado em envios
posteriores à data em que contactar a Correos Express mencionando ser
Empresa Aplauso, e após validação por parte da Correos Express Portugal.
Os tempos de trânsito e compromissos de entrega podem variar
dependendo da origem e destino da mercadoria.
Todas as informações estão disponíveis nas condições de transporte
Correos Express Portugal.

COMO UTILIZAR
O cliente deverá enviar email para anv@correosexpress.com
identificando-se como “CLIENTE APLAUSO 2022”.

CONTACTOS
Email: anv@correosexpress.com
Telefone: 925658933
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> TRANSPORTES

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Serviço de Distribuição Urgente à Palete em Portugal e Espanha:

O cliente deverá enviar email para marketing@santosevale.pt
identificando-se como “CLIENTE APLAUSO 2022”.

• Desconto de 20% sobre a Tabela Geral de Preços em vigor (Portugal
Continental, Madeira e Açores);
• Desconto de 5% sobre a Tabela Geral de Preços em vigor (Espanha).

OUTROS BENEFÍCIOS
Serviços de Logística, Distribuição e Transportes em Portugal
Continental:

CONTACTOS
Email: marketing@santosevale.pt
Telefone: 219 688 000
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

• Desconto de 10% em Serviços de Transporte Primário (ponto a
ponto) e Distribuição Expresso Nacional (Volumes).
• Desconto de 30% em Serviços de Logística (armazenagem,
movimentação e serviços de valor acrescentado).

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> TRANSPORTES

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto de 35%*:
• Estafetas na cidade (Mota, carro ou frugon) a qualquer hora, com
serviços dedicados no próprio dia.
• Entregas no dia seguinte:
- Cobertura ibérica.
- Serviços Plus – Notificação ao destinatário (com dia e data de entrega);
Cobranças; Trocas; Recolhas.

Ao contactar, identifique-se como “APLAUSO 2022”.

CONTACTOS
Linha Viadirecta 24 H: 218 112 800
Email: clientes@viadirectanet.pt

*Não estão incluídos nesta campanha clientes com conta corrente com a
ViaDirecta.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> TRANSPORTES

APLAUSO
2022

• Condições muito especiais (LowCost) para 16 destinos.
• Oferta das embalagens para os envios expresso internacionais.
São mais de 6 soluções de embalagens.

PRINCIPAL VANTAGEM
Desconto de 15% em serviços de transportes urgentes de e para a
Europa Central em carrinhas e mini-TIR (Norte de Espanha, França,
Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Hungria,
Eslováquia, Rep. Checa e Polónia).
A ALFALOC disponibiliza 3 soluções de serviços (PARTILHA, SONYC
e FOGUETE) de excelência a preços muito competitivos realizados
em PARTILHA de recursos, com enorme sentido de responsabilidade
AMBIENTAL.

• Atribuição de um Gestor de Conta dedicado.
• Porta de entrada on-line, privilegiada para clientes APLAUSO, via
CHAT e/ou Whatsap para simplificar ainda mais a relação entre
cliente e ALFALOC.
• Acesso à plataforma on-line myAlfaloc para gestão de todas as
cartas de porte, informação relacionada com os envios, conta
corrente, visualização das condições do acordo de serviços,
pedidos de recolha, etc

COMO UTILIZAR
Ao contactar, utilizar o código promocional “APLAUSO 2022”

OUTROS BENEFÍCIOS
VOUCHER OFERTA COM 100km para utilizar em serviços de transportes diretos e dedicados futuros - FOGUETE®, até ao limite de 10% dos
km totais. Serviços de transporte para situações urgentes, com
necessidades de personalização ou características especiais.
• Descontos entre 40% a 55% nas condições dos serviços de transporte expresso à exportação (avião, camião e RACE).

Aceda a www.alfaloc.pt e fale connosco pelo nosso serviço CHAT,
WHATSAPP, telefone ou e-mail.

