
 

Chegou a hora de atualizar para o Office 2010! 

 

Deixe-nos começar este artigo com um pequeno desafio à sua memória.  Quantas 

vezes desde 2003 a sua empresa trocou os telemóveis na sua empresa? E PCs? E de 

carros? Com as alterações na tecnologia da última década, dificilmente utilizaria os 

mesmos modelos que em 2003. Esta constatação é ainda uma realidade maior 

quando falamos de software, no entanto 1 em cada 2 empresas portuguesas utiliza 

versões de Office anteriores a 2003. Se é o caso da sua empresa temos de dizer-

lhe: Chegou a hora de atualizar o seu Office! 

O Microsoft Office é uma das ferramentas de produtividade mais utilizadas na sua 

empresa, que lhe permite criar documentos de texto, folhas de cálculo, 

apresentações em powerpoint, essenciais ao seu negócio, de forma fácil e intuitiva, 

poupando muitas horas de trabalho/recusos humanos.  Mas se ainda utiliza uma 

versão anterior 2003 ou anterior, não está a utilizar toda a capacidade produtiva da 

sua equipa, já que a últimas versões de Office têm novas funcionalidades e 

capacidades extremamente inovadoras que permitem ganhos de produtividade 

substanciais. 

 E damos-lhe ainda um motivo adiconal para a atualização do Office: a Microsoft 

tem para si, uma promoção de 15% de desconto no Office 2010 Professional Plus 

ou Standard, e caso a sua empresa utilize o Office 2007, poderá ainda  beneficiar 

de um desconto adicional de 50% na primeira anuidade.  



Saiba mais junto de um Parceiro Microsoft, que o poderá ajudar a aderir a esta 

promoção, e com todas as questões que possa ter sobre qualquer solução 

Microsoft. 

 

Condições de adesão: 

 Microsoft Off ice Standard ou Professional Plus Promoção 15% 

 

O ferta válida para novos contratos do M icrosoft O ffice Standard ou P rofessional P lus 2010, na modalidade de O pen 

V alue Subscription e O pen V alue, válida para adesões até 31 de maio de 2012. 

A plicável nas 3  anuidades do contrato, valores anuais desde 147,05 € (ac resce IVA à taxa legal aplicável).  

 Atualizações de versões do Microsoft Off ice Professional Plus 2007 ou 2010: Promoção de 65% na 1ª 

anuidade e 15% nas restantes 

 

O ferta válida na 1ª anuidade para novos contratos do M icrosoft Office P rofessional P lus 2010, na modalidade de 

O pen V alue Subscription, válida para adesões até 31 de maio de 2012. 

V alor da 1ª anuidade com 65% desconto desde 73,95 €; valores  das res tantes anuidades com desconto de 15%, 

valores  anuais desde 147,05 € (ac resce IVA à taxa legal aplicável aos valores apresentados).  

 

http://pinpoint.microsoft.com/pt-pt/companies/search?fpac=43&q=&fl=

