
Negócios
Compromissos

Compromissos - Organizando
português italiano
Eu gostaria de agendar uma reunião/ um
encontro com o Sr. Silva, por favor.

Vorrei fissare un appuntamento con il Sig. Giustinelli.

Formal, muito polido

Quando é melhor para o senhor/ a senhora? Quando è disponibile?
Formal, polido

Podemos marcar um encontro/ uma reunião? È possibile fissare un appuntamento?
Formal, polido

Creio que deveríamos nos encontrar. Credo che dovremmo fissare un appuntamento.
Formal, direto

Compromissos - Adiando
português italiano
Eu gostaria de saber se é possível adiar nossa
reunião/ nosso encontro.

Vorrei chiederLe se è possibile spostare
l'appuntamento.

Formal, muito polido

Não será possível para mim amanhã às 14:00h.
Poderíamos nos encontrar um pouco mais
tarde, às 16:00h?

Non mi è possibile incontrarLa alle 14, è possibile
incontrarci più tardi? Diciamo alle 16?

Formal, polido

Seria possível marcar uma outra data? È possibile fissare un'altra data?
Formal, polido

Eu tenho que adiar a nossa reunião/ o nosso
encontro até...

Mi trovo costretto/a a spostare il nostro appuntamento
al...

Formal, polido

Infelizmente tenho outro compromisso no dia
em que marcamos a nossa reunião/ o nosso
encontro. Seria possível nos encontrarmos
outro dia?

Sfortunatamente mi sono accorto/a di aver fissato due
appuntamenti per lo stesso giorno. Pensa sia possibile
stabilire un'altra data?

Formal, polido
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Sou obrigado a mudar a data do nosso
encontro/ da nossa reunião.

Mi trovo costretto/a a spostare la data del nostro
appuntamento.

Formal, direto

Poderíamos nos encontrar um pouco mais
cedo/ tarde?

Potremmo incontrarci un po' prima/più tardi?

Formal, direto

Compromissos - Cancelando
português italiano
Não consegui falar com o senhor por telefone,
portanto escrevo este e-mail para informar-lhe
que devo cancelar seu horário/ compromisso de
amanhã. Lamento por qualquer inconveniência
causada.

Non sono riuscito/a a raggiungerLa, mi trovo pertanto a
scriverLe per disidre il nostro appuntamento di domani.
Mi scuso per l'inconveniente.

Formal, polido

Infelizmente devo lhe informar que não poderei
estar presente na reunião proposta e, portanto,
devo cancelá-la.
Infelizmente devo lhe informar que não poderei
estar presente no encontro proposto e,
portanto, devo cancelá-lo.

Sono desolato/a di doverLa informare che non sarò in
grado di presentarmi al nostro appuntamento e che
pertanto mi trovo costretto/a a cancellarlo.

Formal, polido

Lamento ter que cancelar nossa reunião/ nosso
encontro amanhã.

Mi trovo costretto/a a cancellare il nostro appuntamento
di domani.

Formal, polido

Lamento ter que cancelar nosso compromisso/
encontro.

A causa di..., mi trovo costretto a cancellare il nostro
appuntamento.

Formal, polido
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