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Fax
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Capital Sociall
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T
Ano de Constituição
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A sua empresa tem capital espanhol??

Sim
Si

Percentagem

Não

1ª Pessoa
a de contacto
ac
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e
Cargo

email

2ª Pessoa de contacto
Nome
Cargo

email

PretendE receber informações e comunicações via email

Sim

Não

sÓcio ProPonente
QuotiZaçÃo

100

Jóia
Quota Anual

- Até 20 empregados

285
5

- de 21 a 100 empregados

460

- acima de 101 empregados

650

Para a inscrição como Sócio Efetivo, é necessário o pagamento da jóia, acrescido da quotização anual completa, isto se a
inscrição se efetuar no primeiro semestre do ano. Se a inscrição se efetuar no segundo semestre, será paga a jóia, mais a
quotização mensal correspondente até final do ano.
Assinatura

Para uso interno
DATA
TA DE INSCRIÇÃO

Aprovado pela Direcção

SERVIÇOS QUE PRESTAMOS
ASSESSORIA COMERCIAL

PUBLICAÇÕES

> Contactos e informação relativa a organismos

> Revista mensal Actualidad€ Economia Ibérica

oficiais e de empresas de serviços / fabricantes /

> Newsletter CCILE Informa

exportadores / importadores / grossistas

> Estudos de Mercado

> Realização de bases de dados setoriais
> Seleção e pesquisa de empresas

CENTRO DE ARBITRAGEM

> Realização de mailings

> Dirimir qualquer litígio que resulte do intercâmbio

> Agendamento de entrevistas, organização de agendas

económico bilateral entre Espanha e Portugal

de trabalho e assistência nas entrevistas
> Divulgação de oportunidades de negócio

SERVIÇOS DE APOIO
> Aluguer de sala de reuniões

ORGANIZAÇÃO DE MISSÕES COMERCIAIS

> Receção de correspondência

> Organização de Missões Comerciais dirigidas a

> Reserva de hotéis

empresas espanholas e portuguesas
> Agenda de reuniões

> Aluguer de veículos
> Secretariado
> Centro de Promoção de Negócios

CCILE ORGANIZA
> Pequenos-almoços de trabalho temáticos
> Seminários e conferências
> Jornadas de trabalho e visitas a empresas
> Almoços de empresários
> Eventos sociais

DEPARTAMENTO DE FEIRAS
> Exposição de alguns produtos de pequeno porte na
sede da Câmara (sala de reuniões)
> Distribuição entre os sócios de convites oficiais para
visitar Feiras e Exposições em Espanha e Portugal
> Calendário de Feiras

RECUPERAÇÃO DE IVA
> Tramitação da documentação e envio de recursos e
requerimentos
> Seguimento do processo até ao reembolso

TRADUÇÃO E INTÉRPRETE
> Tradução de documentos de espanhol para português
e de português para espanhol
> Dispomos de intérpretes espanhóis e portugueses
que acompanham juízos, entrevistas, feiras, missões

FORMAÇÃO

comerciais e reuniões de trabalho

> Cursos acreditados pela DGERT
> Áreas de formação:

BOLSA DE TRABALHO

− Línguas;

> Base de dados de currículos de trabalhadores

− Marketing e Publicidade;

portugueses e espanhóis
> Publicação de currículos de profissionais de ambos os países

− Contabilidade e Fiscalidade;
− Direito;
− Gestão e Administração;

PAE (Ponto de Atenção ao Empreendedor)

− Desenvolvimento Pessoal.

> Apoio ao registo de empresas em Espanha

> Formação inter-empresas

> Tradução de documentos oficiais

> Formação intra-empresas

www.portugalespanha.org

