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Declaração 

 

 

 

Eu, 

__________________________________________________________________________________________________,

portador do CC/BI n.º __________________________________________________________________, válido até 

______________________________________, venho declarar sob compromisso de honra que na qualidade de: 

                            Trabalhador Independente                      Representante de Empresa 

declaro que todos os dados fornecidos por mim para a criação da conta profissional na Lup, são verdadeiros;  

Declaro ainda que tomei conhecimento e aceitei as condições de adesão e funcionamento da aplicação “Lup 

profissionais”; 

 

              ____________, _____ de _____________________________ de ________ 

 

_____________________ 

(Assinatura) 
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Termo de responsabilidade e normas de participação e utilização dos serviços da aplicação 

informática “Lup Profissionais” 

 

A Lup possibilita ao candidato a inscrição nas áreas de serviços de reparação/conservação referidas na aplicação 

informática “Lup Profissionais”. Para a utilização das mesmas, o candidato concordará em cumprir as normas abaixo, 

assinando o presente termo: 

1º A Lup não é responsável pela veracidade dos dados fornecidos pelo Candidato na sua conta LUP, nem pela validação 

de competências para a execução nas áreas profissionais requeridas pelo mesmo, sendo a totalidade dos dados 

fornecidos neste documento da inteira responsabilidade do Candidato.  

2ª Após aprovação da proposta subscrita pelo Candidato, a LUP disponibilizará ao Candidato identificado na 

Declaração anterior, a autorização de utilização da aplicação informática “Lup Profissionais”, permitindo o acesso a 

serviços nas suas áreas de execução e abrangência geográfica escolhidas. 

3ª Uma vez operacional, a aplicação informática “Lup profissionais” permitirá ao Candidato a escolha dos seus 

serviços, por parte dos utilizadores da aplicação informática “Lup clientes”, quando este se encontra em modo 

“Disponível “.  Ambas as aplicações informáticas são propriedade e geridas pela LUP. 

4º A informação respeitante a um serviço é disponibilizada pela LUP ao Candidato após a sua seleção para execução, 

sendo a informação fornecida da inteira responsabilidade dos utilizadores da aplicação informática “Lup Clientes”, 

não responsabilizando a LUP pelo conteúdo, ou escassa pormenorização que possa ocorrer na informação 

disponibilizada, podendo sempre o Candidato, Aceitar ou Recusar o serviço sem qualquer custo. 

5ª Os dados disponibilizados pelo Candidato visíveis no seu cartão LUP para escolha e validação de pedidos por parte 

dos utilizadores da aplicação informática “Lup Clientes” são: 

a) Nome: Nome pessoal ou nome da empresa; 

b) Apresentação: Descrição de competências profissionais e/ou experiência profissional;  

c) Valor de deslocação: Valor cobrado pelo Candidato pela deslocação para a execução do pedido; 

d) Valor de mão de obra / hora: Valor cobrado por hora pelo Candidato na execução do pedido; 

e) Documento (Certificado ou Alvará): Documento inserido pelo Candidato na sua conta LUP, que poderá ser 

consultado pelos utilizadores da aplicação informática” Lup Clientes”. 

   

6º A média de avaliação dos últimos 30 serviços efetuados pelo Candidato na LUP, é também visível no seu cartão 

LUP, representada por um número de estrelas (1 a 5), sendo esta efetuada exclusivamente pelos utilizadores da 

aplicação informática “Lup Clientes” em serviços prestados na LUP, não tendo a LUP qualquer interferência direta 

com a avaliação.  

 

 

~ 

Condições Gerais 
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7ª O Candidato após ter acesso à sua conta pessoal, poderá definir o(s) Concelho(s) e Freguesia(s) que pretende 

cobrir, podendo alterar sempre que achar necessário. O valor de deslocação e o valor de mão de obra/hora apenas 

poderão sofrer alterações uma vez em cada 30 dias.  

8ª O Candidato terá acesso através da sua conta pessoal ao histórico de serviços aceites nos seus diferentes estados, 

(Serviços em curso, Serviços agendados, Serviços para avaliação, Serviços concluídos), bem como acesso à 

listagem de pagamentos pendentes.   

9ª A LUP reserva-se ao direito de cobrar um valor único de inscrição e um valor fixo por cada serviço aceite pelo 

Candidato (ambos descritos na alínea D das condições particulares), sendo emitido um código de pagamento referente 

ao custo total dos serviços efetuados até as 00:00h do respetivo dia, tendo este uma validade máxima de 24 h após 

a hora de emissão contendo os seguintes dados de pagamento via multibanco: 

 

a) Entidade 

b) Referência 

c) Valor: (€) 

 

10ª O acesso ao código de pagamento pelo Candidato poderá ser feito através da sua conta pessoal LUP, podendo ser 

também notificado pela LUP via email e via sms. 

11ª Após cada pagamento efetuado pelo Candidato a LUP emitirá um extrato com a descrição de todos os serviços 

efetuados, bem como uma fatura/recibo reportado ao custo total, sendo enviado via email. 

12º A LUP reserva-se ao direito de esclarecer ou apurar por sua iniciativa, e sempre que entenda necessário as 

informações transmitidas, avaliações de serviços, reclamações de que tenha conhecimento, ou em caso de conflito 

emergente das relações estabelecidas com os utilizadores “Lup Clientes”, tendo em vista a decidir e avaliar a 

permanência do Candidato ou utilizadores nas aplicações informáticas. 

