
 
 

Formulário de pré-adesão 
Nota: se a sua empresa não desenvolve atividade relacionada com a reabilitação do edificado e do património, 
preencha o formulário destinado a "Outras Entidades". 

A inscrição de empresas no GECoRPA – Grémio do Património depende do cumprimento de 
um conjunto de requisitos. Após a receção deste formulário entraremos em contacto para 
obter informações mais detalhadas. 

Denominação: _________________________________________________________________ 

N.º de Pessoa Coletiva: __________________ 

C.A.E.: __________________ 

Morada: ______________________________________________________________________ 

Localidade: ___________________________________________________________________ 

Código Postal: __________________ 

Telefone: __________________ 

Fax: __________________ 

E-mail: ____________________________________ 

Website: ____________________________________ 

Áreas de especialização da empresa no domínio da reabilitação do edificado e/ou da 
conservação do património (selecione assinalando a checkbox): 

Área de atividade I – Projeto e fiscalização: 

I.1 – Reabilitação geral 
I.2 – Reabilitação construtiva, estrutural e de fundações 
I.3 – Reabilitação de instalações e sistemas 
I.4 – Reabilitação técnico-artística 

Área de atividade II – Inspeções e ensaios: 

II.1 – Reabilitação construtiva e estrutural 
II.2 – Reabilitação técnico-artística 

Área de atividade III – Execução (Empreiteiros e subempreiteiros): 

III.1 – Reabilitação construtiva e estrutural 
III.2 – Reabilitação das fundações 



III.3 – Reabilitação das instalações e sistemas 
III.4 – Reabilitação técnico-artística 

Área de atividade IV – Fabrico e/ou distribuição de produtos e materiais 

Questões do domínio da conservação do edificado e/ou da conservação do património, que 
gostaria de ver equacionadas pelo GECoRPA – Grémio do Património:____________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Preenchido por: _______________________________________________________________ 

Função: ______________________________________________________________________ 

Formação académica (se aplicável): ________________________________________________ 

Depois de preencher o formulário, selecione a opção “Imprimir” como Adobe PDF. Grave o 
ficheiro e remeta, em anexo, juntamente com a Declaração de Princípios assinada, através de  
e-mail. Para qualquer esclarecimento ou informação adicional contacte-nos, por favor, por e-
mail ou pelo número de telefone 213 542 336. 
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