
PARA TODO O 
CONDOMÍNIO

MAIS QUALIDADE E CONFIANÇA



ESCOLHAS MAIS FIÁVEIS 
PARA O SEU CONDOMÍNIO
A Rede Condomínio Deco+ foi criada para permitir que os consumidores 
realizem escolhas fiáveis na contratação de serviços para o seu condomínio, 
contribuindo assim para uma maior credibilização deste mercado.

Em condominiodeco.pt podem ser consultadas as Empresas que fazem parte 
da Rede Condomínio Deco+, e que passaram por um rigoroso processo de 
seleção e de compromisso para responder e superar todos os requisitos 
estabelecidos pela DECO PROTESTE para receberem o SELO DE GARANTIA. A 
contratação destes serviços vem acompanhada do serviço de resolução de 
conflitos sempre que os resultados não correspondam ao contratado. 

No website, os consumidores podem ainda encontrar informação relevante 
sobre como resolver os principais problemas para a normal gestão dos 
condomínios: administração, quotas, dinheiro, vizinhos e obras.

GESTÃO DE 
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MAIS QUE UMA REDE DE 
SERVIÇOS, UMA 
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Perto de si: Encontre a 
especialidade que necessita.

condominiodeco.pt
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SEGURANÇA E APOIO
PARA QUESTÕES LIGADAS À VIDA DO CONDOMÍNIO

Ajuda em conflitos do condomínio com os fornecedores, 
através da nossa linha 21 841 87 30. 

TEMPO PARA SI
COM GESTÃO FACILITADA ATRAVÉS DE 
UMA PLATAFORMA INFORMÁTICA

Acessível 24 horas por dia a partir de qualquer 
dispositivo, para uso do Administrador e dos 
Condóminos, onde poderá: 
 

Criar orçamentos; 
Convocar assembleias; 
Controlar as despesas e receitas do condomínio; 
Definir acessos com níveis de utilização e ativação e 
desativação de utilizadores; 
Registar ocorrência, gerir mensagens e documentos...

CONFIANÇA E ECONOMIA
ACESSO A UMA REDE DE PRESTADORES DE 
SERVIÇOS AVALIADOS E NEGOCIADOS

Ao subscrever acede à Rede alargada de Serviços onde 
se incluem um conjunto de vantagens e descontos 
exclusivos resultantes de parcerias negociadas 
que visam uma maior economia para todo o seu 
condomínio. 

BENEFÍCIOS ADICIONAIS PARA SUBSCRITORES

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
Chamada para a rede fixa nacional. Dias úteis das 9 às 18 horas.

21 841 87 30



Quem é o subscritor condomínio deco+? 
O subscritor “Gestão Interna - Condomínio DECO+” é o prédio sito na rua indicada no processo 
de subscrição. Para a subscrição individual, será o proprietário de uma fração em edifício em 
propriedade horizontal. 
 
Quem pode subscrever o serviço? 
Para a subscrição Coletiva, o administrador do condomínio em funções poderá fazê-lo se 
previamente mandatado para o efeito pelos condóminos que representem a maioria do capital 
do prédio. A subscrição individual, poderá ser feita pelo proprietário da fração. 
 
como posso fazer a subscrição? 
A subscrição do Condomínio DECO+ pode ser feita no sítio condominiodeco.pt ou através da 
nossa linha de apoio 21 841 87 30. 
 
Quanto vou pagar pelo serviço? 
O valor varia de acordo com o número de frações do seu condomínio e a modalidade de 
pagamento selecionada.

Para subscrições Coletivas:
1 a 10 Frações 17,00 € mensais
11 a 20 Frações 25,50 € mensais
21 a 30 Frações 34,00 € mensais

Estes valores incluem a campanha em vigor de 15% de desconto. Preços válidos de 1 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2022. Para números de frações superiores consulte a informação 
disponível em condominiodeco.pt

As subscrições individuais têm um custo de 5,99 € por fração para não subscritores Deco 
Proteste, para subscritores o valor é de 1,99 €.

OS PREÇOS INCLUEM IVA À TAXA LEGAL EM VIGOR

SUBSCRIÇÃO INDIVIDUAL E SUBSCRIÇÃO COLETIVA (GESTÃO INTERNA) 

RECOMENDE UMA EMPRESA PRESTADORA 
DA SUA CONFIANÇA. IREMOS CONTACTÁ-LA 
PARA PROPOR O PROCESSO DE VALIDAÇÃO 

Queremos construir esta 
rede consigo e para 
todos os consumidores.

DECO PROTESTE Lda. | Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira n.º13 1900-221 LISBOA

INFORMAÇÃO PARA O CONSUMIDOR