CONTACTOS
Email: marketing@alfaloc.pt
Telefone: 707 212 707 – 917 777 100
Horário: 24h por dia/7 dias por semana

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> HOTELARIA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

• 15% de desconto sobre a melhor tarifa disponível em todos os hotéis
do grupo SANA.
• 10% de desconto em,
- Restaurantes e Bares dos Hotéis (até 9 pessoas)
- Lavandaria
- Em todos os tratamentos de SPA Sayanna Wellness e produtos
Aromatherapy (Myriad Parque das Nações, EPIC SANA Marquês, EPIC
SANA Amoreiras, EPIC SANA Luanda, EPIC SANA Algarve e SANA
Malhoa)

Remeter email para,
marta.petit@sanahotels.com
Tel (+351) 211 590 635
Indicando que é cliente “APLAUSO 2022”.

CONTACTOS
Email: marta.petit@sanahotels.com
Telefones: (+351) 211 590 635

OUTROS BENEFÍCIOS
Estacionamento gratuito mediante disponibilidade.
Early check in e Late check out mediante disponibilidade.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> SOFTWARE DE GESTÃO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Oferta de 6 meses na subscrição anual de um qualquer plano
Cloudware Business, software de gestão online para empresas e
empresários. Inclui a funcionalidade de arquivo digital de registo
automático de faturas, com espaço de armazenamento incluído
de 1 GB.

Subscrição anual de um dos planos Cloudware Business, em
https://business.cloudware.pt/precos preenchendo o formulário
de subscrição disponível e indicando, no campo do código
promocional, APLAUSO2022.

Oferta válida apenas para novos clientes Cloudware Business e não
acumulável com outras campanhas em vigor. Não aplicável a
contabilistas certificados e a profissionais e empresas prestadoras
de serviços de contabilidade.

CONTACTOS
Email: suporte@cloudware.pt
Telefone: 227 660 200 - opção 2
Horário: dias úteis das 9h00 às 13h00; 14h00 às 18h00

OUTROS BENEFÍCIOS
Formação inicial, em formato webinar, com a duração de 3 horas.
Suporte gratuito, pelos canais disponíveis

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> SOFTWARE DE GESTÃO

APLAUSO
2022

OUTROS BENEFÍCIOS

PRINCIPAL VANTAGEM
Condições especiais com descontos imediatos na aquisição do PHC
GO – o software de gestão na cloud para pequenas empresas.
Desconto de 5% na subscrição para novos clientes PHC GO, nos planos
que acompanham o crescimento do seu negócio:
• Star
• Pro
Condições especiais de aquisição de licenciamento no software de
gestão PHC CS, o ERP que se adapta à gestão de cada empresa, com
descontos imediatos.Válido para novos Clientes, na aquisição de
licenciamento PHC CS:
• 20% na gama PHC Corporate CS
•10% nas gamas PHC Advanced CS e PHC Enterprise CS
Contacte a PHC e descubra todas as vantagens e condições em
vigor das campanhas de PHC CS e de PHC GO, a chave para a melhor
experiência em gestão, em qualquer lugar.

Com o PHC ON incluído na primeira compra, beneficia ainda de alguns
módulos adicionais PHC CS:
• Integração da gestão da Empresa com o portal do Millennium BCP,
possibilitando várias operações, como pagamentos a fornecedores,
débitos diretos, transferências de vencimento, entre outros, dentro
do sistema PHC CS;
• PHC CS Dashboard nas Gamas Advanced e Enterprise;
• Se possuir PHC Gestão Completo Corporate CS ou PHC Gestão
CS em Advanced ou Enterprise tem acesso a PHC Factoring CS.

COMO UTILIZAR
PHC GO
Na subscrição, deve inserir o código promocional BCP22 no campo
“Código Promocional”
Website: www.phcgo.net
PHC CS
Contacte a PHC Software através dos contactos abaixo, mencionando
o código promocional APLAUSO 2022.

CONTACTOS
Email: info@phcsoftware.com
Telefone: 226 061 450 ou 214 724 340
Horário: dias úteis das 9h30 às 13h00; 14h30 às 18h00
Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> SOFTWARE DE GESTÃO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto de 30% na aquisição de uma solução informática para um
dos seguintes segmentos de mercado: Retalho, Restauração, Hotelaria,
Saúde, Veterinária e ERP empresarial.

