
 
 
 

 

 

 

 

 

Nós, empresa __________________________________ com o capital social em EUR __________________ 

com sede em _______________________________ representada por _____________________________ 

na qualidade de __________________________________ solicitamos pelo presente a adesão à Câmara de 

Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. 
 

 

 Representado por:          

                        ,                       de 2022  

 

 
                                      Carimbo da empresa e assinatura do seu representante. 

 

 

Coordenadas da Empresa 

 

Empresa _____________________________ Contato _______________________________ 
Tipo _____________________________ Função _______________________________ 
Morada _____________________________ Telefone fixo _____________________________ 
 _____________________________ Telemóvel _____________________________ 
N° Contribuinte _____________________________ Fax _____________________________ 
Volume Negócios _____________________________ e-mail _____________________________ 
VN Exportação  _____________________________ Site Internet _____________________________ 

 

A empresa opera em França*             Sim Não 

 

COTIZACAO ANUAL 
 

 

→ Executivo      1500€   Pagamento efectuado por : 

→ Activo CA >10 milhões €     750€   - Cheque à ordem da Chambre de Commerce et  

→ Activo CA de 5 a 10 milhões€     500€         D’Industrie Franco Portugaise (CCIFP) 

→ Activo CA < 5  milhões €     300€    - Transferência Bancaria  -  

  IBAN:FR76 1261 9000 2741 3728 0101 321 

  BIC/SWIFT: CGDIFRPP. 

 

Informações: 

 Serviços suscetíveis de vosso interesse:  
 

 

 

 

 

 

FICHA DE ADESÃO 



 
 
Membro n°   

 

      Ao preencher este formulário, aceita que as informações inseridas serão usadas para fins descritos abaixo. 
 

Termos de uso de seus dados pessoais 

Ao aderir, você concorda que a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa memoriza e usa seus dados pessoais coletados neste formulário para melhorar sua experiência e suas interações com seus 

serviços. Nesse caso, você autoriza a CCIFP a contatá-lo se julgar apropriado informar sobre suas últimas notícias ou ações, por meio dos dados de contato coletados no formulário. 

Você também autoriza a CCIFP a divulgar informações como parte de uma solicitação de fornecedores e / ou contatos específicos. 

   
As informações recolhidas são necessárias para a sua adesão. As mesmas serão processadas informaticamente e destinam-se ao secretariado da CCIFP. Em cumprimento do artigo 39 e seguintes da lei francesa  de 6 

de janeiro de 1978 modificada, beneficia do direito de acesso e rectificaçao dos respectivos dados. Para accionar este direito e obter os elementos respectivos, queira contactar-nos em CCIFP, por correio. 

 

 


