Rede de Profissionais Lup
Manual de inscrição
“Lup Profissionais”

profissionais@lup.pt

1º Passo – Registo

Efetue o seu registo
Poderá criar a sua conta LUP, ou registar-se através da
sua rede social Facebook.

2º Passo – Preencha os seus Dados

Preencha os dados pedidos
Apesar do texto de apresentação não ser obrigatório,
sugerimos que o preencha, uma vez que este faz parte do
seu cartão LUP visível para os clientes.

Nota: O valor de Deslocação e o Preço/Hora são ambos
valores unitários definidos por si, válidos para todas a(s)
freguesia(s) que selecionar no 4º passo.

Estes valores poderão ser alterados por si de 8 em 8 dias.

3º Passo – Selecione a(s) categoria(s) de serviço

Indique a(s) categoria(s) de serviço
Poderá selecionar mais do que uma categoria de serviço, desde que
estas sejam coincidentes e estejam presentes no documento que
inserir no 6 passo “Alvará/Certificado (IMPIC)”.

Se for especializado em outros serviços na área, que não estejam
na nossa oferta, contacte-nos enviando um email para
profissionais@lup.pt

4º Passo – Selecione a(s) freguesias(s)

Indique a(s) freguesias(s) onde pretende
efetuar os seus serviços
Poderá selecionar mais do que uma freguesia, concelho, ou
distrito se for o caso, estando assim visível e para possível
escolha por parte dos utilizadores da aplicação “Lup Clientes”
para executar serviços.

5º Passo – Preencha os seus dados fiscais

Indique os seus dados fiscais
Indique o número de contribuinte e a morada fiscal que quer
associar á sua conta LUP.

Nota: Todos estes dados deverão ser coincidentes com os
documentos inseridos no 6 passo.

6º Passo – Insira os documentos pedidos

Insira os seus documentos
Insira os documentos pedidos na sua conta LUP.

Nota: O envio de documentos por E-mail para a LUP não é
válido, sendo necessário os documentos serem inseridos
diretamente por si, na sua conta LUP.

Depois de concluir todos os passos deverá aguardar pela confirmação da sua inscrição através de e-mail e SMS.

Nota: A sua inscrição apenas será confirmada apenas quando todos os documentos pedidos forem inseridos por si na sua conta LUP.

Todos os documentos inseridos e facultados por si, na sua conta LUP, têm como finalidade a sua inscrição e criação de conta na aplicação “LUP
Profissionais", sendo apenas disponibilizado para consulta no seu cartão LUP, o seu certificado/ Alvará aos utilizadores da aplicação "Lup Clientes"
Para mais informações poderá consultar as nossas Políticas de Privacidade e Termos de utilização, ou o nosso site em www.lup.pt.

ANEXOS

Fig.1 – Certificado/Alvará (IMPIC)

Fig.2 – Certidão Permanente

Fig.3 – Declaração inicio de atividade

Em caso de dúvida contacte-nos através do website (lup.pt), ou enviando em e-mail para profissionais@lup.pt

