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QUOTA ANUAL

PRODUTOS E SERVIÇOS

Permanência como Associado e Acesso e Licença de Utilização dos Serviços
GS1 Portugal

• Acesso à plataforma de sincronização de dados de produtos,
SYNC PT
• Verificações da Qualidade da Construção e Impressão
de Códigos de Barras
• Acesso gratuito ao serviço de troca eletrónica de
documentos comerciais: 560e.Invoice

VOLUME FATURAÇÃO
1º ESCALÃO

Até 25.000€

VALOR ANUAL JOIA
160€

150€
Consulte os Direitos e Deveres

2º ESCALÃO

>25.000€

)200.000€

210€

3º ESCALÃO

>200.000€

)1.000.000€

300€

4º ESCALÃO

>1.000.000€

)7.000.000€

330€

5º ESCALÃO

>7.000.000€ )40.000.000€

410€

Em horário contínuo

470€

Apoio na implementação e utilização do Sistema GS1:
• Processos de Adesão
• Atribuição de Códigos GS1
• Apoio Técnico na utilização da Plataforma SYNC PT
• Outras informações e esclarecimentos

6º ESCALÃO

>40.000.000€

Estatutários em www.gs1pt.org

Valores Isentos de IVA nos termos do Artº 9º nº21 do D.L.394-B/84 de 26/12.
Tabela de Quotização em vigor desde 1 de Janeiro de 20.
No ano da admissão, a quota anual será proporcional ao nº de meses contados desde a data de admissão e até 31 de dezembro desse mesmo
ano.
O (candidato a) Associado deverá demonstrar o volume de negócios do ano antecedente no momento da admissão, bem como anualmente,
até ao dia 30 de novembro, mediante a entrega de documento comprovativo do volume de negócios. Caso não faça a demonstração do
volume de negócios até à data indicada para o efeito, o Associado ficará automaticamente classificado no 5.º (quinto) ou 6.º (sexto) escalão
(consoante o Associado se encontre nos escalões 1.º a 5.º ou 6.º, respetivamente), sem prejuízo de atualização oficiosamente realizada pela
GS1 PORTUGAL – CODIPOR, de acordo com informação fidedigna relativa a volume de negócios dos Associados que venha a obter. Ao
Associado que fique automaticamente classificado por falta de prestação de informação nos termos previstos nesta cláusula cabe o ónus de
demonstração do volume de negócios até 31 de março do ano seguinte, para correção de escalão.

APOIO AO ASSOCIADO
2ª A 6ª DAS 9H ÀS 18H

CONDIÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA DE CÓDIGOS ENTRE ENTIDADES
Nos casos de alteração de forma jurídica ou alteração de NIF é possível solicitar
a transferência de códigos - da empresa cessante para a nova empresa –
especificamente:
• Por cessação de atividade
• Por aquisição ou fusão de empresas
• Por alteração de forma jurídica
&DVRDHQWLGDGHUHFHWRUDQmRVHMDDVVRFLDGDGD
*63RUWXJDOWHUiTXHVHWRUQDUDVVRFLDGDVHQGR FREUDGRRYDORUGH-RLD
7D[DGHSURFHVVDPHQWRDGPLQLVWUDWLYRGHIXVmRSRU incorporação, por uma
valor de 100€. Isento do pagamento do valor de Joia.
O pagamento do valor de Quota Anual ou do seu proporcional será analisado caso a caso pela GS1 Portugal. Os pedidos estão sujeitos a uma
análise da possibilidade de transferência por parte da GS1 Portugal.

OUTROS BENEFÍCIOS
• Acesso a Documentação Corporativa: Newsletters, Brochuras,
entre outros
• Network empresarial: Participação em Grupos de Trabalho,
Comités e Projetos
• Participação em congressos, Seminários, Jornadas,
Workshops, outros eventos
• Formação gratuita (webinars)
Entre outros…
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GCP
GlobalCompany Prefi
O GCP pode ser também designado por CEP (Código
de Empresa Portuguesa)
Número base para a contrução de vários
Identificadores-Chave GS1 que podem ser
transacionados em qualquer ponto da Cadeia de Valor
Estrutura numérica variável entre 7 e 11 dígitos
atribuído pela GS1 Portugal
O GCP só pode ser utilizado enquanto vigorarem as
condições de permanência como Associado
2*/1 *OREDO/RFDWLRQ1XPEHU pXPGRVFyGLJRV
FULDGRVDSDUWLUGR*&3

9$/25
325*&3

35(),;2

5()(5¼1&,$6

*&P11

 3URGXWRVH*/1

€

*&3

0 3URGXWRVH*/1

1€

*&3

 3URGXWRVH*/1

€

*&3

0 3URGXWRVH*/1

sob consulta

*&3

 3URGXWRVH*/1

sob consulta

Estes Valores Incluem:
• Envio de Documentação para criação das referências
•  verificaçmR gratuita de Qualidade de Impressão de código ou
etiquetalogística GS1-128 em 201

9DORUPHUDPHQWHLQIRUPDWLYR$VUHIHUrQFLDVQmRVmRDWULEXtGDVLQGLYLGXDOPHQWH

A estes valores acresce IVA à taxa em vigor

Códigos de
Identificação
GS1
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GLN
GlobalLocation Number

RCN-PV
Restricted Circulation
Number

Identifica de forma única, inequívoca e global uma
Localização de uma entidade legal, funcional ou
física, para a troca eficiente de informação e
documentos comerciais via eletrónica, como por
exemplo o aviso de expedição ou a fatura eletrónica

Para Peso Variável

Identifica um Produto de Peso Variável no mercado
nacional

2*/1pFULDGRDSDUWLUGR*&3 YHUSiJ PDVSRGH
VHUDWULEXtGRSHOD*6ORFDOL]DomRDORFDOL]DomR
QRFDVRGHHPSUHVDVVHP*&3DWULEXtGR
HTXHSUHWHQGDPDSHQDVDDWULEXLomRGHXP*/1

Vem identificado de origem (Produtor), com o prefixo 27
para a variável preço e o prefixo 29 para a variável peso
São atribuídos pela GS1 Portugal, produto a produto

Estrutura numérica de 13 dígitos

Estrutura Numérica de 13 Dígitos

Estrutura dos dados: 5600000000014
Exemplo Ilustrativo

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

TAXA DE ATRIBUIÇÃO

GLN Global Location Number

90€

RCN-PV

A este valor acresce IVA à taxa em vigor

TAXA DE
ATRIBUIÇÃO
50€ / CADA

TAXA DE
UTILIZAÇÃO
ANUAL
12€ / CADA

(PESO / PREÇO VARIÁVEL)
A estes valores acresce IVA à taxa em vigor.
Até 50 códigos aplica-se a isenção de taxa de utilização anual. Paga a partir do 51º código.