13º A LUP poderá recusar ou suspender o serviço com efeitos imediatos, quando tenha conhecimento ou suspeita de 

ações ilegais, ou falta à verdade por parte do Candidato tanto à LUP como aos utilizadores da aplicação informática 

“Lup Clientes”, ou a não prestação de informação exigível nos termos da lei.  

14º O Candidato expressamente aceita que em caso algum a LUP será chamada a intervir, direta ou indiretamente, 

em quaisquer questões que decorram do relacionamento contratual entre o Candidato e os utilizadores da aplicação 

"Lup clientes", designadamente quanto à prestação de qualquer serviço, qualidade, preço final, fornecimento de 

produtos ou materiais, ou danos causados. 

15ª O Candidato vincula-se a não disponibilizar quaisquer serviços, bens ou conteúdos ilegais, ou quaisquer outros 

que violem ou sejam suscetíveis de violar a legislação em vigor, sendo exclusivamente responsável pela sua atividade 

e pela utilização do serviço disponibilizado pela LUP. 

16º Ficam a LUP e o Candidato vinculados a um dever reciproco de sigilo e confidencialidade relativamente a todas 

as informações, documentos ou elementos que possam ter acesso, a não ser mediante autorização expressa das partes 

ou quando a lei o obrigue. Exclui-se deste dever de sigilo e confidencialidade os dados inseridos pelo Candidato na 

sua conta LUP, que poderão ser transmitidos a terceiros, quando solicitados, com vista à identificação dos serviços 

efetuados e destinatários dos mesmos.  
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17º A inscrição efetuada pelo Candidato é sujeita, por parte da LUP, ao direito de admissão, ficando a adesão do 

Candidato dependente da aceitação da inscrição pela LUP, a qual será comunicada num prazo de 5 dias úteis 

posteriores à sua receção. 

18º A LUP poderá alterar o preço do serviço enunciado nas cláusulas particulares, devendo comunicar essa alteração 

ao Candidato com antecedência não inferior a 60 dias em relação à data de entrada em vigor, assistindo ao Candidato 

o direito a, rejeitando o novo preço, rescindir a sua inscrição por comunicação escrita antes da data de entrada em 

vigor. 

19º O inicio da utilização da aplicação informática “Lup Profissionais” por parte do Candidato, tem inicio na data em 

que a LUP comunique ao Candidato a sua admissão e vigorará pelo período de 1(um) ano, renovando-se no seu termo 

automaticamente por iguais períodos, salvo em casos de denúncia por qualquer das partes, a qual deverá ocorrer por 

escrito e com antecedência mínima de 30 dias em face da data de termo prevista.  

20º O Candidato compromete-se a informar a LUP, de qualquer alteração dos seus dados fiscais ou de outros 

documentos que fazem parte da sua conta LUP, ou de fornecer à LUP, outros elementos necessários para a atualização 

da informação constante na sua conta LUP.  

21º As Leis da República Portuguesa aplicam-se. Para empresários ou indivíduos que não tenham jurisdição em 

Portugal, aplica-se como o local de jurisdição a comarca da Covilhã. Para qualquer conflito ou reclamação 

convenciona-se desde já. No omisso, regerão as disposições legais da comarca da Covilhã.  
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Preço do Serviço 

 

1 – Aplicação informática “Lup Profissionais” 

 

O acesso a pedidos de serviço pelo Candidato na aplicação informática “Lup Profissionais” e sua utilização têm os 

seguintes custos: 

• Taxa de inscrição: (OFERTA)  

 

• Por cada serviço aceite: 4,50€ + iva 

 

Modo de Pagamento: 

• Código de pagamento – Emissão diária no caso da existência de serviços aceites, podendo se pago via     

multibanco / homebanking   

 

 

A LUP não pratica qualquer tipo de mensalidades, ou qualquer outro sistema de pagamento adiantando para a 

utilização dos seus serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições Particulares 
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 Documentos necessários para a inscrição  

Para aderir ao serviço da aplicação informática “Lup Profissionais” registe-se na LUP, criando uma conta e 

preenchendo os dados pedidos. Para completar a sua inscrição é necessário também inserir os seguintes 

documentos na sua conta LUP:  
  

  

Este documento preenchido, assinado e rubricado; 

• No caso de empresas:   

1. Código de certidão permanente da empresa; 
2. Documento de identificação do responsável; 
3. Certificados / Alvarás; - IMPIC  

4. 

• No caso de empresários em nome individual : 

1. Declaração de Início de Atividade; 

2. 

3. 
4. 

Apenas poderemos ativar o serviço após a inserção na sua conta LUP de todos os documentos solicitados  

  

  

 Mais informações  

Pode fazer o download da aplicação informática “Lup Profissionais” na play store, ou aplle store, ou diretamente 

do nosso site www.lup.pt, onde poderá recorrer também para o esclarecimento se outras questões que tenha 

sobre os nosso serviços, preenchendo os campos em “Contate-nos” 

Documento de identificação; 

Certificados – IMPIC;  

Este documento preenchido, assinado e rubricado; 