Contactar a WINTOUCH e mencionar o código promocional
“APLAUSO 2022”.

OUTROS BENEFÍCIOS
Suporte 24 horas.

CONTACTOS
Email: wintouch@wintouch.pt
Telefone: 253 240 555
Horário: dias úteis das 9h30 às 19h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> SOFTWARE DE GESTÃO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto de 50% na compra de uma licença de software de faturação
Gestwin – Gestão Comercial, ou em qualquer das versões do Gestwin
POS, nos seguintes segmentos: Restauração, Cafetaria, Alimentação,
Moda, Estética e Saúde, Quiosques e Papelarias, Universal.

Ao contactar utilizar o código promocional “APLAUSO 2022”

Ligação com loja online em qualquer das soluções, sem custo
adicional.

Email: softpack@softpack.pt
Telefone: 262 870 300
Horário: dias úteis das 9h30 às 12h30; 14h30 às 17h30

CONTACTOS

Este desconto aplicar-se-á nas compras efetuadas para novos
licenciamentos, diretamente com a Softpack.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> SOFTWARE DE GESTÃO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM
Desconto até 30% no valor base de licenciamento do Software
Governance.Business, solução de gestão de negócios end-to-end, na
opção Tailored to Your Business (Saas ou On Premises), durante o
primeiro ano.
Consultar condições gerais.

Todos os descontos/ofertas têm por base as tabelas de PVP
e requerem a consulta dos termos e condições.
Os descontos/ofertas são válidos durante o primeiro ano de
licenciamento, não são cumulativos entre si, nem com outros
descontos ou campanhas em vigor.
Válido para novos clientes e exclusivo para clientes Millennium bcp
Clientes Aplauso 2022, em Portugal.

OUTROS BENEFÍCIOS

COMO UTILIZAR

• Oferta de uma sessão de formação na aquisição da opção
Governance.Business Start&Go (Cloud), com a duração de 8 horas. Este
benefício é aplicado na fase inicial de utilização do software de forma
a garantir a formação da sua equipa e acelerar a adoção do software.

Envie um email para governance.business@inovaprime.com, com o código
promocional “APLAUSO 2022”, com a informação da sua empresa e a
indicação do benefício pretendido e demais questões.

• Oferta de 10 dias de serviços de consultoria, na aquisição do
licenciamento do Software Governance.Business, na opção
Tailored to Your Business (Saas ou On Premises). Este benefício
pode ser aplicado na fase de instalação/configuração, numa das
seguintes opções: análise e design das necessidades; definição de
requisitos; ou parametrização/configuração do software.

CONTACTOS
Email: governance.business@inovaprime.com
Telefone: 210 134 380

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.

22

APLAUSO

> SAÚDE, HIGIENE E PREVENÇÃO

2022t

PRINCIPAL VANTAGEM
• Ao adjudicar o serviço Contratual de Limpeza terá um desconto de
10% nas linhas, Climex Fast – serviço de limpezas pontuais, Climex
Wellbeing – serviço de fornecimento e gestão de consumíveis de
casa de banho (disponível a colocação de dispensadores em regime
de comodato)
• Desconto por economia de escala para contratos de Limpeza com
duração igual ou superior a 3 anos (Desconto oferecido por
crescimento p/ volume de compras em cada ano de contrato):
- Volume de compras de 10% a 14% = 0,25% rappel anual
- Volume de compras de 15% a 19% = 0,50% rappel anual
- Volume de compras igual ou superior a 20% = 0,75% rappel anual
As bonificações serão atribuídas em nota de crédito a aplicar nas
compras de novos serviços efetuadas ao longo do ano seguinte.
Condições válidas exclusivamente para novos clientes.

