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BAKERTILLY
Além da análise preliminar de projetos de investimento para efeitos de incentivos �nanceiros (PRR, Portugal 2020 e Portugal 2030) e �scais (SIFIDE, RFAI e IFR) acresce um 
desconto de 15% para Clientes Valor novobanco sobre os serviços de consultoria disponibilizados: candidatura a incentivos �nanceiros e �scais; revisão da declaração de 
rendimentos de IRC – modelo 22; projetos de recuperação de IVA; outros projetos de compliance ou consultoria �scal.

CONSULAI
Desconto de 10% para Clientes Valor novobanco sobre os serviços de consultoria agrícola, agroalimentar, turismo e mar disponibilizados, nomeadamente: planeamento 
estratégico, projetos de investimento (PDR 2030, Portugal 2030 e MAR 2030), estudos setoriais, gestão industrial, projetos de inovação, gestão de informação, comunicação 
e gestão da sustentabilidade.

YUNIT
Oferta de análise de elegibilidade para sistemas de incentivos �nanceiros (PT2020, PT2030 e PRR), enquadramento da Empresa no âmbito dos benefícios �scais SIFIDE, 
RFAI, DLRR e IFR e diagnóstico de consultoria �nanceira. Desconto de 15% sobre os serviços de avaliação de empresas, benefícios �scais, consultoria �nanceira, estudo de 
viabilidade económico-�nanceira, estudo de mercado e fusões & aquisições.

Faturação e Pagamentos

EDENRED
O Euroticket Refeição é o cartão refeição mais utilizado em Portugal e é uma forma e�ciente de atribuição do subsídio de refeição aos seus colaboradores. Permite 
aumentar o valor diário destinado à alimentação, enquanto representa uma poupança signi�cativa para a Empresa, que bene�cia de isenção total de TSU. Os utilizadores 
Euroticket têm ainda acesso a um conjunto de vantagens exclusivas como como descontos em restaurantes, saúde, mobilidade, lazer, bem-estar e tecnologia.

SAPHETY
Desconto de 10% sobre o preço base de tabela (ilíquido), vigente na data da comercialização dos serviços associados ao SaphetyDoc: Solução Contas a Pagar (valor setup 
de 20.000€), Contas a Receber (valor setup de 7.500 €); Desconto de 10% sobre outros serviços e produtos, nomeadamente projetos especí�cos de implementação da 
solução de faturação eletrónica.



LOCARENT
Descontos para Empresas: isenção total das despesas de abertura de processo e contratação da operação (consultar preçário em vigor em locarent.pt); desconto de 15% sobre 
a componente do seguro (25% no caso do elétricos e híbridos plug-in) sobre tarifa em vigor; Boni�cação de 0,5 pontos percentuais na componente de juro da renda (não 
acumulável com condições especiais de viaturas em campanha). Descontos para Colaboradores das Empresas: oferta de voucher Locarent no valor de 500€ (através de nota 
de crédito); desconto de 15% sobre as componentes do seguro (25% no caso dos elétricos e híbridos plug-in) sobre a tarifa em vigor.

Transporte e Distribuição

INFORMA D&B
Oferta da 1ª mensalidade de uma licença de 12 meses, com 1 ou mais utilizadores, e acesso ilimitado a todo o universo de entidades ativas na Base de dados Informa D&B, 
para consulta de relatórios de empresas (1) que, permitem conhecer o risco de qualquer negócio, o desempenho e a evolução de clientes, concorrentes e outros parceiros, 
em absoluto ou em comparação com o respetivo setor. Oferta da 1ª mensalidade do contrato da EQS Integrity Lin, uma solução de whistleblowing, solução líder de 
mercado para denúncias anónimas que permite aos colaboradores de uma Empresa reportarem situações de má conduta como corrupção, abuso de poder e 
discriminação. Oferta de 15% de desconto sobre o p.v.p. dos Estudos DBK Setores de Portugal e Espanha, relatórios completos e �áveis de cada setor com as principais 
oportunidades de negócio e as principais ameaças ao setor, os modelos estratégicos de maior sucesso e as tendências do setor e do contexto internacional.
Para aderir a esta oferta consulte o link  https://www.informadb.pt/clientevalor/.
(1) Esta oferta não inclui o Relatório de Avaliação de empresas