A ATRIBUIÇÃO DE GLN É GRATUITA NA ADESÃO AOS SERVIÇOS DA GS1 PORTUGAL:
PLATAFORMA SYNC PT | 560 E.INVOICE
NÃO ASSOCIADOS COM GLN GLOBAL LOCATION NUMBER
SERVIÇO DESCONTINUADO*
TAXA DE MANUTENÇÃO

470€ + IVA

Identificadores-Chave GS1 só são atribuídos a
Aderentes ao Sistema GS1 (Associados) e só podem
ser utilizados enquanto vigorarem as condições de
permanência como Associado.

* Esta opção
não é válida para
novos pedidos
de GLN

Taxa de atribuição cobrada no ato da atribuição.
Identificadores-Chave GS1 só são atribuídos a
Aderentes ao Sistema GS1 (Associados) e só podem
ser utilizados enquanto vigorarem as condições de
permanência como Associado.
Taxa de atribuição cobrada no ato da atribuição.

Estes Valores Incluem:
• Atribuição de RCN-PV
para uso em mercado
estrangeiro (em caso de
exportação)

Taxa de Utilização Anual aplicada a partir do 51º
código e cobrada em duas tranches semestrais.
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DESCRIÇÃO
GCN (cupões)
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GCN (cupões)
Global Coupon Number

GTIN-8
Global Trade Item Number

Identifica um Cupão ou Meio de Pagamento

Identifica as Unidades de Consumo de pequena
dimensão

Identificador-Chave GS1 começa pelo prefixo 981
ou 982 e é atribuído e cedido pela GS1 Portugal

É atribuído pela GS1 Portugal, produto a produto

Estrutura numérica de 13 dígitos

Estrutura Numérica de 8 dígitos

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS

TAXA DE ATRIBUIÇÃO
29€ / CADA

TAXA DE
UTILIZAÇÃO ANUAL
12€ / CADA
A estes valores acresce IVA à taxa em vigor

DESCRIÇÃO
GTIN-8

TAXA DE ATRIBUIÇÃO
29€ / CADA

TAXA DE
UTILIZAÇÃO ANUAL
12€ / CADA
A estes valores acresce IVA à taxa em vigor

Identificadores-Chave GS1 só são atribuídos a
Aderentes ao Sistema GS1 (Associados) e só podem
ser utilizados enquanto vigorarem as condições de
permanência como Associado.

Identificadores-Chave GS1 só são atribuídos a
Aderentes ao Sistema GS1 (Associados) e só podem
ser utilizados enquanto vigorarem as condições de
permanência como Associado.

Taxa de atribuição + Taxa de Utilização Anual
cobradas no ato da atribuição. O valor da Taxa de
Utilização Anual será proporcional ao nº de meses
contados desde a data de atribuição até 31 de
dezembro desse mesmo ano.

Taxa de atribuição + Taxa de Utilização Anual
cobradas no ato da atribuição. O valor da Taxa de
Utilização Anual será proporcional ao nº de meses
contados desde a data de atribuição até 31 de
dezembro desse mesmo ano.
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UPC
Universal Product Code
Identifica os itens (Produtos / Unidades logísticas)
exportados para o EUA, quando exigido por alguns
clientes desse mercado
Estrutura numérica variável entre 7
e11dígitos, atribuído pela GS1 US
É a partir do UPC que se constrói o GTIN-12 para
referenciação de Produtos

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS

35(),;2

UPC

5()(5¼1&,$6

TAXA DE ATRIBUIÇÃO

0

US$ 100

1 000, 10 000 ou 100 000

US$ 150

A estes valores acresce IVA à taxa em vigor.
A factura é emitida em Euros, convertidos à taxa de conversão em vigor no dia de
emissão da factura pela GS1 Portugal

Identificadores-Chave GS1 só são atribuídos a
Aderentes ao Sistema GS1 (Associados) e só podem
ser utilizados enquanto vigorarem as condições de
permanência como Associado.
Taxa de atribuição cobrada no fim de cada
semestre (correspondente à data da atribuição)

Soluções
GS1 Portugal
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PLATAFORMA PARA A CRIAÇÃO, PARTILHA E VERIFICAÇÃO DE DADOS DO PRODUTO
CERTIFICADA GDSN – GLOBAL DATA SYNCHRONIZATION NETWORK

Plataforma tecnológica que permite:
- Criar fichas de produto - criar o bilhete de identidade dos produtos com atributos essenciais e
complementares;
- Partilhar de informação de produto, em tempo real, de dados comerciais, nutricionais, de marketing,
logísticos e imagens, entre parceiros de negócio, de uma forma global, em conformidade com a
legislação europeia;
- Validar autenticidade de informação de produtos, a nível global;
- Criar e imprimir códigos de barras e etiquetas logísticas de acordo com os Standards GS1;
- Entre outras.
A SYNC PT, agora simplificada, permite também a ligação ágil a Marketplaces e Sites de comércio
eletrónico. Agiliza os processos de encomenda, faturação, devolução, através da partilha segura e
confidencial de dados de produto.
Para além disso pode servir como um PIM (Product Information Manager) para que as empresas possam
ter toda a informação dos produtos, durante todo o ciclo de vida do produto.
Tem a capacidade de se ligar às suas congéneres no estrangeiro

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
VOLUME
FATURAÇÃO

BASE

PADRÃO

PREMIUM

(VALOR ANUAL)