Soluções integradas, globais e únicas de Higienização assentes num
ecossistema de Serviços Inteligentes de limpeza e desinfeção.
Introduziu em Portugal o Intelligent Cleaning, com o Climex Mobile
System. O Cliente acompanha em tempo real, através de Dashboard,
toda a informação e inputs do serviço.
Com o desenvolvimento do Climex BioSafety, um programa de
desinfeção com fundamentação científica, introduziu em Portugal
métodos inovadores, autónomos e seguros. Com evidências da
desinfeção executada.
A Climex aplica a inovação tecnológica e a robótica à gestão e às
soluções de limpeza e desinfeção para aumentar a segurança dos
espaços e a confiança dos utilizadores, clientes, colaboradores ou
visitantes de instalações.

COMO UTILIZAR
No pedido de proposta informar que é cliente Aplauso 2022 e quais os
serviços auxiliares que pretende ter associados (Fast ou Wellbeing).

CONTACTOS
Email: climex@climex.pt
Telefone: 218 475 854
Horário: : dias úteis 09h00-12h30 / 14h00-18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> SAÚDE, HIGIENE E PREVENÇÃO

2022

OUTROS BENEFÍCIOS
PRINCIPAL VANTAGEM

Oferta 1.ª anuidade na revisão SADI, na adesão a um dos Planos (Plano
da área industrial ou Alimentar/Restauração ou não Alimentar)

• 10% de desconto na adesão ao Plano Industrial (Medicina, Higiene
e Segurança no Trabalho, Extintores e Revisão de Extintores,
Desinfestação, Formação, Alarmes de Intrusão, CCTV e SADI

COMO UTILIZAR

(Sistema de Deteção de Incêndio).

• 10% de desconto na adesão ao Plano Alimentar/Restauração
(Medicina Higiene e Segurança no Trabalho, HACCP, Extintores e
Revisão de Extintores, Desinfestação, Formação, Alarmes de Intrusão,
CCTV e SADI (Sistema de Deteção de Incêndio).
• 10% de desconto na adesão ao Plano não Alimentar (restantes
empresas na qual a atividade não se enquadre nas anteriores)
(Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, Extintores e Revisão de
Extintores, Desinfestação, Formação, Alarmes de Intrusão, CCTV e
SADI (Sistema de Deteção de Incêndio).

Para ter a oferta de um dos Planos deverá contactar o Grupo Acção
Contínua e mencionar o código promocional “APLAUSO 2022 AC”.

CONTACTOS
Site: www.accaocontinua.com
Linha de apoio: 707 301 387
Email: comercial@accaocontinua.com
Telefone: 938 830 876
Horário: dias úteis 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> SAÚDE, HIGIENE E PREVENÇÃO

2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

• Oferta de uma primeira limpeza geral profunda ao total das áreas
objeto do contrato (na assinatura de contrato de 36 meses)

Contactar e indicar previamente que é Cliente Aplauso 2022.

• 15% de desconto nos serviços de limpeza gerais: limpeza de vidros
e de painéis solares.

CONTACTOS

• 15% de desconto nos enceramentos e vitrificações.

Email: conceicao.costa@limpaveiro.pt
Telefone: 933 829 322

• 20% de desconto no aluguer de máquinas sem operador.
• 10% de desconto na primeira encomenda superior a 250€ em artigos
de higiene e produtos de limpeza.
Condições válidas exclusivamente para novos Clientes.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM
Oferta de:
• Análise de elegibilidade para Sistemas de Incentivos Financeiros (PT
2020, PT 2030, PRR)
• Enquadramento da empresa no âmbito dos Benefícios Fiscais SIFIDE,
RFAI, DLRR e CFEI
• Diagnóstico Gestão de Processos
• Diagnóstico Performance Financeira

- Certificação
- Estudo de Viabilidade Económico-Financeira
- Estudo de Mercado
- Fusões & Aquisições
- Gestão da Inovação
- Gestão de Processos

COMO UTILIZAR
OUTROS BENEFÍCIOS
15% desconto sobre os serviços de:
- Avaliação de Empresas
- Benefícios Fiscais
- Consultoria Financeira
- Consultoria Estratégica
- Consultoria Turismo

Enviar e-mail para: programaaplauso@yunit.pt mencionando o código
promocional “APLAUSO”.

