
+ DIGITAL
COMPLEXO

Procurando entregar uma melhor resposta aos nossos associados, 
os Serviços Sociais do Montepio tornam-se:

DESCUBRA +

+ DIGITAIS + RELACIONAIS+ PRÓXIMOS

CONHEÇA AS VANTAGENS 

UMA MELHOR EXPERIÊNCIA 
DE NAVEGAÇÃO

UMA GESTÃO
DO QUE REALMENTE IMPORTA

Uma imagem melhorada. Um design mais contemporâneo,       
mais relacional e mais próximo. 
Descubra tudo o que mudou nas plataformas dos Serviços   
Sociais do Montepio

MAIS ATUAL

Um novo portal, com maior legibilidade de toda 
a informação, facilitando a escolha das várias atividades                   
e a sua inscrição.
Onde quer que esteja, mais rápido, mais fácil.

MAIOR USABILIDADE

Um novo portal que está sempre onde os associados
estão, com a adaptação responsive de todos os elementos              
à utilização em smartphones e tablets, mais touch e com 
formulários mais simples.

MAIS UNIVERSAL

UMA PRESENÇA
DIGITAL EM TODOS
OS DISPOSITIVOS

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: 
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). Se não é o seu 
destinatário, ou se  lhe foi enviada por erro, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente.
LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 
A segurança da transmissão de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto susceptível de afetar a sua 
integridade.

CONFIDENTIALITY NOTICE: 
This message, as well as existing attached files, is confidential and intended exclusively for the individual(s) named as addressees. If you are not the intended recipient, or if it was sent to you by error, 
you are kindly requested not to make any use of its contents and to proceed to the destruction of the message, thereby notifying the sender.
DISCLAIMER: 
The sender of this message can not ensure the security of its electronical transmission and consequently does not accept liability for any fact which may interfere with the integrity of its content.
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