(VALOR ANUAL)

(VALOR ANUAL)

1º ESCALÃO

Até 25.000€

10€

10€

10€

2º ESCALÃO

>25.000€
)200.000€

15€

40€

40€

3º ESCALÃO

>200.000€
)1.000.000€

20€

80€

130€

30€

280€

380€

4º ESCALÃO

>1.000.000€
)7.000.000€

5º ESCALÃO

>7.000.000€
)40.000.000€

50€

660€

860€

6º ESCALÃO

>40.000.000€

90€

1420€

1720€

A Plataforma Sync PT pode ser integrada no sistema da sua empresa. Consulte a GS1 Portugal para obter um orçamento.
A estes valores acresce IVA à taxa em vigor

*
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O serviço Validata destina-se a otimizar a qualidade dos dados e imagens dos produtos presentes
no mundo digital, através da recolha, tratamento e publicação de imagens de qualidade e/ou
recolha da informação dos produtos indispensáveis à sua comunicação

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
SERVIÇO PACK*

STANDARD
16€

PREMIUM
24€

9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

Recolha de dados logísticos UNIDADE DE CONSUMO
Recolha de dados logísticos PACK e/ou CAIXA
Introdução e análise de dados de rotulagem (de acordo com os requisitos regulamentares)

9

Correção e atualização de dados de rotulagem (de acordo com os requisitos regulamentares)
Imagem de qualidade para catálogo online/folheto UNIDADE DE CONSUMO1
Imagens de planograma (todas as faces do produto) UNIDADE DE CONSUMO2

9
9

Imagem de qualidade para catálogo online/folheto PACK ou CAIXA1
Imagens de planograma (todas as faces do produto) PACK ou CAIXA2
Pesagem e caracterização dos materiais de embalagens UNIDADE/PACK/CAIXA3

SERVIÇO UNITÁRIO

SOLUÇÃO EDI &-&$530/*$%"5"*/5&3$)"/(& 3$5$752&$'( DOCUMENTOSƫ
COMERCIAIS
Solução gratuita de troca eletrónica de documentos comerciais todas as
empresas Associadas da GS1 Portugal, que queiram desmaterializar os seus
documentos comerciais.
A partir do 301º fatura, a GS1 Portugal informará o Associado, no mesmo mês
da ocorrência, que o limite de faturas foi ultrapassado, passando a ser
cobrado o valor de 1€ + IVA por cada um dos documentos transacionados.
Quando se verifique que foram ultrapassados as 300 faturas anuais, deverá o
Associado, nos 90 dias subsequentes, procurar uma solução alternativa para a
prestação dos serviços no mercado, cessando, no termo desse prazo, o
presente contrato, por razões de falta de elegibilidade.

VALOR

DADOS LOGÍSTICOS
Recolha de dados logísticos e identificação de todos os níveis hierárquicos (UNIDADE, PACK e CAIXA)

8€

Recolha de dados logísticos por nível hierárquico (UNIDADE/ PACK ou CAIXA)

4€

ESPECIALISTA DE DADOS*
Introdução e análise de dados de rotulagem (de acordo com os requisitos regulamentares)

10€

Correção de dados de introdução (de acordo com os dados de rotulagem previamente analisados)

3€

PREÇOS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
VALORES

IMAGEM DE PRODUTO
Conjunto de imagem de qualidade para catálogo online/folheto e imagens de planograma (todas as faces do produto) 1 , 2

8€

Imagem de qualidade para catálogo online ou Imagem de Planograma

5€

para catálogo online

MATERIAIS DA EMBALAGEM DE PRODUTO
Pesagem e caracterização dos materiais de embalagens vazias e limpas por nível hierárquico (UNIDADE/ PACK ou CAIXA) 3

3€

PROJETOS DE CONSULTORIA
Fiabilidade de Leitura em Loja/Armazém
Análise e Gestão de Base de Dados e Processos de Data Quality
Consultoria Rotulagem Alimentar

A PARTIR DE 300 FATURAS/ANO

10€

SOB
CONSULTA

COMPOSIÇÃO DE CATÁLOGOS DIGITAIS
COMPOSIÇÃO DE IMAGENS
As condições aplicam-se a produtos do setor dos FMCG - Produtos de grande consumo. Para outros setores de atividade as condições do serviço Validata estão sujeitas a consulta.
* Os valores de tabela apresentados são por ficha de produto, com a publicação e partilha de dados na Plataforma SyncPT, de acordo com os requisitos e instruções do Associado
1 Inclui a edição de uma imagem de qualidade para catálogo online/ folheto.
2 As imagens de planograma incluem recorte de fundo.
3 Caracterização para apresentação anual às entidades reguladoras para efeitos de reciclagem dos materiais de produto.
Os valores que constam da Tabela são indicados por produto do Associado.
A subscrição do Serviço Pack Standard, Pack Premium ou Especialista de Dados (Serviço Unitário) depende da subscrição do Serviço SYNC PT, caso em que o Associado deverá proceder à respetiva subscrição, preenchendo o formulário indicado
para o efeito e efetuando o pagamento das taxas correspondentes.
O serviço Validata subscrito, incluindo as ações e componentes que integram a modalidade em questão, caducam se, no prazo de 60 dias, o Associado não solicitar a execução das mesmas.
Caso o serviço Validata caduque nos termos do número anterior, o Associado não terá direito ao reembolso de quaisquer montantes pagos relativos às ações ou componentes não executadas.
Para a subscrição do Serviço Especialista de Dados (Serviço Unitário) o Associado deverá facultar informação em formato digital que permita saber: o GTIN (Global Trade Item Number) ou código EAN, nome comercial, marca, dados logísticos, artes
finais do produto incluindo o rótulo e as respetivas imagens. A criação dos níveis hierárquicos para dados logísticos (multipacks/caixas/paletes) é gratuita, desde que os dados de pesos e medidas sejam fornecidos em formato digital no formato Excel.
Para a Pesagem e Caracterização dos Materiais de Embalagens para Unidades, Packs e ou Caixas no Serviço Premium ou no Serviço Materiais da Embalagem de Produto (Serviço Unitário), o Associado deverá enviar uma amostra apenas da
embalagem primária ou secundária, isto é, sem conteúdo ou quantidade líquida de produto.