CONTACTOS
Email: programaaplauso@yunit.pt
Site: www.yunitconsulting.pt

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

CONTACTOS

Desconto de 12% sobre serviços de consultadoria de implementação
de Sistemas de Gestão de Qualidade, Segurança Alimentar, IDI,
Recursos Humanos, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho,
Responsabilidade Social e Gestão da Informação.

Email: aplauso@kwl.pt
Telefones: 213 866 226 (Lisboa)
239 499 110 (Coimbra)
225 099 819 (Porto)
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h30

COMO UTILIZAR
Enviar e-mail para: aplauso@kwl.pt, com o código promocional
“APLAUSO 2022”, detalhando o serviço pretendido.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto no valor de 500€, a utilizar em serviços especializados
de elaboração de candidaturas ao Sistema de Incentivos do
Portugal 2020, dentro das áreas: Internacionalização, Qualificação,
Inovação, Turismo, Agricultura e Mar.
Soluções integradas, ajustadas às necessidades do cliente e com foco
em resultados. Oferta de valor diferenciada pelo compromisso e
entusiasmo que definem a consultora mais premiada em Portugal.

Enviar e-mail para: aplauso@chconsulting.pt com o código promocional
“APLAUSO 2022”, detalhando o serviço pretendido.

OUTROS BENEFÍCIOS

CONTACTOS
Email: aplauso@chconsulting.pt
Telefones: 213 866 226 (Lisboa)
239 499 110 (Coimbra)
225 099 819 (Porto)
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h30

Desconto de 15% sobre os serviços de apoio à internacionalização de
empresas.

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

50% de desconto nos serviços de consultoria para a desmaterialização
de processos e departamentos e nos serviços de outsourcing comercial.
Para dar uma resposta eficaz aos desafios que as empresas enfrentam,
nomeadamente aos problemas que a recente pandemia revelou e
acentuou, a AIDEC (Associação Internacional para o Desenvolvimento
e Competitividade Empresarial), desenvolveu um conjunto de soluções
que permitem às empresas tornarem-se mais resilientes e darem uma
resposta ativa às disrupções socioeconómicas e ao próprio mercado.
Um exemplo dessas soluções é a desmaterialização de alguns
processos e áreas das empresas, recorrendo ao modelo de outsourcing,
reduzindo os custos fixos e aumentando a agilidade à adaptação ao
novo normal. As empresas, têm assim à sua disposição os nossos
serviços para identificarem e desenvolverem uma determinada área
da empresa sem a necessidade de procederem a contratações internas
e beneficiando ainda da libertação de recursos humanos para as
principais atividades da empresa, bem como aceder a tecnologias e
a especialistas fora da organização.

Enviar e-mail para geral@aidec.pt, identificando-se como
Cliente Aplauso 2022 e solicitar mais informações ou a marcação
de uma reunião.

CONTACTOS
Email: geral@aidec.pt
Telefone: 969 855 818 ou 925 403 004
Responsável: Cristina Alcobia ou Ana Horta
Horário: dias úteis das 10h00 às 17h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2021

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Oferta de:
• Análise de 360º à performance da sua empresa:
• Pré diagnóstico para verificar a elegibilidade para os Incentivos
Financeiros PT2020 e para o novo quadro comunitário PT2030.
• Pré diagnóstico para verificar a elegibilidade para os Benefícios
Fiscais, como o SIDIFE, RFAI, CFEI, CLE, DLRR...
• Análise e enquadramento para o H2020 e o H2030.
• Acompanhamento personalizado.

Enviar e-mail para o info@goglobal.pt, identificando-se como
“Cliente Aplauso 2022” e solicitar mais informações ou a
marcação de uma reunião.

OUTROS BENEFÍCIOS
15% desconto sobre as candidaturas aos Incentivos Financeiros
e/ou Benefícios Fiscais.

