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/ ).
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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.
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