A estes valores acresce IVA à taxa em vigor;
Não inclui despesas de deslocação;
Os valores apresentados são exclusivos para Associados.

Imagem de

360o

TROCA DE (ATÉ) 300 FATURAS/ANO

GRATUITO
1€ / FATURA
A estes valores acresce IVA à taxa em vigor.
Para a verificação do limite defaturas considera-se o ano civil.
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Verificação Técnica dos
Códigos GS1® e da
Qualidade da Informação

(VWXGRVGe1tYHLVGH6HUYLoR 
%HQFKPDUNLQJ

EAN-13

12€

ITF-14

POR CÓDIGO
E/OU ETIQUETA LOGÍSTICA.

EAN-8
GS1-128
GS1 DATABAR
GS1 DATAMATRIX
UPC-12
GS1 QR CODE

A estes valores acresce IVA à taxa em vigor

9$/25

A verificação técnica dos Códigos de
Barras ou Códigos Bidimensionais GS1®
inclui envio de relatório elaborado
sobre código e/ou etiqueta logística
original, relativamente à qualidade de
impressão e respetiva qualidade de
informação. Pedidos de verificação de
códigos ou etiquetas logísticas que já
tenham sido anteriormente verificados
consideram-se um novo serviço.
Oferta de 1 verificação técnica de
código de barras ou etiqueta logística
em 2022.

Assessorias
Técnicas / Consultorias
9$/25

Os Estudos de Níveis de Serviço, também conhecidos como Benchmarking, são
serviços desenvolvidos pela GS1 Portugal com foco na colaboração entre parceiros
de negócio.
O principal objetivo destes Estudos é avaliar - anualmente - os níveis de serviço,
logístico e a relação comercial, permitindo a identificação dos pontos fortes e as
oportunidades de melhoria ao longo das diferentes cadeias de valor.
O Estudos de Níveis de Serviço são destinados a todos os elos da cadeia de
abastecimento (fabricantes e retalhistas no caso do Supply Chain e Comercial;
laboratórios, armazenistas, parafarmácias, grupos de farmácias e farmácias no
caso da Saúde) epretende ser uma ferramenta de trabalho que identifique as
prioridades, asoportunidades de melhoria e uma análise comparativa entre os
participantes.
Baseado numa metodologia quanti-qualitativa, o relatório final inclui ainda um
resumo das principais tendências de mercado.
Atualmente, o serviço é desenvolvido em três áreas de negócio: RetalhoH%HQVGH
&RQVXPR 6XSSO\&KDLQH&RPHUFLDO H6D~GH

CONDIÇÕES
COMERCIAIS

9$/25

REFERENCIAÇÃO E CONCEÇÃO
DE CATÁLOGOS DE PRODUTOS

BENCHMARKING SUPPLY CHAIN

440€

BENCHMARKING COMERCIAL

390€

BENCHMARKING SAÚDE

540€

GS1
DIAGNÓSTICO
DA IMPLEMENTAÇÃO
DAS SOLUÇÕES/FERRAMENTAS

SOB CONSULTA

SUJEITO A
ORÇAMENTO

GS1
DIAGNÓSTICO DE PROCESSOS
DE GESTÃO, LOGÍSTICA,
E-COMMERCE, COMÉRCIO MÓVEL

Estes Valores Incluem:
• Relatório de Verifi ação e
Recomendações
• Documentação Técnica
de Suporte

ESTUDOS À MEDIDA (OUTROS SETORES / ÁREAS DE ATIVIDADE)

sob consulta

ANÁLISES ADICIONAIS AOS ESTUDOS EXISTENTES

sob consulta

A estes valores acresce IVA à taxa em vigor.

Contacte a área de Estudos de Níveis de Serviço através do email benchmarking@gs1pt.org
para conhecer todos os detalhes deste serviço.
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LEGAL ENTITY IDENTIFIER – CÓDIGO LEI

CÓDIGO LEI - LEGAL ENTITY IDENTIFIER –
O Legal Entity Identifier (LEI) é um código internacional obrigatório que
permite a identificação única, inequívoca e global, das empresas que realizem
transações financeiras, como por exemplo ações e obrigações.
Este sistema de identificação foi criado no âmbito de uma recomendação do G20
ao Conselho de Estabilidade Financeira (FSB).
O objectivo é claro: aumentar a transparência e confiança do mercado de
operações financeiras e outras, reduzindo o risco de fraude financeira,
branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

LEAN & GREEN

O Legal Entity Identifier (LEI) é um código internacional obrigatório que permite a
Lean
& Green éclara
uma einiciativa
de das
certificação
redução
emissõesfinanceiras,
de C02,
identificação,
inequívoca,
empresasda
que
realizemde
transações
associadas às operações ao longo das cadeias de abastecimento,
como por exemplo ações e obrigações.
promovendo a sustentabilidade, reduzindo custos e impacto ambiental.
VALOR*
ATRIBUIÇÃO DE UM NOVO CÓDIGO
LEI
VOLUME

FATURAÇÃO

VALOR

PACK
PLUS

PACK
PREMIUM

ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGO LEI (válido por 1 ano)

89€/código1

RENOVAÇÃO DE CÓDIGO LEI (válido por 1 ano)

59€/código1

ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGO LEI + 2 RENOVAÇÕES (válido por 3 anos)

195€/código1 2

3 RENOVAÇÕES DE CÓDIGO LEI (válido por 3 anos)

167€/código1 2

1 ATRIBUIÇÃO DE CÓDIGO LEI + 4 RENOVAÇÕES (válido por 5 anos)

275€/código1 2

5 RENOVAÇÕES DE CÓDIGO LEI (válido por 5 anos)

275€/código1 2

TRANSFERÊNCIA CÓDIGO LEI

GRATUITO

ACOMPANHAMENTO GESTOR DEDICADO

GRATUITO

ATUALIZAÇÃO DADOS CÓDIGO LEI

GRATUITO

CERTIFICADO CÓDIGO LEI (formato PDF)

