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Plateform com campanhas promocionais em 18 marcas  

Após o sucesso no primeiro fim-de-semana de recolher obrigatório, a Plateform estende até ao próximo 

dia 22 de novembro as campanhas promocionais nas plataformas de delivery UberEats, Bolt Food e Glovo. 

Do seu alargado portefólio, são 18 as marcas do grupo que oferecem alternativas de consumo atrativas aos 

seus clientes. 

Esta é uma estratégia que, nas palavras de Rui Sanches, CEO da Plateform, permite ao grupo “manter-se 

perto dos consumidores num período em que o recolhimento volta a ser uma realidade”. “Os nossos clientes 

têm dado uma incrível resposta neste período mais difícil e esta é a nossa forma de retribuir. Continuamos 

a resistir juntos”, acrescenta. 

Nas campanhas de delivery, que detalhamos abaixo, destacam-se as promoções 2x1, com oferta de um 

produto na compra de outro igual, e os descontos entre os 20% e os 50% em pratos selecionados.  

A estrear-se neste formato está a Sala de Corte. O restaurante conduzido pelo chef Luís Gaspar disponibiliza 

uma alargada seleção de entradas, pregos e cortes de carne maturada para serem degustados no conforto 

do lar. 

Adicionalmente, a Plateform optou por adaptar os horários face às novas regras do Estado de Emergência, 

com abertura dos restaurantes às 11h30 no sábado e no domingo (dias 21 e 22 de novembro). A exceção 

é o ALMA, que permanecerá encerrado durante o fim-de-semana, mas irá abrir na segunda-feira, dia 23. 

Num período particularmente desafiante para a área da restauração, a Plateform permanece empenhada 

em lutar por um futuro em que a gastronomia continue a ter um papel ativo no desenvolvimento social e 

cultural do país. 

CAMPANHAS EM VIGOR ATÉ 22 DE NOVEMBRO 

VITAMINAS 

UberEats/Glovo - 2x1 – na compra de um produto, oferta de outro igual, entre produtos sugeridos 

Bolt Food – 20% de desconto no menu 

WOK TO WALK 

UberEats/Glovo/Bolt Food - 2x1 – na compra de um produto, oferta de outro igual, entre produtos sugeridos 

CAPRI 

UberEats/Glovo/Bolt Food - 2x1 – na compra de um produto, oferta de outro igual, entre produtos sugeridos 

TALHO BURGER/LUCKY BURGER 

UberEats/Glovo/Bolt Food - 2x1 – na compra de um produto, oferta de outro igual, entre produtos sugeridos 

http://plateform.pt/
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TALHO DO MERCADO 

UberEats/Glovo/Bolt Food - 2x1 – na compra de um produto, oferta de outro igual, entre produtos sugeridos 

LOS BUENOS 

UberEats/Glovo- 2x1 nos menus de burritos e quesadillas 

MANGIA MANGIA 

UberEats/Glovo- 2X1 - na compra de uma pizza, oferta de outra igual 

MEZZOGIORNO 

UberEats/Glovo/Bolt Food - 2X1 - na compra de uma pizza, oferta de outra igual 

COYO TACO 

UberEats – em compras superiores a 15€, oferta de churros 

Glovo/Bolt Food- 50% de desconto em churros 

ZERO ZERO 

UberEats - Em compras superiores a 15€, oferta de tiramisù 

Glovo/Bolt Food - 50% desconto no tiramisù 

HONORATO 

UberEats/Glovo/Bolt Food - 2 x 1 em hambúrguer selecionados 

HONEST GREENS 

UberEats/Glovo - 2 x 1 – Base Market Plate Falafel e Tofu 

Bolt Food – 20% desconto em todo o menu 

TAPISCO 

UberEats/Glovo - 2x1 em pratos selecionados: 

Bacalhau à Brás com gema confitada 

Magret de pato com puré de aipo, couve e bacon 

Ervilhas com chouriço de porco alentejano 

Esqueixada de bacalao 

CAIS DA PEDRA 

UberEats/Glovo - 2x1 em pratos selecionados: 

Salada Caesar de frango 

Bacalhau à Brás com gema confitada 

Bochechas de porco alentejano com puré de batata doce, salteado de couves e bacon 

Caril de frango com erva príncipe, gengibre, espinafres e leite de coco Caril legumes 

Hambúrguer bacon e ovo com batata chips 

APRAZÍVEL 

UberEats/Glovo - 50% todos os pratos principais (exceto Bife do Lombo à Portuguesa) 

DELIDELUX 

UberEats/Glovo - 2x1 em pratos selecionados: 

Salada de legumes assados com Ras el Hanout e queijo chèvre gratinado 

Sanduíche quente de frango com maionese de caril 
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Lombo de bacalhau lascado com brás de courgette e batata 

Caril de frango com arroz basmati 

SALA DE CORTE 

UberEats/Glovo/Bolt Food – 2x1 em produtos selecionados: 

Salada de Rosbife 

Pica-paulo de Lombo 

Bife da Vazia 

Prego da Vazia com mostarda Dijon 

 

Para descarregar imagens em alta resolução dos restaurantes, aceda AQUI.  

Obrigado pela ajuda na divulgação desta temática. Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento 

adicional. 

 

 

A Sala de Corte estreia-se em formato delivery e take-away. 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/epjz9lazfa8f5hf/AABaoYqbrjnlBo4F7giNRPnFa?dl=0
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O Magret de pato do Tapisco é um dos pratos disponíveis em 2x1. 

 

 

A Plateform é um grupo de restauração com ADN 100% português. Uma plataforma que tem como objetivo criar 

conceitos originais e inovadores que antecipam tendências e onde há lugar para a celeridade do fast casual mas 

também para a minúcia da alta cozinha. 

Criada em 1998 por Rui Sanches, inaugurou no mesmo ano o primeiro restaurante Vitaminas, em Lisboa, marca que 

se revelou pioneira na restauração saudável em Portugal. A Plateform, ao longo de 21 anos de presença no mercado 

nacional, é percursora de um caminho alicerçado na inovação, na qualidade e na atenção ao detalhe, com projetos 

tailor-made que marcaram a cena gastronómica portuguesa, como a steakhouse Sala de Corte, a mercearia 

delicatessen DeliDelux ou a pizzeria ZeroZero. 

Em conjunto com o chef Henrique Sá Pessoa, abriu o restaurante de fine dinning Alma (2*Michelin) e o Tapisco, 

conceito de fusão das cozinhas ibéricas. Do seu portfólio de restaurantes, constam 22 marcas, 22 próprias e 3 

internacionais. Do centro comercial à rua, da calçada portuguesa às estrelas Michelin, na Plateform criam-se 

diariamente universos gastronómicos únicos que impulsionam o futuro da restauração em Portugal. 

 

Para mais informações contacte: 

Amuse Bouche 

+351 211 314 103 

geral@amuse-bouche.pt 

mailto:geral@amuse-bouche.pt

