FICHA DE ADMISSÃO
(A preencher pela CCIPD)

Associado nº: _______________
a
Jovem Empresário/Nova Empresa: Sim

Data de entrada: _____/_____/_____
Valor da quota mensal: _______,_______ €

Não

(A preencher pela Empresa/Empresário)

I. Identificação da Empresa/Empresário
Empresa: _____________________________________________________________________________________
Designação comercial: __________________________________________________________________________
Morada: ______________________________________________________________________________________
Freguesia: ____________________________________

Código postal:______-_______,___________________

Telefone: _____________________________________

Telemóvel: ___________________________________

Fax: _________________________________________

email: _______________________________________

II. Responsável da Empresa pelos contactos com a CCIPD
Nome: ____________________________________________________________
Função: __________________
Email: _________________________________ Telefone: _________________
Telemóvel: _______________
Outros contactos para receção de informação específica (formação, Legislação, Feiras, incentivos, etc.):
Nome: ____________________________________________________________
Área: ____________________
Email: _________________________________ Telefone: _________________
Telemóvel: _______________
Nome: ____________________________________________________________
Email: _________________________________ Telefone: _________________

Área: ____________________
Telemóvel: _______________

III. Constituição da Empresa
Data de constituição: _______/_______/ _________

Data início de atividade: _______/ _______/ _________

Nº de contribuinte: _____________________________

Nº de empregados:

Natureza jurídica:

Emp. Nome Individual
Outra

Soc. Anónima

Soc. Unipessoal

Qual: ____________________________________________________

Classificação da atividade económica:
Atividades secundárias:

Soc. Quotas

Atividade principal, CAE nº: ______________________________________

CAE nº: __________

CAE nº: __________

CAE nº: __________

CAE nº: _________

Código de Acesso à Certidão Permanente (obrigatório): ________________________________________________
IV. Informação sobre quotas
Modalidade
Trimestral
Semestral

Anual

Método de pagamento
b
Na CCIPD
Por débito direto

Data de proposta de admissão:
_______/ _______/20___________
O Proponente
_____________________________________________
a

Documentação a entregar pelo proponente:
Jovem Empresário – Cópia de B.I/C.C.
b
Favor preencher a autorização bancária em anexo.
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Nova empresa: Comprovativo de início de atividade.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO POR DÉBITO DIRETO

Exmos. Senhores,
Por débito na conta abaixo mencionada, queiram proceder ao pagamento das importâncias relativas às
quotas da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, conforme listagens que esta Câmara enviará
a V. Exas. periodicamente.
Associado nº: ______________
Nome: ________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________

Localidade:_____________________

Banco/Caixa: ___________________________________________________________________________
Agência/Balcão:_____________________
Conta nº (IBAN):

-

-

-

-

-

-

Assinatura(s) do(s) titular(es)

A preencher pelo Banco/Caixa e pela CCIPD
Banco/Caixa

CCIPD

Confirmamos nº de Conta Bancária:

Confirmamos nº de Associado:

Data: _____/ _____ /________

Data: _____/ _____/ ________

Assin.:________________________________________
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Assin.:________________________________________

TABELA DE QUOTAS - 2017
QUOTA MENSAL

Novos Associados
Escalões

Quota

Valor da quota no 1º ano

Valor da quota no 1º ano

(Jovens Empresários/ Empresas ou ENI com
menos de 1 ano de Atividade)

(Empresas com mais de 1 ano de atividade)

A – Sociedades

22,00 €

0,00 €

11,00 €

B – ENI e Soc. Unipessoais

11,00 €

0,00 €

5,50 €

Nº de Trabalhadores

Quota Suplementar

1a5

2,00 €

6 a 10

2,50 €

11 a 19

4,00 €

20 a 50

5,00 €

51 a 99

7,00 €

100 a 200

14,00 €

Superior a 200

30,00 €

○

Nota: De acordo com o artigo 44 do CIRC, as quotizações pagas pelos associados a favor das Associações Empresariais são
dedutíveis em 150% do total do seu valor até 2‰ do volume de negócios da empresa.

I.

Novos Associados
No primeiro ano beneficiam de uma redução de 50% sobre o valor da quota mensal referente ao
respetivo escalão;
No segundo ano passam a pagar 75% do valor da quota mensal;
No terceiro ano pagam a quota normal.

Nota: A quota suplementar não beneficia de qualquer redução.
II.

Jovens Empresários (18 a 35 anos) e Empresas/Empresários em Nome Individual com menos de 1 ano de
atividade
No primeiro ano estão isentos de pagamento qualquer quota;
No segundo, terceiro e quarto ano pagam respetivamente 50%, 75% e 100% da quota mensal.

Nota: A quota suplementar para o segundo, terceiro e quarto ano não beneficia de qualquer redução.
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APOIO ÀS EMPRESAS
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada disponibiliza um conjunto diversificado de serviços, com o
objetivo de apoiar as empresas/empresários.

ÁREA JURÍDICA
Consultoria jurídica nas várias vertentes;
Propriedade industrial – preparação e instrução de processos de pedido de registo de marcas, logótipos,
etc.*;
Pedido de certificado de admissibilidade de firma ou denominação social*;
Instrução de processos de alvarás para o setor da construção civil e obras públicas*;
Contratação coletiva de trabalho;
Assessoria no âmbito da comissão de conciliação e arbitragem do trabalho.