Informação Empresarial

PROSEGUR
Custo de equipamento e instalação: 249€ (valor original: 864€, desconto de 615€). Kit de alarme composto por: 1 Central; 1 Teclado com sirene interior e leitor de chaves 
inteligentes; 2 Sensores de movimento interior anti máscara com câmara; 1 Sensor de abertura de portas e janelas; 2 Chaves Inteligentes; 2 Placas Dissuasoras; 1 Câmara 
Monitorizada Interior ou Exterior. Valor da mensalidade (incluindo serviço de vigilância de 24 horas): 39€. Oferta: ContiGo (sistema de proteção pessoal, dentro e fora de 
casa, a partir do seu telemóvel). Desconto em equipamento adicional: 1 Câmara Monitorizada Interior ou Exterior com custo de 100€ e mensalidade de 3€. Fidelização 36 
Meses + Fatura Eletrónica + Débito Direto. Aos valores apresentados acresce IVA à taxa em vigor. Contacte-nos pelo 707 22 23 77.

Segurança



ALIBABA
Os Clientes Valor novobanco têm acesso ao suporte especializado da equipa Alibaba na inscrição e utilização da plataforma, participação em eventos restritos e programas 
de formação dedicados e acesso a informações e insights exclusivos de cada setor de atividade. Além disso, têm acesso a ferramentas de análise e relatórios em tempo real 
que mostram o comportamento de compra de compradores globais e informações úteis para aprimorar as suas estratégias de exportação online e também o�ine. Essas 
ferramentas também dão feedbacks valiosos sobre o desempenho da sua Empresa em Alibaba.com, permitindo assim maximizar a visibilidade na plataforma e o retorno 
sobre o investimento.

Comércio Eletrónico

PESTANA
Acesso ao Cartão Pestana Elite Plus, com um conjunto de descontos para os Colaboradores das Empresas Cliente Valor novobanco: 15% desconto em estadias via 
pestana.com e Pestana call-center; 10% desconto em Bares e Restaurante; 15% desconto em tratamentos MagicSpa by Pestana; Acesso a área de cliente, em pestana.com, 
para gestão de conta Pestana Guest Club, dados pessoais e reservas; 1 garrafa de água por noite; 30% desconto no check-in antecipado e 50% desconto no check-out tardio 
(mediante disponibilidade); Upgrade de quarto gratuito (para a próxima tipologia de quarto e mediante disponibilidade); Entrega de serviço de quarto gratuita; 15 pontos 
ganhos por € gasto (isento de impostos) em reservas efetuadas em pestana.com e Pestana call-center; Troca de pontos por noites gratuitas ou por uma das nossas tarifas 
Cash&Points. As reservas devem ser feitas via wwww.pestana.com ou via call center (808252252). No check-in deverá ser apresentado o cartão Pestana Elite Plus para 
con�rmação da aplicação dos descontos indicados. Para aderir ao cartão Pestana Elite Plus, por favor, fale com o seu gestor novobanco. O Cartão Pestana Elite Plus é pessoal 
e intransmissivel sendo que o seu portador deverá ser o Colaborador da Empresa com o Estatuto Cliente Valor novobanco. 

Hotelaria e Viagens



ISEG
Possibilidade de participação em condições especiais nos programas do Instituto Superior de Economia e Gestão:
• Desconto de 10% na oferta de Pós Graduações.
• Desconto de 10% em Formação Executiva.

PORTO BUSINESS SCHOOL
Desconto em Formação Executiva: 
5% em formação aberta – MBAs, Pós Graduações e Open Executive Programmes. Este desconto é cumulativo com Early Bird, mas não é cumulativo com outras ofertas e/ou 
promoções em vigor nem com bolsas de estudo. 
Aluguer de salas e espaços no Campus Porto Business School: 
Desconto de 15%. Pedidos de reserva enviados para apichel@pbs.up.pt
Não é permitido aluguer de salas para atividades concorrentes da PBS.
A atribuição destes descontos carecem da apresentação de um comprovativo de cliente Valor novobanco.

Formação

Para usufruir destas condições, contacte diretamente os Parceiros, referindo que é Cliente Valor novobanco.

Não pode ser imputada ao novobanco qualquer responsabilidade resultante da relação comercial entre os Clientes abrangidos pelo Programa Cliente Valor 
e os Parceiros.



NOVO BANCO, S.A.

Linha Direta

218 837 700(*)

707 24 7 365(**)

novobanco.pt

App

novobanco Online

(*) Chamada para a rede �xa nacional - custo contratado entre o cliente e a operadora de telecomunicações. (**) Custo de €0,09/min a partir 
da rede �xa e de €0,13/min a partir da rede móvel, acrescido de IVA à taxa em vigor, com atendimento personalizado nos dias úteis das 
8h às 22h e nos �ns de semana e feriados das 9h às 18h.