NOVO

ATRIBUIÇÃO, RENOVAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA CÓDIGOS LEI

19€/ano1
SOB CONSULTA

(mínimo 10 códigos em simultâneo)

1

A este valor poderá acrescer IVA à taxa de 21%, caso o NIF da entidade faturada não esteja válido para transações transnacionais na União Europeia
(https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html)
2

Durante o curso do contrato, 3 ou 5 anos, a GS1 poderá ter de solicitar ao Cliente a apresentação de documentação atualizada, conforme estipulado
pela GLEIF (Global Legal Entity Identification Foundation; https://www.gleif.org/en/) e ROC (The Regulatory Oversight Committee; https://
www.leiroc.org/)

A GS1 Portugal é a primeira entidade portuguesa a obter o estatuto de Registration Agent
(Agente Registado), disponibilizando um atendimento presencial, telefónico e via email, de alta
qualidade (em português e inglês).

VALOR ANUAL
ASSOCIADOS

Ate 25.000€

89€/código
VALOR
ANUAL
NÃO ASSOCIADOS
59€/código

RENOVAÇÃO DE UM CÓDIGO LEI
1º ESCALÃO

SOLUÇÃO
BASIC

Formação
GS1
250€

TRANSFERÊNCIA DE CÓDIGO LEI
> 25.000€
300€
2º ESCALÃO
<= 200.000€
ATRIBUIÇÃO, RENOVAÇÃO OU TRANSFERÊNCIAS DE CÓDIGOS
LEI EM MASSA (mínimo de 10> códigos
LEI em simultâneo)
200.000€
3º ESCALÃO
350€
<=1.000.000€

300€
Gratuito
360€
Sob consulta
420€

*A este valor poderá acrescer IVA à taxa de 21%, caso o NIF da empresa não esteja válido para transações transnacionais na União Europeia.

4º ESCALÃO

> 1.000.000€
<=7.000.000€

400€

480€

A GS1 Portugal é a primeira entidade portuguesa a obter o estatuto de Registration
> 7.000.000€
1200€ telefónico e
1000€
Registado),
disponibilizando um
atendimento presencial,
<=40.000.000€
via email, em português e inglês.

5ºAgent
ESCALÃO
(Agente
6º ESCALÃO

> 40.000.000€

1500€

1800€

* A estes valores acresce IVA à taxa em vigor
** Estes valores não contemplam custos com auditorias de empresas terceiras.

A GS1 Portugal é a entidade portuguesa responsável pela representação e
coordenação local desta iniciativa, enquanto entidade parceira da comunidade
empresarial na definição das metas de redução, bem como do plano de ação
para as atingir, preparando a avaliação de resultados, da responsabilidade de
entidades auditoras parceiras do projeto – Bureau Veritas, Deloitte e EY.

2323
24

Formação
GS1

FORMAÇÃO
GS1GS1
FORMAÇÃO
A GS1
Portugaldisponibiliza
disponibiliza um
um catálogo
catálogo de
completo,
com
conteúdos
A GS1
Portugal
deformação
formação
completo,
com
orientados
para a obtenção
resultados,
promovendopromovendo
o desenvolvimento
das
conteúdos
orientados
para a de
obtenção
de resultados,
o
desenvolvimento
Organizações,
bem como a relação com os diferentes
Organizações e das
dos seus
profissionais.
parceiros de negócio.
As formações abrangem diferentes temáticas, desde áreas com enfoque técnico
As que
formações
abrangem
desde
áreas comGS1,
enfoque
técnico
permitem
conhecerdiferentes
e explorartemáticas,
os benefícios
dos standards
a áreas
de
que permitem conhecer e explorar os benefícios dos Standards GS1, a áreas de
especialização de negócio, inovadoras e de capacitação dos profissionais
especialização de negócio, inovadoras e de capacitação dos profissionais.
$)RUPDomR*6pGLVSRQLELOL]DGDHPGLIHUHQWHVIRUPDWRVFRPR&XUVRV
A Formação
GS1 é disponibilizada em diferentes formatos, como Cursos,
:HELQDUV:RUNVKRSV-RUQDGDV7HPiWLFDVH)RUPDomRj0HGLGDSURPRYHQGR
Webinars, Workshops, Jornadas Temáticas e Formação à Medida, promovendo
VHVV}HVTXHDOLDPRFRQKHFLPHQWRWHyULFRjSUiWLFDUHFRUUHQGRDPHWRGRORJLDV
sessões
que aliam o conhecimento teórico à prática, recorrendo a metodologias
flexíveis
e que permitem também o desenvolvimento de competências de
IOH[tYHLVHTXHSHUPLWHPWDPEpPRGHVHQYROYLPHQWRGHFRPSHWrQFLDVGH
aprendizagem
em regime presencial e a distância.
DSUHQGL]DJHPHPUHJLPHSUHVHQFLDOHDGLVWkQFLD

2425
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Capacitar
Capacitar
ososprofissionais
profissionaispara
para
potenciar
potenciaro onegócio
negócio
PREÇOS
E CONDIÇ
COMERCIAIS
ÕES
PREÇOS
E CONDIÇ
COMERCIAIS
ÕES

CURSOS
CURSOS
Ações de formação sobre o Sistema de
Standards
GS1 e outras
Ações
de formação
sobre temáticas
o sistema de
relacionadas
com
a cadeia
de
standards
GS1 e
outras
temáticas
abastecimento
diferentes
áreas
relacionadasem
com
a cadeia
de e
setores de negócio.

abastecimento em diferentes áreas e
setores de negócio.

