
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Número de identificação Fiscal          CAE  
 

Empresa 

  

Morada 

 

Código Postal     Localidade 

 

Website 

 

Telefone               Fax               Email 

 

Representante (nome)        Função           Contato 

Setor _____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Observações: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Data: ___ / ___ / ___     __________________________________ 
        (Assinatura e carimbo) 
 

Queiram, por favor, enviar até 24 de agosto esta ficha e questionário preenchido  

CCIH 
Largo Duque D’Ávila e Bolama, n.º 4 – 2º 
9900-141 Horta 
T – 292 202 320 / F – 296 240 890  / Email – ccih@ccihorta.pt 
  

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

mailto:ccih@ccihorta.pt


 

 

 

 

 

1. Ter sede e estabelecimento nos Açores. 

2. Ter na oferta ou vir a incluir projetos de desenvolvimento imobiliário ou ser prestador de serviços 

na área 

3. Abrangência geográfica (nos Açores). 

4. Ter no portfólio imoveis a recuperar ou recuperados, que sejam significativos no património 

regional (casas senhoriais, palácios ou palacetes). 

5. Listagem de meios informativos/ e promocionais da sua oferta quer impressos ou eletrónicos. 

6. Atividades desenvolvidas no exterior para atração de clientes/investidores 

7. Ordem de entrada das inscrições  

Q  UESTIONÁRIO

 

1. Tem oferta de imóveis, projetos imobiliários  Sim   Não 

Se Sim: 

a. Nº de imóveis __________ 

b. Área residencial  Serviços/Escritórios  Indústria  Outros  

c. Localização   Numa ilha  Mais que uma ilha   

Quais:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Tem na sua oferta projetos de desenvolvimento imobiliário  

o Sim   Não, se sim: 

 Em projeto        

 Em construção/comercialização     

 Já concluído ____________________________________________ 

 

 

CONDIÇÕES / CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 



 

 

 

3. Houve alguma abordagem a mercados  externos Sim   Não 

Se sim: 

Quais:_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Portfólio:  

o Imóveis recuperados ou a recuperar    Sim   Não 

 Quantos      ________________ 

o Imóveis novos e/ou recém construídos    Sim   Não 

o Caracterização destes imóveis 

 Residências/Vivendas        

 Áreas de escritórios        

 Edifícios Industriais        

 Casas típicas (conjuntos)       

 Casas senhoriais        

 Palacetes         

 Palácios         

 Turismo          

 Outros imóveis considerados relevantes em termos patrimoniais  

 Descreva ‘outros imóveis’: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ‘Living in Azores’  (caso se aplique) 

Já efetuou transações (vendas) de imóveis ou recebeu contactos resultantes da presença no 

‘Living in Azores’:  Sim   Não 

Se sim: 

a. Quantas     ___________________ 

b. Número de imóveis vendidos  ___________________ 

c. Número de contactos recebidos ___________________ 

d. Dos contactos recebidos 

i. Mercado Regional   

ii. Mercado Nacional   

iii. Mercado Europeu   



 

iv. Mercado Americano   

v. Mercado Chinês   

vi. Outros Mercados    

Quais:____________________________________________________ 

 

6. Ações no mercado externo 

a. Participação em feiras nacionais    Sim   Não 

i. Se sim quais:________________________________________________ 

 

b. Participação em feiras/eventos no exterior  Sim   Não 

i. Se sim quais: ________________________________________________ 

 

7. Meios promocionais disponíveis: 

a. Catálogos        Sim   Não 

b. Informação sobre empreendimentos, imóveis específicos  Sim   Não 

c. Página web/portal      Sim   Não 

d. Outros meios digitais      Sim   Não 

i. Se sim, quais 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Outras informações relevantes: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


