
Descontos na Incubação (Física) para empresas recém criadas.

Os promotores/empresas com candidatura a incubação aprovada poderão ter direito a um 

desconto sobre o valor da remuneração estabelecido no Contrato de Cedência de Espaços, 

a partir do momento em que comprovadamente tenha declarado à Administração Fiscal o 

inicio da sua actividade para efeitos fiscais e enquanto não for declarada a sua cessação.

 

Considerando que as pessoas singulares ou colectivas que pretendam exercer uma 

actividade devem declarar o seu início (cfr. artigo 31º do CIVA, artigo 112º do CIRS e artigo 

118º do CIRC), verbalmente ou através da entrega da respectiva declaração em qualquer 

Serviço de Finanças, nas Lojas do Cidadão, ou por via electrónica, Os promotores/empresas 

com candidatura a incubação aprovada, só terão direito ao desconto se entregarem ao 

Sines Tecnopolo cópia do documento comprovativo do início de actividade, emitido pelo 

competente serviço da Administração Fiscal, a partir do momento da entrega.

 

No primeiro ano os promotores/empresas, com candidatura a incubação aprovada, 

beneficiarão de um desconto de 50%, reflectido na facturação mensal (valor com IVA), 

no segundo ano o desconto passa a 35%, no terceiro ano de actividade o desconto é 

reduzido para 20% e no quarto ano já não haverá desconto.

 

O direito ao desconto cessa quando for feita a declaração de cessação da actividde junto da 

Administração Fiscal, ficando os promotores/empresas obrigados a comunicar essa cessação 

ao  Sines Tecnopolo, no primeiro dia útil seguinte à data de entrega da correspondente 

declaração junto da Administração Fiscal.

Serão também abrangidas por esta tabela de descontos, todas as empresas que transitem 

de um dos nossos serviço de pré-incubação, sendo a mesma tabela, nesta situação, aplicável 

não só à incubação física, mas também às modalidades de incubação virtual e nómada.

TABELA DE PREÇOS 
E SERVIÇOS 
DE OCUPAÇÃO 
DE ESPAÇOS
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SERVIÇOS
POSTO DE TRABALHO 

EM SALA CO-WORK 
GRATUITO POR 6 MESES

POSTO DE TRABALHO 
EM LABORATÓRIO/OFICINA 

50€/MÊS ATÉ 6 MESES

Morada para a sede social x x

Recepção de correspondência x x

Mobiliário (1 mesa + 1 cadeira) x

Rede de comunicações x

Atendimento telefónico na recepção x x

Climatização x x

Consumos com Energia bifásica x x *

Consumos com Energia trifásica x *

Consumos com água x

Instalações sanitárias comuns x

Instalação sanitárias privadas c/ duche x

Limpeza e Manutenção x x

Videovigilância com gravação continua x x

Consultoria em gestão e elaboração do plano de 
negócios x x

Promoção de contacto com investidores e com as 
Entidades do polo x x

Apoio na elaboração de candidaturas a Sistemas de 
Incentivos ao Investimento. x x

Design do logótipo do Projecto/Empresa 
(uma proposta) x x

Sala de reuniões 6h/mês 6h/mês

 * Limite de consumo - 25€/mês.
 Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

PRÉ-INCUBAÇÃO PROGRAMA SEMENTE – 6 MESES
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SERVIÇOS
ESCRITÓRIOS (25 E 50M2)

11EUR/M2/MÊS
LABORATÓRIOS/OFICINAS (67M2)

9EUR/M2/MÊS

Morada para a sede social x x

Recepção de correspondência x x

Mobiliário x

Rede de comunicações x x

Atendimento telefónico na recepção x x

Linha de fax (geral) x x

Recepção de faxes (geral) x x

Climatização x x

Energia bifásica x

Instalação Energia bifásica e trifásica 
(O pedido de instalação do contador e os consumos de energia são da 
responsabilidade do cliente)

x

Instalações sanitárias comuns x x

Instalação sanitárias privadas c/ duche x

Limpeza e Manutenção x x

Videovigilância com gravação continua x x

Sala de reuniões 6h/mês 6h/mês

 Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

ESCRITÓRIO TRADICIONAL
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SERVIÇOS
ESCRITÓRIO VIRTUAL I

40EUR/MÊS
ESCRITÓRIO VIRTUAL II

60EUR/MÊS

Morada para a sede social x x

Recepção de correspondência x x

Reencaminhamento da correspondência recebida 
(O serviço incluído refere-se ao tratamento da 
correspondência, envelopes e deslocação do funcionário aos 
ctt. Os selos, registos AR etc são facturados ao cliente pelo 
preço de custo.)

x

Atendimento telefónico x x

Reencaminhamento de chamadas (O serviço incluído 
refere-se à disponibilização de um equipamento telefónico 
e atribuição de um número de telefone fixo, Os custos com 
consumos em chamadas reencaminhadas são facturados ao 
cliente pelo preço de custo)

x

Linha de fax (geral) x x

Recepção de faxes (geral) x

Sala de reuniões 6h/mês 6h/mês

  Os descontos para empresas recém criadas não se aplicam às modalidades virtuais.
 Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

ESCRITÓRIO VIRTUAL
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SERVIÇOS 130EUR/MÊS

Morada para sede social x

Recepção x

Um posto de trabalho x

Rede de comunicações x

Linha de fax (geral) x

Recepção de faxes e reencaminhamento via email x

Aquecimento x

Limpeza e Manutenção x

Videovigilância com gravação continua x

Sala de reuniões 6h/mês

  Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa legal em vigor.

ESCRITÓRIO NÓMADA / POSTO DE TRABALHO
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