2625
25

Aluguer
Espaços
Aluguer
dede
Espaços
PREÇOS
E CONDIÇÕES
COMERCIAIS
PREÇOS
E CONDIÇÕES
COMERCIAIS

INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO
NÃO
ASSOCIADO
,16&5,d¤2
ASSOCIADO

GLQAPGÃ˘M
?QQMAG?BM
1¤2$662&,$'2
Valores variáveis
de acordo com o tema formativo

SALAS
PISO
SALAS
PISO
0 0

CAPACIDADE
CAPACIDADE
(aproximada)
(aproximada)

SALA
WELCOME
SALA
WELCOME

MESA
- 8 PAX
MESA
FIXAFIXA
- 8 PAX

Sessões exclusivas que contam com a
Sessões
que
contam com
presençaexclusivas
de oradores
especialistas
nasa
presença
de oradores
especialistas
temáticas
mais atuais
e onde se nas
temáticas mais atuais
e onde se promovem
promovem
pontos
de encontro
entre
diferentes
pontos
de encontro
entre
diferentes
atores
parceiros
de negócio
para partilha
de casos
de sucesso e
para
partilha de
casos de
melhores
práticas
dosucesso
setor. e
melhores práticas do setor.

MÍNIMO 50€

PRESENCIAL

SALA
FORMAÇÃO
1
SALA
FORMAÇÃO
1

9$/25 VARIÁVEL
(MÍNIMO 0€)

MÍNIMO 100€

9$/25 VARIÁVEL
(MÍNIMO 120€)

Reconhecendo
as especificidades
dede
cada
Reconhecendo
as especificidades
empresa,
desenhamos
programas
cada
empresa,
desenhamos
programas
customizadosee ajustados
ajustados àà realidade
customizados
realidadedas
das
empresas e
e seus
seus profissionais.
empresas
profissionais.

DIA DIA

1/2 DIA
1/2 DIA

69€ 6€

43€ 4€

155€14€

102€9€

ESCOLA
- 28 PAX
ESCOLA
- 28 PAX

277€26€

167€15€

475€4€

331€31€

277€26€

167€15€

21€€

305€2€

524€€ 314€€

901€8€

629€59€

PLATEIA
30 PAX
PLATEIA
- 30 -PAX
SALA
FORMAÇÃO
2
SALA
FORMAÇÃO
2

ESCOLA
24 PAX
ESCOLA
- 24 -PAX
U PAX
- 16 PAX
U - 16

MÍNIMO 25€

ONLINE

MÍNIMO 50€

AUDITÓRIO
AUDITÓRIO

PLATEIA
0 PAX
PLATEIA
- 0 -PAX

U -PAX
 PAX
U - 
ESPAÇO
DEMONSTRAR
ESPAÇO
DEMONSTRAR

PRESENCIAL

9$/25 VARIÁVEL
(MÍNIMO €)

MÍNIMO 30€

3/$7(,$3$;
3/$7(,$3$;
WECOME
LOUNGE
WECOME
LOUNGE

ONLINE

SALAS
PISO
SALAS
PISO
 
SALA
MANAGEMENT
SALA
MANAGEMENT

ONLINE

GRATUITO

0(6$),;$
-  PAX
0(6$),;$
-  PAX

9$/25 VARIÁVEL
(MÍNIMO 50€)

NÃO APLICÁVEL
GRATUITO

20€

profissionais.

FORMAÇÃO À
À MEDIDA
MEDIDA
FORMAÇÃO
(INCOMPANY)
COMPANY)
(IN

1/2 DIA
1/2 DIA

U -PAX
20 PAX
U - 20

FORMAÇÃO
ONLINE
WEBINAR
(WEBINAR)
Ações
de curta
curtaduração,
duração,
Ações online,
online, de
relacionadas
com as com
áreasasde
especialização
relacionadas
áreas
de
especialização
da GS1,
de forma aa
da GS1, de forma
a potenciar
potenciar a aprendizagem
dos
aprendizagem
dos profissionais.

DIA DIA

PLATEIA
40 PAX
PLATEIA
- 40 -PAX

ESCOLA
40 PAX
ESCOLA
- 40 -PAX

JORNADAS
JORNADAS
TEMÁTICAS
TEMÁTICAS

ASSOCIADO NÃO
NÃO
ASSOCIADO
ASSOCIADO
ASSOCIADO

Contacte
a área
Formação
Contacte a área de
Formação
GS1de
para
falar GS1,
que vos apoiará na construção
com um especialista, que apoiará na construção
de um programa de acordo com as
de um programa
de acordoe com
as
necessidades
a realidade
do seu
necessidades e a realidade donegócio.
seu negócio.

ONLINE

CAPACIDADE
CAPACIDADE
(aproximada)
(aproximada)
MESA
- 14 PAX
MESA
FIXAFIXA
- 14 PAX

SALAS
PISO
SALAS
PISO
 

CAPACIDADE
CAPACIDADE
(aproximada)
(aproximada)

SALA
CORPORATE
SALA
CORPORATE

MESA
- 12 PAX
MESA
FIXAFIXA
- 12 PAX

SALA
'(5()(,d¥(6
SALA
'(5()(,d¥(6

PRESENCIAL

$7e3$;
$7e3$;

MESA
- 1 PAX
MESA
FIXAFIXA
- 1 PAX

7(55$d2
7(55$d2
LQWHULRUH[WHULRU
LQWHULRUH[WHULRU
6$/$&25325$7(
6$/$&25325$7(
6$/$'(5()(,d¥(6
6$/$'(5()(,d¥(6
6$/$&25325$7(
6$/$&25325$7(
7(55$d2
7(55$d2

69€ 6€

43€ 4€

102€9€

69€ 6€

69€ 6€

43€ 4€

208€19€

139€13€

ASSOCIADO NÃO
NÃO
ASSOCIADO
ASSOCIADO
ASSOCIADO
DIA DIA

1/2 DIA
1/2 DIA

DIA DIA

1/2 DIA
1/2 DIA

102€9€

59€ 5€

235€19€

139€ 13€

ASSOCIADO NÃO
NÃO
ASSOCIADO
ASSOCIADO
ASSOCIADO
DIA DIA

1/2 DIA
1/2 DIA

DIA DIA

1/2 DIA
1/2 DIA

86€ 8€

51€ 4€

315€22€

145€13€

102€€

0€0€

$7e0
$7e0
PAX PAX

524€€

314€€

901€€

587€€

$7e3$;
$7e3$;

