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Já disponível o Anuário dos Centros Comerciais edição 2014  
inclui todas as informações técnicas do mercado nacional dos centros comerciais 
 

 
     

Cupão de Encomenda 
 
Para encomendas via postal, fax, on-line ou e-mail. O Anuário é enviado por Correio através do serviço de 
cobrança postal, ou por serviço normal de correios após pagamento por cheque ou transferência bancária 
 

Associação Portuguesa de Centros Comerciais – APCC 
Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 2 – Piso 9 – Sala 2 

1070-102 Lisboa Portugal 
Tel. +351 21 319 31 88  Fax +351 21 354 34 01  e-mail geral@apcc.pt 

 
Nome 
 
Empresa 
 

NIF 
       |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Morada 
 
Código Postal 
 

País 

Tel 
 

Fax 

e-mail 
 

Modos de envio e pagamento 
|___|___| exemplar(es) 
 

 Enviar à Cobrança via CTT, Pagamento contra entrega (ver preços de envio à cobrança) 

 Junto cheque à ordem da APCC, cheque n.º__________  no valor de  (Anuário + despesas 
de envio) € _________ , ___. 
 Transferência Bancária no valor de (Anuário + despesas de envio) € _________ , ___ para o NIB: 
0033 0000 00188402713 05 – IBAN: PT50 0033 0000 00188402713 05 - SWIFT/BIC: BCOMPTPL 
(identificar a empresa nas observações da transferência) 
 
Assinatura do responsável:___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preços* 
Não Associados (unidade) € 500,00 
Desconto especial para Associados 

Valores de Portes de envio (unidade) ** 
PORTUGAL € 5,00 
ESPANHA € 8,00 
UE € 9,00 
FORA DA EUROPA € 15,00 
Envio à Cobrança - PORTUGAL / EUROPA *** € 11,00 

*  Valores de venda do Anuário 2014 isentos de IVA ao abrigo do Art. 9.º, alínea 19 do Cód. IVA 
**  Valores de portes por unidade, envio por correio apenas para pagamentos por cheque ou transferência bancária 
***  Valores de portes por unidade,  envio “à cobrança” dependente dos serviços de correios dos respectivos países. A APCC não se 

responsabiliza por eventuais atrasos na entrega. Emissão e envio de Factura/Recibo, após recepção do pagamento.  
Preços de envio sujeitos a alterações de valores, mediante tarifários postais em vigor. 

• Fichas Técnicas detalhadas dos 90 maiores CC portugueses 

• Análise nacional do sector do retalho imobiliário  

• Análise ao mercado internacional 

• Quem é Quem nos centros comerciais portugueses 

• Listagens de todos os contactos de CC e Associados 
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