Os Escritórios Virtuais Invest Lisboa apresentam uma solução de baixo custo a
empresas que se queiram instalar numa zona prime de Lisboa, mas não tenham
necessidade de utilização de um espaço de escritório em permanência.
As empresas poderão fazer a sua domiciliação fiscal numa morada de prestígio,
onde poderão receber clientes, e beneficiar de vantagens ao nível das comunicações
e instalações que lhes permitirão entrar no mercado com menores custos, logo,
reduzindo o risco.

Existem dois pacotes de serviços:

Esclarecimentos do Serviços:
Domiciliação social e fiscal: Utilização da morada
da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, na
R. das Portas de Santo Antão 89, para efeitos de
domiciliação social e fiscal e comunicações do
Aderente;

Recepção e reenvio de correio: Recepção correspondência e notificação do
Aderente através de email; Reenvio semanal do correio recebido em envelope C4
para Portugal Continental. A correspondência com dimensões superiores a
envelope C4 será guardada e deverá ser levantada pelo aderente directamente nas
nossas instalações;
Notificação das mensagens por e-mail: Aviso de recepção de correio, chamadas
telefónicas ou visita presencial para a empresa através de envio de e-mail para o
Aderente;
Atendimento telefónico personalizado (PACII): Número de telefone exclusivo
com atendimento telefónico profissional em nome da empresa aderente;
Adesão à CCIP (PACII): O Aderente pode tornar-se associado em pleno direito da
CCIP durante o ano civil em que tenha pago pelo menos um trimestre completo do
Serviço de Escritórios Virtuais. Desconto no aluguer de salas, apoio à gestão e
internacionalização, consultoria jurídica.
Salas de reuniões (PACII): Utilização até 2 horas por mês, não acumuláveis. Sob
marcação prévia e sujeito a confirmação de disponibilidade;
Preço: O preço do serviço, a que acresce IVA à taxa em vigor, é pago por períodos
mínimos de três meses, através de transferência bancária, devendo o respectivo
comprovativo ser enviado por e-mail à CCIP;
Disponibilidade do Serviço: dias úteis entre as 9:00 e as 18:00 h, excepto em casos
de encerramento da CCIP motivados por tolerâncias de ponto ou em casos de força
maior.

