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Com o objectivo de oferecer as melhores condições para a sua actividade, a EUROMIAMI 
encontra-se localizada a 10 minutos a pé do centro comercial El Corte Inglês, na prestigiada 
zona das Avenidas Novas, freguesia de São Sebastião da Pedreira, metro de São Sebastião da 
Pedreira (Linha vermelha com acesso directo ao Aeroporto de Lisboa). O edifício dispõe de 
parque de estacionamento localizado a 5 minutos.

Não se trata de um apartado, o que possibilita a receção de correspondência registada, proto-
colada ou entregue por transportadoras (Fedex, DHL, etc). Pode igualmente receber correio 
à cobrança, de valor até ao limite do saldo disponível na sua Conta Corrente.

Quando recebe correio é informado por e-mail, com indicação da sua natureza (carta, carta 
registada encomenda, etc) e do remetente.

Sempre que necessitar, pode alugar uma sala de reunião.

With the aim of offering the best conditions for your business, EUROMIAMI is located 10
minutes walking distance from El Corte Inglês shopping center, in the prestigious area of 
Avenidas Novas, parish of São Sebastião da Pedreira, São Sebastião metro station (Red line 
with direct access to the Lisbon Airport). The building has a car park located 5 minutes away.

It is not a section, which makes it possible to receive registered correspondence protocoled or 
delivered by couriers (Fedex, DHL, etc). You can also receive correspondence paid on delivery, 
up to the amount of the balance available in your current account.

When receiving mail, you are informed by e-mail, with mention of it’s nature (letter, registered 
letter, order, etc.) and it’s sender.

Whenever you need, you can rent a meeting room.
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A EUROMIAMI coloca ao dispor dos seus clientes, 
de empresários e profissionais liberais, escritórios 
virtuais para domiciliação das suas empresas.

EUROMIAMI makes available to its clients, 
entrepreneurs and liberal professionals, virtual offices 
for the domiciliation of their companies.
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Receção de correspondência em nome de uma 
entidade (por exemplo Thomas Touma ou Empresa):

O processo de subscrição do serviço é simples e
rápido, podendo ser efectuado presencialmente 
ou via email.

Documentação necessária, disponibilizada via email 
ou presencialmente:

• documento de identificação (cópia do Cartão de 
Cidadão, Bilhete de Identidade ou Passaporte) das 
pessoas que poderão receber correspondência;

• no caso de empresa ou marca, documento de iden-
tificação do(s) gerente(s)/administrador(es)/titular(es) 
da marca.

The service subscription process is fast and simple, 
and can be made personally or via e-mail.

Documentation required, provided via e-mail or 
in person:

• Identification document (copy of citizen’s card, 
identity card or passport) of the people who may 
receive correspondence;

• In the case of a company or a brand, identification 
document of the manager(s) / administrator(s)/ brand 
owner(s).

Receipt of correspondence on behalf of an entity 
(for example Thomas Touma or a Company):

Acréscimo mensal por cada nome adicional (permite 
receber correspondência em nome da sua empresa/
marca e em seu nome pessoal, uma vez que por
vezes o endereço não indica o nome da empresa/
marca): 5 €;

• pagamento total efectuado no início de cada perío-
do de adesão ao serviço (valor mensal indicado a 
título informativo);

• está incluída a recepção de cartas/envelopes; a 
recepção de encomendas tem o custo adicional 
unitário de 10 €;

• aos valores indicados acresce o IVA (23%).

Monthly increase for each additional name (allows to 
receive correspondence in the name of your company/ 
brand and in your personal name, as sometimes the 
address does not mention the name of the company/ 
brand): 5 €;

• Total payment made at the beginning of each pe-
riod of subscription to the service (monthly amount 
indicated for information purposes);

• Includes the reception of letters / envelopes; The 
reception of orders has an additional cost per unit 
of 10 €;

• To the amounts listed is added VAT (23 %).

Preçário Price List

Documentação necessária Required Documentation

Duração | Durarion Valor Total | Total Amount (Valor Mensal | Monthly Amount )

6 meses/months 450 € (75 €)

750 € (62,50 €)12 meses/months
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O reencaminhamento de correspondência proces-
sa-se de acordo com as suas instruções, sempre que 
receber correio ou quando nos solicitar. Nesta última 
opção, vai recebendo e-mails com a indicação da 
correspondência recebida e, quando entender, pode 
solicitar por e-mail o seu envio para a morada que 
nos indicou.

