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E-mail: info@ccitalia.pt – Site Web: www.ccitalia.pt 

BOLETIM DE INSCRIÇÃO A SÓCIO 
 (Atenção: N. 1 e 2 serão preenchidos pelos nossos serviços) 

  

1. Abreviatura.................................... N. Sócio  ............................. Data de inscrição................................... 

 

NOME  ................................................................................................................................................................... 

MORADA................................................................................................................................................................ 

APARTADO  .............. CÓDIGO POSTAL ........................ CIDADE .................................................................... 

TELEFONE (       ) ............................................................  TELEFAX .................................................................. 

E-MAIL: .........................................................................      WEB:.......................................................................... 

 

CONS. DO REGISTO COMERCIAL DE  .........................................     Nº DE REGISTO .......................................... 

ANO DE FUNDAÇÃO............... Nº DE EMPREGADOS ................      CAPITAL SOCIAL .......................................... 

CONTRIBUINTE Nº  ........................................................................ FACTURAÇÃO .......................................... 

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL: ITALIANO ………………….. %     ………………………………………% 

 

 

 

ACTIVIDADE:     IMPORTAÇÃO        EXPORTAÇÃO               FABRICO  OUTRA   
 

2.     CÓDIGO SIC                          PRODUTOS OU SERVIÇOS 

………………………………             ………………………………………………………………………………………. 

………………………………             ………………………………………………………............................................ 

 
Condições de inscrição estabelecidas pelos Estatutos: 
Jóia de inscrição: € 250,00 (A jóia será paga só uma vez, no acto da inscrição, juntamente com a quota anual): 
IBAN: PT50 0007 0007 00131 800008 27 SWIFT/BIC BESCPTPL 
Quota Anual:    microempresas (e sócios individuais) com facturação anual até € 500.000    :quota de € 175 
(Artº 6)            pequenas empresas com facturação anual acima de € 500.000 até € 5 milhões  :quota de € 250 

           médias empresas com facturação anual acima de € 5 milhões até € 20 milhões  :quota de € 350 
           grandes empresas com facturação anual acima de € 20 milhões   :quota de € 500 
           sócios beneméritos: € 1.000 (mínimo) para além do valor da quota 

O requerente alega ter conhecimento dos Estatutos da Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, que aprova e aceita. Tem 
igualmente conhecimento de que a quota associativa paga refere-se ao ano civil (vigência até ao dia 31 de Dezembro do ano em curso), 
excepto para inscrições efectuadas após 1 de Setembro, que farão jus a uma cota proporcional aos meses restantes até 31 de Dezembro 
do ano em curso.” 
                   Assinatura e Carimbo 
Data, ......................................... 
         _________________________________________ 

Consentimento para o tratamento de dados pessoais. 
Todos os dados pessoais acima indicados serão processados pela Câmara de Comércio Italiana de Portugal (doravante denominada 
"CCItalia") com base na vossa adesão à Câmara, para os fins relacionados com gestão do directório associativo, para a prestação de 
serviços aos sócios e para o cumprimento da missão da Câmara, de acordo com a legislação geral sobre proteção de dados pessoais. As 
informações completas sobre o processamento de dados pessoais e sobre os vossos direitos estão disponíveis no site 
www.ccitalia.pt/legal.html, confirmo que entendi os direitos abaixo indicados da legislação que rege o processamento de dados pessoais, 
ou seja: o direito de opor-se ao processamento de dados pessoais, solicitar alteração, cancelamento ou limitação de uso, direito à 
transmissão de dados, direito à informação para fins de processamento, às categorias de dados e sobre a fonte de dados, direito de 
apresentar reclamação à Autoridade para a proteção de dados pessoais, em caso de suspeita de violação de direitos ou violações por 
parte de terceiros no processamento de dados. Para a implementação dos direitos acima mencionados, é possível usar o endereço de 
email info@ccitalia.pt 
                                                                                                                                                                                      Assinatura e Carimbo 
 
Data,                                                                                                                                                     ________________________________________ 
 

 

Administrador: ................................................. Tel./Telem. ............................. E-mail ……..............………........ 

Pessoa a contactar:...........................……....... Tel./Telem. ……………........... E-mail......................................... 
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