CONTACTOS
Email: info@goglobal.pt
Website: www.goglobal.pt
Telefone: 221 154 422
Responsável: Sofia Oliveira ou Alice Gaio
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2022

- Due dilligence;
- Estratégia e Implementação de Programas de Redução de Custos;

PRINCIPAL VANTAGEM
Desconto de 20% em todos os serviços:
• Diagnóstico, Otimização e Prevenção Fiscal:
- IVA, IRC, IRS, IMT, IMI, IS e Tributações Autónomas;
- Benefícios, Incentivos e Obrigações Fiscais;
- Preços de Transferência;
- Estruturação de pacotes salariais – IRS e Segurança Social;
- Regime aplicável a Não Residentes (DTI) e Residentes Não Habituais;
- Riscos, Contingências Fiscais e Imparidades
• Reclamações e Recuperação de impostos e coimas;
• Serviços de solicitadoria;
• Apoio na constituição de empresas e início de atividade;
• Recuperação e reestruturação Contabilística e Financeira de
Empresas:

- Elaboração e apoio em processos de fusões, cisões, transformação
de sociedades, liquidação de sociedades, entradas em espécie
para realização de capital, Aumentos ou reduções de capital,
Permutas de partes sociais,
- Recuperação do IVA de Créditos Incobráveis.

COMO UTILIZAR
Contactar a GLOBAL TAX e mencionar que é Cliente APLAUSO
2022.

CONTACTOS
Email: geral@globaltax.pt
Telefone: (+351) 217 541 860 / (+351) 919 557 638
Site: www.camilopartners.pt

- Avaliação de Empresas e negócios;
- Estudos de viabilidade económica e financeira;
- Reorganização de Empresas;
Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> CONSULTORIA

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

10% de desconto em todos os serviços de Consultoria para a
digitalização das PME e Microempresas da área do comércio e
indústria, com vista a ativar os seus canais de comércio digitais,
incorporar tecnologia nos modelos de negócio, bem como
desmaterializar os processos com clientes, fornecedores
e logística por via da utilização das tecnologias de informação.

Solicitar proposta para os serviços pretendidos e identificar-se
como Cliente Aplauso 2022.

CONTACTOS
Email: geral@lss.pt
Telefone: 963 060 020 ou 925 403 004
Responsável: Cristina Alcobia ou Ana Horta

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM
• 10% de desconto em todo o portfólio de formação SGS Academy
(presencial)
• 15% de desconto em todo o portfólio de formação SGS Academy
(e-learning)
Condições de utilização:
• Os vouchers podem ser utilizados em compras online no portal
learning.sgs.com/pt.
• Os vouchers não podem ser acumulados com outras promoções
em vigor, ou entre si.
Para as condições de funcionamento da formação, nomeadamente:
inscrições, cancelamentos, adiamentos, pagamentos, assiduidade,
etc., deve consultar as nossas Condições Gerais de Serviço.
A SGS Academy tem 18 anos de experiência no sector da formação
avançada: 3000 cursos, 70 000 horas de formação ministrada a
mais de 30 000 formandos, bem como:
• Formadores com vasta experiência
• Certificação internacional SGS Academy

•
•
•
•

Certificação DGERT
Acompanhamento personalizado
Formação customizada para empresas
Dinâmicas adaptadas para o ensino online

COMO UTILIZAR
Submeter o voucher “DESCONTO APLAUSO 2022” no site
learning.sgs.com/pt, ou ao contactar-nos através dos meios alternativos.

CONTACTOS
Email: pt.info@sgs.com
Telefone: (+351) 808 200 747 / (+351) 217 104 200
Site: learning.sgs.com/pt
Facebook: www.facebook.com/SGSAcademyPortugal/
Linkedin: www.linkedin.com/showcase/sgsacademy/
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

2022

PRINCIPAL VANTAGEM
Inscreva-se num curso Inter Empresas CEGOC e usufrua de vantagens
imediatas!
Ao proceder à inscrição recebe um voucher de 120€, válido numa
participação futura.
Condições de utilização:
• Os vouchers podem ser utilizados em compras de valor igual ou
superior a 750€ (valores sem IVA), e podem ser acumulados um
máximo de 2 vouchers numa compra.
• O desconto aplica-se apenas ao valor das inscrições nos cursos
Inter empresas Cegoc. O desconto não se aplica a ciclos de
formação, a cursos Franklin Covey, a cursos Huthwaite International,
a cursos Speexx, a formações exclusivas da gama da Escola de
Coaching Executivo da CEGOC, a serviços de acompanhamento
individualizado no terreno, a sessões de coaching e a formações
desenvolvidas em parceria com outras entidades.