ÁREA ECONÓMICA
Consultoria económica e fiscal;
Apoio e aconselhamento na área dos incentivos ao investimento;
Apoio nos processos de cadastro comercial e industrial;
Informação sobre os apoios ao emprego, à exportação e à promoção dos produtos regionais;
Certificação de PME online.

ÁREA EUROPEIA (ENTREPRISE EUROPE NETWORK)
Consultoria sobre assuntos comunitários;
Informação sobre legislação, programas e fundos comunitários;
Divulgação de oportunidades de negócios e de concursos públicos;
Gestão de bolsa de emprego;
Acesso a bases de dados comunitárias;
Informação sobre políticas da União Europeia.

ÁREA DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR
A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, disponibiliza condições especiais para:
Implementação de sistemas de autocontrolo*;
Realização de auditorias de avaliação dos sistemas de segurança*;
Realização de ações de formação*;
Programas de análises laboratoriais*.

DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS
Realização de feiras e exposições de atividades económicas na região*;
Participação em feiras e exposições de atividades económicas na Madeira, Continente e Estrangeiro*;
Organização de missões empresariais*;
Informação sobre mercados;
Disponibilização de equipamentos, estruturas e meios humanos para a realização de eventos*;
Campanhas e ações promocionais.

*Os serviços marcados com “*” são cobrados, sendo que os associados da CCIPD beneficiam de uma redução significativa nos valores.
Todos os outros serviços são gratuitos e exclusivos para os associados da CCIPD, podendo, no entanto, a sua utilização ser cobrada por decisão
da Direção desta Câmara.
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INCENTIVOS AO INVESTIMENTO
Receção, análise de candidaturas e processamento de pedidos de pagamento no âmbito do SIDER –
Desenvolvimento Local.

PROJETOS ESPECIAIS
Ninho de Empresas (EDET);
Desenvolvimento de projetos nas áreas de higiene, saúde e segurança no trabalho;
Desenvolvimento de projetos na área da qualidade;
Realização de estudos sectoriais;
Cooperação externa – projetos em parceria com entidades de outras regiões insulares;
Protocolos para a dinamização do mercado preferencial (consulte a lista de parcerias vantajosas para os
nossos associados em www.ccipd.pt/protocolos/ ).

FORMAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL
Levantamento e diagnóstico das necessidades de formação das empresas*;
Conceção, execução e acompanhamento de planos de formação*;
Organização de ações de formação inter e intraempresa*;
Realização de ações/seminários de informação e sensibilização.

ESCOLA PROFISSIONAL
Formação inicial de jovens e desempregados em Ponta Delgada e Vila do Porto;
Estágios nas empresas.

OUTROS SERVIÇOS
Organização de eventos
Seminários;
Colóquios;
Conferências, etc.;
Apoio administrativo;
Certificados de origem;
Apoio de natureza técnica e institucional;
Disponibilização de condições especiais em instituições de crédito.

PRODUTOS DE INFORMAÇÃO
Boletim informativo “Informação Empresarial”;
Newsletter eletrónica;
Circulares informativas.
Informação disponível em www.ccipd.pt

*Os serviços marcados com “*” são cobrados, sendo que os associados da CCIPD beneficiam de uma redução significativa nos valores.
Todos os outros serviços são gratuitos e exclusivos para os associados da CCIPD, podendo, no entanto, a sua utilização ser cobrada por decisão
da Direção desta Câmara.
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CONTACTOS
Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada – Sede
Rua Ernesto do Canto, n.º 13/15
9504-531 Ponta Delgada – São Miguel
Tel: +351 296 305 000 Fax: +351 296 305 009 email: ccipd@ccipd.pt

Departamento de Formação Profissional
Rua dos Mercadores, n.º 63
9500-092 Ponta Delgada – São Miguel
Tel: +351 296 281 020 Fax: +351 296 287 303 email: form.ativos@ccipd.pt

Escola Profissional – Polo de Ponta Delgada
Edifício Santa Casa da Misericórdia – Campo São Francisco, s/n
9500-153 Ponta Delgada – São Miguel
Tel.: +351 296 287 307 Fax: +351 296 305 009 email: escola@ccipd.pt

Delegação de Santa Maria / Escola Profissional – Polo de Santa Maria
Rua Teófilo Braga, n.º 90
9580 Vila do Porto – Santa Maria
Tel: +351 296 882 089 Fax: +351 296 882 091 email: delegacaosantamaria@ccipd.pt

EDET – Espaço de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico
Rua dos Mercadores, n.º 63
95o0-092 Ponta Delgada – São Miguel
Tel: +351 296 308 530 Fax: +351 296 287 303 email: edet@ccipd.pt

*Os serviços marcados com “*” são cobrados, sendo que os associados da CCIPD beneficiam de uma redução significativa nos valores.
Todos os outros serviços são gratuitos e exclusivos para os associados da CCIPD, podendo, no entanto, a sua utilização ser cobrada por decisão
da Direção desta Câmara.
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