
                                                                

IMP56(03)   
 

FICHA DE ADMISSÃO 
 

I. Identificação da Empresa/Empresário 
 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________________ 

Designação comercial (se tiver): ______________________________________________________________________________________ 

Morada da Sede: ____________________________________________________________________________________________________ 

Morada para correspondência (se diferente): ___________________________________________________________________________ 

Freguesia: ____________________________________________ Código postal: ______ - _______   ___________________________ 

Telefone: _____________________________________________ Telemóvel: _______________________________________________ 

Website: ______________________________________________ E-mail: __________________________________________________ 
 

 

III. Contactos com a CCIPD 
 

Nome: ________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________ Telefone: _________________ 

Função: ___________________________ 

Telemóvel: ________________________ 

Outros contactos para receção de informação: 

Nome: __________________________________________________  E-mail: ___________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________  E-mail: ___________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________  E-mail: ___________________________________________________ 
 

 

 

IV. Informação sobre quotas 
 

Modalidade Método de pagamento 

Trimestral  Semestral  Anual  (a) Na CCIPD  (b) Por débito direto  
 

V. Proteção de dados 
 

Declaro que tomei conhecimento da política de privacidade desta Câmara em anexo ou através do link http://ccipd.pt/politica-de-

privacidade/  
 

 

(a) Presencial, através de cheque ou por transferência bancária / (b) Favor preencher a autorização de pagamento por débito direto
  
 

II. Dados da Empresa 
 

Data de constituição: __________ / __________ / ___________ Data início de atividade: _________ / __________ / ____________ 

Nº de contribuinte: _____________________________________ Nº de funcionários: _______________________________________ 

Descrição das atividades:____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Código de Acesso à Certidão Permanente (Obrigatório para sociedades): ___________________________________________________ 
 

 
+ 

Data de proposta de admissão: 
 

 

___________ /___________ /___________ 
 

O Proponente 
 

__________________________________________________________  

 

Espaço Reservado à Direção 

Aprovado na reunião de direção de _______-_______-_______ 
 

N.º de associado atribuído _______________________________ 
 

AAssinatura ____________________________________________ 
 

http://ccipd.pt/politica-de-privacidade/
http://ccipd.pt/politica-de-privacidade/


                                                                  

IMP56(03) 
 

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. 

 

Dados do Associado 

N.º de Associado: ________________  Nome: ____________________________________________________________________________ 

Morada:__________________________________________________________ Localidade:___________________________________ 

 

Dados Bancários 

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 os dados bancários: Confirmamos o nº de Associado: 

Data: _____/ _____ /________ Data: _____/ _____/ ________ 

Assin.:________________________________________ Assin.:________________________________________ 
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TABELA DE QUOTAS - 2021 

QUOTA MENSAL  

Escalões Quota 

Novos Associados 

Valor da quota no 1º ano 
(Jovens Empresários/ Empresas ou ENI com 

menos de 1 ano de Atividade) 

Valor da quota no 1º ano 
(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 

1 a 5 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 44º 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 beneficiam de uma redução de 25% do valor da quota mensal; 

 No terceiro ano pagam a quota normal. 
 

Nota: A quota suplementar é paga na íntegra. 

 

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 e terceiro ano beneficiam de uma redução de 50%, e 25%, respetivamente, na quota mensal; 

 No quarto ano pagam a quota normal. 
 

Nota: A quota suplementar no segundo e terceiro ano é paga na íntegra. 
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 SERVIÇOS ÀS EMPRESAS   

 

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. 
 

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. 
 

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/  ). 

 

http://www.ccipd.pt/protocolos/
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SERVIÇOS ÀS EMPRESAS 
 

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; 

 Condições especiais na área de Higiene e Segurança Alimentar. 
 

PRODUTOS DE INFORMAÇÃO 

 Newsletter eletrónica; 

 Circulares informativas. 

 Informação disponível em www.ccipd.pt 

 

 

 

Nota: 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. 
 

  

http://www.ccipd.pt/
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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 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 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 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 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 email: edet@ccipd.pt 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
mailto:form.ativos@ccipd.pt
mailto:escola@ccipd.pt
mailto:delegacaosantamaria@ccipd.pt
mailto:delegacaosantamaria@ccipd.pt
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

A Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada/Associação Empresarial das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, adiante 

designada por CCIPD – é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos que considera fundamental a privacidade e a proteção 

de dados pessoais que lhe sejam fornecidos, enquanto entidade responsável pelo seu tratamento. 

O tratamento de dados pessoais será feito em conformidade com a presente Política de Privacidade e em cumprimento no 

Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 - Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados (RGPD) e restante legislação aplicável em matéria de privacidade e proteção de dados. 

Para as questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais, deverá contatar-nos através do endereço de correio 

eletrónico: ccipd@ccipd.pt ou através de carta endereçada ao Administrador de Sistemas da CCIPD, Rua Ernesto do Canto, n.º 13/15, 

9504-531 Ponta Delgada. 

UTILIZAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Os dados pessoais recolhidos são processados automaticamente pela CCIPD e destinam-se à gestão do seu registo, preferências ou 

de pedidos. A recolha e tratamento de dados pessoais tem como finalidade:  

Site 

 Registos pessoais para gestão do site, efetivação de serviços e participação nos conteúdos como por exemplo fóruns, 

comentários, votações e posteriores ações de marketing; 

 Processamento e publicação de anúncios de compra e venda; 

Os menores de 18 anos deverão obter autorização dos pais ou tutores antes de acederem ou disponibilizarem dados pessoais no site. 