524€€ 314€€

901€€

587€€

$7e3$;
$7e3$;

7BMPSFTTPCDPOTVMUB
7BMPSFTTPCDPOTVMUB

VALORES
ADICIONAIS:
VALORES
ADICIONAIS:
Para consultar
as ações
de formação
disponíveis,
o calendário,
conteúdos
consulte
o
Aml r_arcB¨p
c_E_'Pp
k _Ÿ’ m
(QBrp_t¤qEm
Fk _JMGmpk os
_a_m
> eq/nr,mprogramáticos,
peQ_p_Dml f cacp
Bq
nosso site
www.gs1pt.org/formacao-gs1/.
Contacte
a*PqDm
área de
Formação
GS1
através
do email
_aŸËcqEcGm
pk _Ÿ’ mEgq
n ml ﬂtcgq
*PD_jcl
b—pgm
l rcÈbm
qQpmep
_k —
rgamq*BqqgkDm
k mQ_p_
bcqcl f _pVk para
formacao@gs1pt.org
ação de formação
adaptada
ao seu negócio.
_BŸ’ desenhar
mEcGmpk uma
_Ÿ’ mBb_nr_b_Bm
Tcs Oce‰
agm
,
$*63RUWXJDOFRQWDFRPXPDHTXLSDGHIRUPDGRUHVFHUWLILFDGRVGHDFRUGRFRPRVUHTXLVLWRV'*(57 'LUHomR*HUDOGR(PSUHJRHGDV
Os Associados
UHODo}HVGHWUDEDOKR
 do 1º e 2º Escalão podem inscrever dois colaboradores pelo valor de um (de acordo com as ações assinaladas em calendário);
7RGDVDVDo}HVGHIRUPDomRVmRYiOLGDVSDUDRFXPSULPHQWRGDVKRUDVDQXDLVGHIRUPDomRREULJDWyULDVDFRODERUDGRUHV
A GS1 Portugal conta com uma equipa de formadores certificados, de acordo com os requisitos DGERT (Direção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho);
(PWRGDVDVDo}HVGHIRUPDomRHVWmRLQFOXtGRVPDWHULDLVGHVXSRUWH
¢4XDQGRDSOLFiYHOHGHVGHTXHFXPSULGRVRVUHTXLVLWRVDVDo}HVGHIRUPDomRFRQWHPSODPDHPLVVmRGHFHUWLILFDGR
A GS1 Portugal promove ações de formação que são válidas para o cumprimento das horas anuais de formação obrigatórias a colaboradores;
4XDQGRDSOLFiYHODRVYDORUHVDSUHVHQWDGRVDFUHVFH,9$jWD[DOHJDO
Em
todas as ações de formação estão incluídos materiais de suporte;
$VDo}HVSUHVHQFLDLVVmRUHDOL]DGDVHP/LVERDQDVHGHGD*63RUWXJDOHQR3RUWRHPORFDODLQGLFDU¢
Quando aplicável, e desde que cumpridos os requisitos, as ações de formação contemplam a emissão de certificado;
7RGDVDVDo}HVUHDOL]DGDVQDVLQVWDODo}HVGD*6¢3RUWXJDO¢LQFOXHPRIHUWDGHFRIIHHEUHDNQmRHVWDQGRSUHYLVWRDOPRoRH[FHWRTXDQGR
LQGLFDGR¢
Quando aplicável, aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor;

MONTAGEM
E DESMONTAGEM
MONTAGEM
E DESMONTAGEM
1/2 DE
DIAALUGUER
DE ALUGUER
+ 1/2+DIA
ASSISTÊNCIA
AUDIOVISUAIS
ASSISTÊNCIA
AUDIOVISUAIS

250€250€
(QUANDO
APLICÁVEL)
(QUANDO
APLICÁVEL)
300€300€

A GS1
Portugal
dispõe
de uma
rede
de parceiros
para
coffee
break
e refeições.
A GS1
Portugal
dispõe
de uma
rede
de parceiros
para
coffee
break
e refeições.
Para
consulta
preços,
favor
contacte-nos.
Para
consulta
dosdos
preços,
porpor
favor
contacte-nos.
A estes
valores
acresce
taxa
em vigor
A estes
valores
acresce
IVA à IVA
taxaàem
vigor
O aluguer
embalagens
de individuais.
água individuais.
O aluguer
inclui inclui
embalagens
de água
Aluguer
disponível
nosúteis
dias das
úteis
das 08h00
às 19h00.
Aluguer
disponível
nos dias
08h00
às 19h00.
$FDSWDomRGH,PDJHQV
ILOPHVRXIRWRV
QRH[WHULRUHLQWHULRUGRHGLILFLRSRVVXHPYDORUHVVREFRQVXOWD
$FDSWDomRGH,PDJHQV
ILOPHVRXIRWRV
QRH[WHULRUHLQWHULRUGRHGLILFLRSRVVXHPYDORUHVVREFRQVXOWD
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2627

SobreNós
Nós
Sobre

28
2829

30
29 29

SOBRE
A GS1
SOBRE
A GS1

SISTEMA
SISTEMA
DE STANDARDS
DE STANDARDS
GS1 GS1

A GS1
é uma
organização
global,
neutra,
multissetorial
e sem
lucrativos
A GS1
é uma
organização
global,
neutra,
multissetorial
e sem
finsfins
lucrativos
queque
possui2UJDQL]Do}HV0HPEUR
e PLOK}HVGHHPSUHVDV
associadas
possui2UJDQL]Do}HV0HPEUR
e PLOK}HVGHHPSUHVDV
associadas
em em
150150
países.
países.