• Os descontos não podem ser acumulados com outras promoções em
vigor. No caso da Cegoc ter uma promoção especial em vigor será
aplicada a taxa de desconto mais benéfica para a organização cliente.
• Para as condições de funcionamento da formação, nomeadamente
inscrições, cancelamentos, adiamentos, pagamentos, assiduidade, etc.,
deve consultar o nosso Regulamento de Funcionamento da Formação.

COMO UTILIZAR
Utilizar o código promocional “APLAUSO 2022” no momento da
inscrição online ou em qualquer contacto telefónico ou por email.

CONTACTOS
Email: info@cegoc.pt
Telefone: 213 191 960
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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APLAUSO

> FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

Desconto de 15% em ações de formação de:
a) Manobradores de Máquinas em Obra;
b) Manobradores de Máquinas Agrícolas e Florestais e de Jardinagem;
c) Formação Inicial e Contínua de Motoristas de Mercadorias;
Passageiros, Táxi, CMTVDE e de Transporte Coletivo de Crianças;
d) Segurança na Remoção de Fibrocimento e Amianto;
e) Segurança em Trabalhos em Altura, Andaimes, Cordas e Arneses.

Desconto a usufruir no ato de inscrição e válido em todos o País,
incluindo ilhas da Madeira e dos Açores. Válido também em
Moçambique.
Ao contactar, identificar-se como “CLIENTE APLAUSO 2022”

CONTACTOS
OUTROS BENEFÍCIOS
Desconto de 15% nos serviços de Consultoria nas áreas de
• Estágios,
• Contratos Emprego,
• Isenções de TSU dos trabalhadores.

Email: geral@earthform.pt
Telefone: 232 099 234 | 232 109 367 | 937 489 967
Horário: dias úteis das 9h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.

35

> APOIO TECNOLÓGICO

APLAUSO
2022

OUTROS BENEFÍCIOS

PRINCIPAL VANTAGEM
Oferta de +Serviço e +Valor na subscrição de serviços de suporte
técnico continuado ao Parque Informático, incluindo Sistemas,
Infraestruturas TI e Utilizadores:

• Consultor Sénior para alinhamento do serviço com as necessidades
de negócio.
• Plano de ações corretivas e evolutivas.
• Atendimento prioritário e registo de pedidos com resposta e triagem
em 2 horas.
• Monitorização de sistemas e equipamentos críticos 24x7.
• Relatórios mensais do serviço executado, inventário de equipamentos,
software e licenciamento, disponibilidade, capacidade e desempenho
de sistemas.

- Oferta de 2 mensalidades de serviço;
- Desconto de 10% em serviços adicionais durante um ano;
- Oferta da Avaliação Tecnológica e Segurança. Inclui documentação
da situação atual e recomendação de melhorias.

COMO UTILIZAR

Válido para novos Clientes FACTIS. Não acumulável com outras
campanhas ou descontos em vigor.

CONTACTOS

Ao contactar, mencionar o código promocional “APLAUSO 2022”

Email: geral@factis.com
Website: www.factis.com
Telefone: 213 553 620 / 243 049 057
Horário: dias úteis das 9h00 às 13h00 - 14h00 às 18h00

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> APOIO TECNOLÓGICO

APLAUSO
2021

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

25% de desconto em todos os Servidores Dedicados, Servidores
Cloud, Plataforma Binbox e Serviço de VPN.

Aceder a www.webhs.pt/aplauso e selecione os serviços pretendidos.
No seu carrinho de compras irá encontrar uma área onde poderá utilizar
o código de desconto exclusivo Clientes Aplauso: APLAUSO2022.
Se preferir, fale com a nossa equipa comercial para um acompanhamento adicional.