Associados 

 Marketing; 

 Campanhas; 

 Contratação Coletiva de Trabalho; 

 Cobrança de quotas; 

 Estatística; 

 Feiras e Exposições; 

 Formação Profissional; 

 Newsletter; 

 Legislação; 

 Outros assuntos de interesse específico do associado; 

 

Clientes 

 Gestão de Conta- Corrente; 

 Faturação; 

 Pedidos de pagamento; 

 

Fornecedores 

 Gestão de Conta- Corrente; 

 Pedidos de orçamentos; 

 Pedidos de produtos e serviços; 

 Emissão de pagamentos; 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

Formadores 

 Gestão de Conta- Corrente; 

 Pedidos de serviços; 

 Emissão de pagamentos; 

 

Formandos 

 Gestão administrativa; 

 Emissão de pagamentos de bolsas de estudo; 

 

Colaboradores/Prestadores de serviços 

 Gestão Administrativa; 

 Cálculo do Pagamento de Retribuições, prestações, abonos e subsídios, assim como todos os outros assuntos a estes 

respeitantes; 

 Cálculo e retenção na fonte relativos a descontos na remuneração, sendo estes, obrigatórios ou facultativos, conforme as 

disposições legais; 

 Execução de decisão ou sentença judicial; 

 Tratamento de pedidos manifestados pelos trabalhadores; 

 

Profeiras 

 As finalidades do tratamento de dados na Profeiras são as mesmas da CCIPD, para “Clientes”, “Fornecedores”, 

“Colaboradores” e Prestadores de serviços”. 

 

DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

A CCIPD respeita os direitos estabelecidos em toda a legislação em vigor, nomeadamente: 

 Acesso aos Dados;  

 Retificação e apagamento dos dados;  

 Limitação do tratamento, a ser informado do apagamento ou limitação dos dados;  

 Oposição; 

 Ser informado quanto à existência de decisões individuais automatizadas e definição de perfis;  

 

PARTILHA DE DADOS 

A CCIPD poderá ter de partilhar alguns dos seus dados pessoais com outros destinatários. Esses incluem entidades competentes com 

as quais a CCIPD se encontra juridicamente obrigado a divulgar e/ou prestar informações no decurso de processos legalmente 

previstos. O titular de dados conserva sempre o direito a ser informado sobre quais as entidades externas a que os seus dados  são 

fornecidos. 

CONSERVAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS 

Após a recolha de informação pessoal individualizada transmitida voluntariamente pelo utilizador, a CCIPD procederá à sua 

conservação e manutenção pelo período necessário à finalidade do seu tratamento ou até que a lei exija a respetiva eliminação. A 

conservação dessa informação permite que a CCIPD continue a fornecer serviços personalizados sem interrupção, salvo oposição 

expressa do Utilizador. O titular de dados conserva sempre o direito a ser informado, consoante a relação de vinculação para com a 

CCIPD, do prazo específico de conservação dos seus dados, junto dos nossos serviços. 
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POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

 

SEGURANÇA E UTILIZAÇÃO DOS DADOS 

A CCIPD compromete-se a não vender nem alugar ou transmitir sob qualquer outro título a terceiros qualquer dado pessoal, sem 

prejuízo da autorização do utilizador. 

A CCIPD assegura que, tanto quanto é usual neste tipo de sites, foram adotadas e organizadas as medidas técnicas adequadas para 

proteger os dados pessoais contra a destruição, alteração e/ou difusão acidental ou ilícita, não autorizadas dos mesmos. 

Qualquer tentativa de violação da base de dados do presente site será objeto de ação penal e queixa-crime, conforme previsto na 

legislação portuguesa referente a bases de dados e poderá implicar responsabilidade civil e criminal. 

CONSERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO PESSOAL 

Após a recolha de informação pessoal individualizada transmitida voluntariamente pelo titular de dados, a CCIPD procederá à sua 

conservação e manutenção pelo período necessário à finalidade do seu tratamento, até instruções em contrário, ou até que a lei exija 

a respetiva eliminação. A conservação dessa informação permite que a CCIPD continue a fornecer serviços personalizados sem 

interrupção, salvo oposição expressa do titular de dados. 

COOKIES 

Um “Cookie” é um pequeno ficheiro que é gravado no computador do utilizador, que serve apenas para identificar o computador que 

está a aceder ao presente site. Esses ficheiros não contêm nenhuma informação pessoal e serão usados exclusivamente por motivos 

de segurança e para fins estatísticos. 

É possível definir a maioria dos “browsers” de modo a ser notificado sobre a receção de um “cookie” e até bloquear a respetiva 

entrada no seu sistema. No entanto, a recusa de cookies no site que se está a visitar pode resultar na impossibilidade de ter acesso a 

algumas áreas do site ou de receber informação personalizada 

ENTIDADE RESPONSÁVEL 

A entidade responsável pelo tratamento da Base de Dados é a CCIPD com sede na Rua Ernesto do Canto, n.º 13/15, 9504-531 Ponta 

Delgada, registada com o Numero de Identificação Fiscal, 512 006 300, podendo qualquer interessado entrar em contato com ela 

através dos seguintes contatos: 

Morada: Rua Ernesto do Canto, n.º 13/15, 9504-531 Ponta Delgada 

Telefone: +351 296 30 50 00 

 

Mais informamos do seu direito de apresentar, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, reclamação relativamente à 

possibilidade de incorreto tratamento dos dados. Para qualquer questão, é favor contactar esta Câmara do Comércio, através do e-

mail: ccipd@ccipd.pt ou telefone: 296 305 000. 

 

mailto:ccipd@ccipd.pt

