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Câmara de Comércio, Indústria e Turismo de Portugal e 
República Checa  

Carta de Apresentação 

1. Quem somos:
 Provavelmente a Câmara de Comércio Portuguesa mais recente - Certamente a

mais ambiciosa e dinâmica.
 Nossos sócios abrangem as mais variadas indústrias e ambientes comerciais
 Contactos direitos com autoridades públicas, diplomáticas e económicas em

ambos os territórios
 O parceiro que fornece apoio à sua empresa desde a constituição da empresa,

formação, exportação/importação, representação nas feiras e missões, etc.

2. O que oferecemos:
 Inclusão numa vasta rede de contactos comerciais e de networking de todos os

setores
 Apoio à internacionalização e concursos de bolsas
 Informação atualizada sobre o desenvolvimento dos respetivos mercados
 Promoção da sua empresa junto à nossa rede
 Mediação de contactos e pesquisa de parceiros para o seu negócio

3. Nossos serviços:
 Realização de eventos promocionais, conferências especializadas, encontros,

missões, reuniões empresariais
 Recuperação de IVA para empresas expositoras checas e portuguesas
 Formação da empresa
 Assessoria Jurídica e Fiscal
 Preparação de estudos de mercado
 Informação sobre regulamentos e Legislação Comercial, Fiscal, Financeira e do

Trabalho
 Tradução profissional

4. Condições de adesão

Associado 
Individual 

Associado Colectivo 
< 20 trabalhadores 21 à 100 trabalhadores >100 trabalhadores

Jóia € 25,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 
Quota 
anual 

€ 85,00 € 200,00 € 350,00 € 500,00 



Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 183, R/C direito, Avenidas Novas, 1050 – 014, Lisboa 
NIPC: 514531185 

camara@ptcz.eu/direcao@ptcz.eu 
(+351)938842290/(+351)217913841 

Câmara de Comércio Indústria e Turismo de Portugal e da República 
Checa – CCITPRC  

Informação corporativa: 
Nome da Empresa/ Organização: __________________________________________________ 

Sede Social: ___________________________________________________________________ 

Código postal:__________________CAE: (Registo comercial/industrial) ___________________ 

Telefone: (     )________________________________  FAX: (    )_________________________ 

E-mail: _____________________________________ Website: __________________________

Nº de colaboradores ______________ NIPC_________________________________________ 

Contacto principal: 
Nome: _______________________________________________________________________ 

Cargo: _______________________________________________________________________  

Endereço: ________________________________Código Postal: ________________________  

Telefone: (   )________________________________Tlm: (   )____________________________ 

E-mail: ____________________________________ Website: ___________________________

Tipo de negócio:  
_____________________________________________________________________________ 

Atividade – Investimento 
Agricultura 

Atividade – Comercial 

Finanças     
Indústria 
Serviços 
Turismo 

Importação 
Exportação 

Indique quais os serviços da Camâra em que está mais interessado: 

____________________________________________________________________________ 
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