O custo por cada envelope enviado (no qual podem 
ser inseridas uma ou mais cartas), incluindo o enve-
lope e o custo do correio (ou seja custo total) é:

a) Continente, Madeira e Açores:

• envelope 162 x 229 mm: 3,00 €;
• envelope 229 x 324 mm: 3,50 €;
• dimensões superiores ou outros formatos: preço 
de custo acrescido de 2 €.

b) Resto do mundo:

• envelope 162 x 229 mm: 4,50 €;
• dimensões superiores ou outros formatos: preço 
de custo acrescido de 2 €.
• Aos valores indicados acresce o IVA.

Para usufruir deste serviço basta aderir ao serviço 
de Endereço Postal - Domiciliação e efectuar um 
depósito de valor 150 € + IVA, ao qual são deduzidas 
as despesas. A validade temporal do depósito é o da 
subscrição do serviço de endereço/domiciliação e 
suas posteriores renovações.

Mail forwarding of correspondence is processed 
according to your instructions, whenever you 
receive mail or whenever by you requested. In the 
last option, you will receive e-mails indicating the 
correspondence received and, whenever you wish, 
you may request us by e-mail that we send it to you 
to the given address.

The cost per envelope sent (in which one or more 
letters may be inserted), including the envelope and 
the cost of postage (the total cost) is:

a) Mainland, Madeira and Azores:

• envelope 162 x 229 mm: 3,00 €;
• envelope 229 x 324 mm: 3,50 €;
• Higher dimensions or other formats: cost price 
plus 2 €.

b) Rest of the world:

• envelope 162 x 229 mm: 4,50 €;
• Higher dimensions or other formats: cost price
plus 2 €.
• To the amounts listed is added VAT.

To benefit from this service, simply join the Postal 
Address - Domiciliation service and make a deposit
of 150 € + VAT, to which the expenses are deducted. 
The temporary validity of the deposit is for the
subscription of the postal address/domiciliation 
service and its subsequent renewals.

Reenvio de correio 
(serviço opcional)

Mail forwarding
(optional service)
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Os prazos indicativos do transporte do correio são os 
seguintes:

• Continente: 1 dia útil;
• Funchal e Ponta Delgado: 2 dias úteis;
• Europa: 5 dias úteis;
• resto do mundo: igual ou superior a 8 dias úteis.

Reenvio de correio digitalizado (serviço opcional)

O correio pode ser enviado para o seu email em 
formato pdf.

Preço por documento:

• 1 ou 2 páginas: 2,50 €;
• por cada página adicional: 0,25 €.
• Aos valores indicados acresce o IVA.

Para usufruir deste serviço basta aderir ao serviço 
de Endereço Postal - Domiciliação e efetuar um 
depósito de valor 150 € + IVA, ao qual são deduzidas 
as despesas. A validade temporal do depósito é o da 
subscrição do serviço de endereço/domiciliação 
e suas posteriores renovações.

The indicative delivery time for mail delivery are the 
following:

• Mainland: 1 working day;
• Funchal and Ponta Delgada: 2 working days;
• Europe: 5 working days;
• Rest of the world: 8 working days or more.

Scanned mail forwarding (optional service)

The mail can be sent to your email in PDF format.

Price per document:

• 1 or 2 pages:  2.50 €;
• for each additional page: 0,25 €.
• To the amounts listed is added VAT.

Para usufruir deste serviço basta aderir ao serviço 
de Endereço Postal - Domiciliação e efetuar um 
depósito de valor 150 € + IVA, ao qual são deduzidas 
as despesas. A validade temporal do depósito é o da 
subscrição do serviço de endereço/domiciliação 
e suas posteriores renovações.
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O reencaminhamento 
de correspondência 
processa-se de acordo 
com as suas 
instruções.

Mail forwarding of 
correspondence is

 processed according
 to your instructions.
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Contacte a equipa de 
Domiciliação de Empresas

Contact the Property 
Domiciliation of Companies

Tel. +351 216 045 339
info@euromiami.pt

Melhore a imagem do seu negócio, com 
uma morada premium e atendimento 
personalizado e confira-lhe a respectiva 
credibilidade!

Improve the image of your business, with 
a premium address and personalized 
service and give it credibility!


