LISTA DOS SERVIÇOS PARA OS OPERADORES PORTUGUESES
TARIFAS PARA SÓCIOS E NÃO SÓCIOS
SERVIÇOS
SÓCIOS

NÃO SÓCIOS

Fornecimento de listas de empresas italianas (lista standard):
seleção de contactos a partir de bases de dados e envio das listas ao requerente
- até 10 contactos (taxa mínima)
- a partir do 11º contacto, para cada contacto

Gratis

€ 100
€ 5 / cad.

€ 450
orçamento

€ 550
orçamento

€ 450
€ 135
orçamento

€ 550
€ 150
orçamento

€ 840
orçamento

€ 950
orçamento

orçamento
€ 80

orçamento
€ 100

Balanços de empresa italianas
Informações comerciais + informações bancárias/financeiras + últimos 5 balanços:

€ 50

€ 70

report obtido através de agências especializadas com as quais a câmara está convencionada

€ 150
€ 350

€ 180
€ 450

orçamento

orçamento

€ 650
€ 950

apenas
para sócios

€ 0,08/palavra
Gratis
Gratis

€ 0,09/palavra
€ 10
€ 15

€ 315
€ 200
€ 50

€ 350
€ 240
€ 60

€ 180
3%

€ 250
4%

€ 100/mês
€ 50/mês
orçamento
€ 180 (IVA incl.)
orçamento

€ 150/mês
€ 75/mês
orçamento
€ 200 (IVA incl.)
orçamento

Fornecimento de listas de empresas italianas (lista verificada/personalizada)
seleção de contactos a partir de bases de dados, verificando a correspondência às necessidades
do cliente, através de contactos telefónicos e e-mails
- de 3 a 10 empresas a contactar
- de 11 a 20 empresas a contactar

Fornecimento de listas de empresas italianas + agenda de encontros
seleção de contactos a partir de bases de dados, verificando a correspondência às necessidades
do cliente, através de contactos telefónicos e e-mails + organização agenda encontros
- Base fixa
- de 3 a 10 contactos a agendar
- de 11 a 20 contactos a agendar

Fornecimento de listas de empresas italianas, inclusive informações comerciais (tipo
Certidão) + balanços + agenda de encontros
seleção de contactos a partir de bases de dados, verificando a correspondência às necessidades
do cliente, através de contacti telefónicos e e-mails + organização agenda encontros
- de 3 a 10 contactos a agendar
- de 11 a 20 contactos a agendar
Agenda de encontros (com base nos contactos fornecidos pelo cliente ou nas listas
selecionadas através de anterior serviço da CCIP)

Certificados de empresas italianas
(do tipo dos emitidos pelas Conservatórias portuguesas) (custo autenticação não incluído)

Assistência em participações em concursos públicos e empreitadas:

a partir de:

indicação dos concursos, levantamento e envio do caderno de encargos, eventual procura de
parceiro local, tradução autenticada da documentação, apresentação da oferta.

Assistência em participações em Feiras:
assistência na participação, reserva e preparação do stand, assistência na feira com pessoal
bilingue

Assistência administrativa:
- assistência para obtenção de nº fiscal italiano, abertura c/c em Itália
- assistência para constituição de empresa e abertura de actividade em Itália
NOTA: eventuais outras despesas (imposto de selo, etc.) não estão incluídas no referido valor

Serviço traduções (de italiano para português e viceversa):
traduções técnicas e juridicas
+ entrega documento na Embaixada para autenticação da tradução (deslocação)
ou entrega documento na Embaixada+Procuradoria para legalização com Apostila Haia (deslocação)
NOTA: custos de autenticação tradução pagos directamente à Embaixada)
NOTA: custos de legalização documento pagos directamente à Procuradoria)

Serviço interprete consecutivo (pessoal bilingue):
- um dia (7,30 horas)
- meio dia (4 horas)
- uma hora

Recuperação créditos:
avaliação do litígio, intervenção junto da parte contrária, tentativa de resolução extrajudicial
- taxa de activação do serviço
- percentagem sobre o valor recuperado

Publicidade Feiras/Eventos:
- banner página principal (duração mínima 6 meses)
- banner subpágina (duração mínima 6 meses)
- outras publicidades

Cursos de língua italiana (por nível, trimestral ou mensal), só no Porto (*)
Cursos de língua italiana para empresas (*)
(*) a formação é válida para o cumprimento das 35 horas de Formação Anual contínua
obrigatória no âmbito do Código do Trabalho

Lista sócios (completa)
€ 30
Lista empresas portuguesas com partecipação italiana
€ 90
Informações jurídicas e fiscais
orçamento
Pesquisa de mercado
orçamento
Organização delegações/missões
orçamento
Organização de conferências/seminários/workshops
orçamento
NOTA: os serviços e as relativa tarifas podem estar sujeitos a variações. Aconselhamos de contactar a Câmara de Comércio
comunicando o serviço requerido e solicitando o relativo custo actualizado.

€ 60
€ 160
orçamento
orçamento
orçamento
orçamento

NOTA: Os referidos valores serão acrescidos de IVA à taxa em vigor para NIF portugueses.
Em vigor a partir de 01/09/2019
A Direção

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL PORTOGALLO
Av. Miguel Bombarda, 83B r/c esq. - 1050-162 LISBOA - Tel. +351-21-7950263 Fax +351-21-7931984
E-mail: info@ccitalia.pt - Sito Web: www.ccitalia.pt

