
 

 

N/Ref. 124/11                               Angra do Heroísmo, Agosto de 2011 
 

Assunto: Parcerias Especiais – Inquérito de balanço 

Caro Associado, 

Em vigor há 3 anos, o projecto de Parcerias Especiais 

da CCAH conta, actualmente, com cerca de 80 

Parceiros de diferentes sectores de actividade, 

criando uma Rede de Entidades que oferece 

vantagens, benefícios ou descontos aos Associados. É 

uma oportunidade para a empresa Parceira captar, 

directa ou indirectamente, novos clientes ou fidelizar os já existentes.  

Os Parceiros são divulgados permanentemente no site da CCAH, em 

http://www.ccah.eu/parcerias/, semanalmente numa Newsletter enviada para a lista de 

contactos da CCAH e diariamente no programa Açores & Negócios, da RTP-Açores. Para as 

entidades Parcerias enviamos um autocolante para melhor identificação dos Estabelecimentos 

Parceiros.  

De forma a efectuarmos um balanço do projecto, pedimos a sua contribuição no sentido de 

responder a um pequeno inquérito. Agradecemos resposta até ao dia 26 de Agosto para o fax 

295217414, email geral@ccah.eu, ou online em http://www.ccah.eu/inquerito/ver.php?id=43. 

1. É Parceiro Especial da CCAH? 
 

� Sim 
� Não 
 
2. Se sim quantas vezes lhe foram solicitados os benefícios que concede enquanto Parceiro 
Especial? 

 
� Nenhuma 
� 0-5 
� 5-10 
� 10-20 
� 20-30 
� Mais de 30 vezes 
 
3. Quantas vezes solicitou os benefícios que pode aproveitar enquanto Associado da CCAH? 

 
� Nenhuma 
� 0-5 
� 5-10 
� 10-20 
� 20-30 
� Mais de 30 vezes 



 

 

4. Em que áreas de actividade considera mais importante a angariação de novos Parceiros 

Especiais? 

� Agências de Viagem 
� Artes Gráficas 
� Combustíveis 
� Comércio 
� Comunicação Social 
� Educação/Formação 
� Hotelaria 
� Instituições bancárias 
� Medicina do Trabalho 
� Rent-a-Car 
� Restauração 
� Saúde, Beleza e Bem-estar 
� Seguradoras 
� Telecomunicações 
� Transportes 
� Outras. Quais? ______________________________________________________________ 
 
 
5. Considera que o projecto de Parcerias Especiais é útil para a sua empresa? 

 
� Sim 
� Não 
 
 
6. Sugestões/recomendações 

 

 

 

 

 

 

 

Lembramos que o protocolo de Parceria Especial entra em vigor na data da sua assinatura e é 

válido por 1 ano, renovável por igual período de tempo, caso nenhuma das partes o denuncie 

livremente. Caso pretenda aderir ao projecto pode fazê-lo contactando a CCAH, ou 

directamente em http://www.ccah.eu/parcerias/form.php. 

 

 


