
Proposta de serviços advocaticios para abertura de empresa ou de
atividade em Portugal

Nós da Perrotti visamos tornar o seu processo de abertura de empresa em
Portugal, bem como o de imigração mais simples e acessível, por isso
realizamos todo o processo até a concessão do visto pela autoridade
competente.

Sabemos que esse processo sem o apoio de uma assessoria especializada
pode tornar-se demasiado caro, demorado e complicado, por isso dispomos de
profissionais qualificados em Portugal e no Brasil para que o processo seja o
mais simples, transparente e célere para você.

A seguir apresentaremos os custos para cada um dos serviços mencionados.

- Abertura de empresa:

Solicitação de NIF e abertura de conta bancária: €100,00;

Abertura de conta bancária da empresa: €70;

Taxa abertura de empresa: €360,00;

Honorários advocaticios para a abertura: €340,00

Certificado de admissibilidade do nome da empresa: €75,00 pedido normal ou
€150,00 pedido de urgência;

Registo Central de Beneficiário Efetivo – RCBE:€50,00

Declaração do início de atividade na autoridade tributária: €100,00;

Inscrição da empresa na Segurança Social: €100,00;

Inscrição do(s) sócio(s) na Segurança Social: €100,00 para cada;

Avença mensal da contabilsita: €100,00 por mês por um período de 6 meses;

Elaboração de actas: €25,00 cada.

- Visto D2:

Taxa: em média do consulado: R$800,00



Honorários advocatícios: €400,00;

Plano de negócios elaborado por contabilista português: €500,00.

São de responsabidade do cliente a solicitação e emissão dos documentos
necessários.

----------------------------------------------------------------------------------

(Proposta válida até o último dia útil do mês vigente)

No caso de contratação de mais de uma assessoria, oferecemos desconto
progressivo a partir da segunda contratação, ou seja, 1º assessoria valor
integral, 2º assessoria 10% de desconto, 3º assessoria 15% de desconto, 4º
assessoria e seguintes 20% de desconto.

o Os honorários podem ser parcelados em até 5 vezes iguais através de
transferência bancária.

o Caso queira parcelar no cartão de crédito consulte-nos para maiores
informações.

o Os valores referentes às taxas e portes não poderão ser parcelados.

OBS. Pode haver a incidência de 23% de IVA, imposto europeu, cujo
pagamento é de responsabilidade do cliente.

Muito obrigada pela confiança em nosso trabalho!

Equipe Perrotti Advogados