O Sistema
O Sistema
GS1 é um
GS1conjunto
é um conjunto
de standards
de standards
integrados,
integrados,
abertos
abertos
e globais
e globais
que que
contribui
contribui
para apara
gestão
a gestão
eficiente
eficiente
das cadeias
das cadeias
de valor.
de Resulta
valor. Resulta
de acordos
de acordos
entre entre
Parceiros,
Parceiros,
podendo
podendo
ser adotado
ser adotado
por qualquer
por qualquer
agenteagente
e em qualquer
e em qualquer
cadeiacadeia
de valor,
de valor,
permitindo
permitindo
a identificação
a identificação
única eúnica
inequívoca
e inequívoca
de produtos,
de produtos,
unidades
unidades
de expedição,
de expedição,
ativos,ativos,
localizações
localizações
e serviços.
e serviços.
A GS1 A
desenvolve
GS1 desenvolve
e gereeogere
Sistema
o Sistema
de Standards
de Standards
Globais
Globais
para apara
Cadeia
a Cadeia
de Valor
de Valor
mais utilizado
mais utilizado
no mundo.
no mundo.
O Sistema
O Sistema
de Standards
de Standards
consiste
consiste
em: em:

Orientada
para
e governada
pelos
utilizadores,
a GS1
facilita
a colaboração
entre
Orientada
para
e governada
pelos
utilizadores,
a GS1
facilita
a colaboração
entre
parceiros
de negócio,
organizações
e prestadores
de serviços
tecnológicos,
de forma
parceiros
de negócio,
organizações
e prestadores
de serviços
tecnológicos,
de forma
a resolver
os desafios
de negócio
envolvam
standards,
garantindo
a visibilidade
a resolver
os desafios
de negócio
queque
envolvam
standards,
garantindo
a visibilidade
ao longo
de toda
a cadeia
de valor.
ao longo
de toda
a cadeia
de valor.
A GS1
a nível
global
atua
mais
de setores,
20 setores,
desde
os Fast
Moving
Consumer
A GS1
a nível
global
atua
em em
mais
de 20
desde
os Fast
Moving
Consumer
Goods
(FMCG)
ao setor
da Saúde,
Transportes
e Logística,
Defesa
ou Aeronáutica.É
Goods
(FMCG)
ao setor
da Saúde,
Transportes
e Logística,
Defesa
ou Aeronáutica.É
Organização
Governamental
(ONG),
com
estatuto
consultivo
umauma
Organização
NãoNão
Governamental
(ONG),
com
um um
estatuto
consultivo
reconhecido
pelas
Nações
Unidas.
reconhecido
pelas
Nações
Unidas.
informações
em http://www.gs1pt.org
MaisMais
informações
em http://www.gs1pt.org

1) IDENTIFICAÇÃO
1) IDENTIFICAÇÃO
de Dados
de Dados
Comerciais
Comerciais
de Produtos
de Produtos
ou Bens
oude
Bens
Grande
de Grande
Consumo,
Consumo,
Serviços
Serviços
ou Localizações;
ou Localizações;
2) CAPTURA
2) CAPTURA
AUTOMÁTICA
AUTOMÁTICA
atravésatravés
de Códigos
de Códigos
de Barras
de Barras
GS1 e tecnologia
GS1 e tecnologia
RFID; RFID;
3) PARTILHA
3) PARTILHA
(de forma
(de forma
eficiente
eficiente
e segura)
e segura)
de Informação
de Informação
Comercial
Comercial
entre Parceiros
entre Parceiros
de Negócio,
de Negócio,
atravésatravés
do Comércio
do Comércio
Eletrónico
Eletrónico
e da Rede
e da Global
Rede Global
de Sincronização
de Sincronização
de
de
Dados.Dados.
Os benefícios
Os benefícios
para os
para
negócios
os negócios
– cadeias
– cadeias
de valor
de–valor
são Eficiência,
– são Eficiência,
Segurança,
Segurança,
Colaboração
Colaboração
e Sustentabilidade.
e Sustentabilidade.
Mais informações
Mais informações
em http://www.gs1pt.org
em http://www.gs1pt.org

SOBRE
A GS1
Portugal
SOBRE
A GS1
Portugal
(CODIPOR
– Associação
Portuguesa
de Identificação
e Codificação
de Produtos)
(CODIPOR
– Associação
Portuguesa
de Identificação
e Codificação
de Produtos)

A GS1
Portugal
- CODIPOR
a entidade
introduziu
os códigos
de barras
A GS1
Portugal
- CODIPOR
– é –a éentidade
queque
introduziu
os códigos
de barras
Portugal
háPDLVGH
30 anos.
É uma
organização
privada,
neutra,
em em
Portugal
háPDLVGH
30 anos.
É uma
organização
privada,
neutra,
semsem
finsfins
lucrativos
e membro
da organização
global
Fundada
1985,
produtores
lucrativos
e membro
da organização
global
GS1.GS1.
Fundada
em em
1985,
porpor
produtores
e e
distribuidores,
lidera
atualmente
o desenvolvimento
de Normas
e Boas
Práticas
distribuidores,
lidera
atualmente
o desenvolvimento
de Normas
e Boas
Práticas
Operacionais,
atuando
como
facilitadora
da cadeia
de valor.
Operacionais,
atuando
como
facilitadora
da cadeia
de valor.
A GS1
Portugal
é uma
entidade
de Utilidade
Pública.
base
da deliberação
A GS1
Portugal
é uma
entidade
de Utilidade
Pública.
Na Na
base
da deliberação
da da
Presidência
do Conselho
de Ministros,
publicada
Diário
da República
(Despacho
Presidência
do Conselho
de Ministros,
publicada
em em
Diário
da República
(Despacho
831/2013,
de
16
de
janeiro
de
2013),
estiveram
“os
relevantes
e
continuados
serviços
831/2013, de 16 de janeiro de 2013), estiveram “os relevantes e continuados serviços
à à
comunidade
geral,
no tocante
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Serviço de Apoio ao Associado
Customer Support Department
GS1 Portugal
Estrada do Paço do Lumiar, Campus do Lumiar,
Edifício K3, 1649-038 Lisboa Portugal
Geral: (+351) 21 752 07 51
Apoio ao Associado: (+351) 21 752 07 40
E: info@gs1pt.org

www.gs1pt.org

www.twitter.com/GS1Portugal
www.linkedin.com/company/gs1-portugal
www.youtube.com/user/GS1Portugal
www.facebook.com/GS1Portugal