A WebHS conta com uma equipa e infra-estrutura 100% localizada em Portugal. Acompanhamos de perto as necessidades dos
nossos clientes e crescemos com eles.
Condições válidas apenas para novos clientes e não acumulável
com outras campanhas em vigor.

OUTROS BENEFÍCIOS
Oferta da anuidade de um domínio.pt

CONTACTOS
Email: comercial@webhs.pt
Website: www.webhs.pt/aplauso
Telefone: 707 10 20 54 / 308 802 611
Horário comercial: dias úteis das 9h às 18h

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> APOIO TECNOLÓGICO

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

· 30% de desconto sobre serviços de helpdesk, apoio técnico e
manutenção informática;

Ao contactar, mencionar o código promocional “APLAUSO 2022”
indicando o serviço pretendido.

· 5% de desconto sobre Licenciamento Microsoft 365 e de 20% de
desconto sobre os serviços de migração de emails existentes;
· 20% de desconto sobre software de backup na cloud, com oferta
dos serviços de instalação remota;

CONTACTOS
Email: geral@hbpro.pt
Telefone: 214 906 410
Horário: dias úteis das 9h30 às 13h00 – 14h00 às 18h30

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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> RENT EQUIPAMENTOS

APLAUSO
2022

PRINCIPAL VANTAGEM

COMO UTILIZAR

25% de desconto nas duas primeiras rendas (renda antecipada e 1ª
renda) em novos contratos de duração igual ou superior a 36 meses,
celebrados até 31 de Dezembro de 2022.

Ao solicitar o agendamento de reunião para levantamento das necessidades informar que é “CLIENTE APLAUSO 2022”.

Locação operacional (renting) de equipamentos de climatização, de
mobiliário de escritório e mobiliário médico e de cópia e imagem.

CONTACTOS

OUTROS BENEFÍCIOS

Email: info@newrent.pt
Telefone: 219 108 680 (Lisboa) e 229 965 977 (Porto)
Horário: dias úteis, das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00

Isenção de despesas contratuais em todos os contratos
celebrados (varia entre 50,00€ e 250,00€).

Não pode ser imputada ao Banco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Aplauso e as Empresas Parceiras.
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• BANCO PRINCIPAL
• MAIS PRÓXIMO
• MELHOR PARA AS EMPRESAS
• PRODUTOS MAIS ADEQUADOS

Faça aqui o download
da App M Empresas

91 850 45 04 • 93 050 45 04 • 96 150 41 26
(chamada para rede móvel nacional)
+351 21 004 24 24
(chamada para rede fixa nacional)
Atendimento personalizado 24h.
O custo das comunicações depende do tarifário
acordado com o seu operador

www.millenniumbcp.pt

Agente de Seguros registado com o n.º 419527602, junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) - Data da Inscrição: 21/01/2019. Autorização para mediação
de seguros dos Ramos Vida e Não Vida. Informações e outros detalhes do registo podem ser verificados no Site da ASF. O Mediador não está autorizado a celebrar contratos de seguro
em nome do Segurador nem a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. O Mediador não assume a cobertura dos riscos inerentes ao contrato do seguro, que são
integralmente assumidos pelo Segurador. Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A., Sociedade Anónima com sede na Rua Gonçalo Sampaio, 39, 4002-001 Porto. Pessoa Coletiva
n.º 503 454 109 e matriculada sob esse número na Conservatória do Registo Comercial do Porto, com o Capital Social de 7.500.000 Euros. Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros
Vida, S.A. - Av. Dr. Mário Soares, Edif. 10 - Tagus Park - 2744-002 Porto Salvo. Pessoa coletiva nº 501836926, matriculada sob esse número na Conservatória de Registo Comercial de
Lisboa. Capital social 22.375.000€. Médis: marca exclusiva e registada dos produtos geridos pela Médis – Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S.A., segurador, ressegurador e
gestor do sistema integrado de prestação de cuidados de saúde subjacentes aos seguros titulados por Apólices por si emitidas ou por outros seguradores sob sua autorização.

