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A entrega deste formulário implica a aceitação das condições e critérios de seleção

Setor de Atividade CAE

Telefone Email

Telemóvel

Seleção Critérios de seleção das empresas*

Workshops

Análise das estratégias de Inovação

Fases

Pré-projeto de inovação

Consultoria

Designação Social da Empresa

Favor indicar as fases em que pretende participar

Código Postal

In
sc

ri
çã

o

Nome

Desenvolvimento de novas Estratégias de Inovação

Dados Favor indicar os dados de inscrição do participante

Dados Favor indicar os dados de inscrição da empresa

1. Empresa com sede ou atividade na ilha Terceira, relacionada com o sector do turismo ou que, depois da sua reforma ou criação, se 

possa constituir como tal: serviços de alojamento turístico; comércio a retalho; restauração; serviços direcionados a turistas.

2. Não dispor de dívidas à segurança social, nem ao fisco.

3. Definição de um responsável e contacto direto para acompanhar o projeto.

4. Investimento conforme participação em cada fase:

- Workshops (41 horas): 100€ (Associados) | 140€ (Não Associados)

- Análise das Estratégias de Inovação (16 horas): 40€ (Associados) | 56€ (Não Associados)

- Desenvolvimento de novas Estratégias de Inovação (12 horas): 30€ (Associados) | 42€ (Não Associados)

- Consultoria (30 horas): 75€ (Associados) | 105€ (Não Associados)

- Pré-Projeto de Implementação da Agenda de Inovação (40 horas): 100€ (Associados) | 140€ (Não Associados)

1. Ser Associado da CCAH, com a situação regularizada até Agosto de 2018.

2. PME legalmente constituída e com licença de atividade.

3. Localizada numa zona turística que necessite de um impulso à renovação. 

4. Participação nas várias fases, motivação, interesse e cedência dos elementos solicitados.

* Os critérios são aplicáveis caso do nº de inscritos ultrapasse o limite máximo em cada fase

Função na empresa Email

Condições de Participação obrigatóriasCondições

Objetivos Favor indicar, de forma sucinta, os seus objetivos para participação

Favor entregar este formulário devidamente preenchido na CCAH, na Rua da Palha, 4-14; Telefone: 295 204 810; 
Email: marketing@ccah.eu até ao dia 23 de janeiro. 


