FIABCI PORTUGAL

1. O que é?

6. Serviços FIABCI

A FIABCI é uma Federação Internacional do Imobiliário que tem como objetivo principal
permitir aos protagonistas do sector imobiliário melhorar a qualidade e competitividade das suas atividades, mediante o intercâmbio de conhecimentos, informações e
oportunidades de negócio.

• Excelentes oportunidades de negócio e contactos a estabelecer com outros
membros e entidades durante os encontros locais, nacionais e internacionais promovidos pela FIABCI;
• Ferramentas de promoção, designadamente, utilização do nome e logótipo da
FIABCI em toda a atividade externa;
• Programas de formação profissional;
• Marketing e Publicidade através do acesso a uma base de dados on-line com os
contactos de todos os membros aderentes;
• Salões Profissionais, em que a FIABCI se encontra presente, com stand próprio, como
o MIPIM ou a EXPOREAL;
• Realização de eventos diversificados, designadamente dois congressos internacionais anuais e reuniões de trabalho em diversos países;
• Prémio Prix D’Excellence, um prémio anual criado com o intuito de proporcional
soluções para as necessidades dos consumidores em matéria imobiliária, reconhecendo ao mesmo tempo as realizações imobiliárias de exceção a nível global.

Com este propósito:
• Proporciona acesso direto a informações sobre o sector imobiliário internacional;
• Contribui para a melhoria das relações entre o sector público e privado;
• Facilita o intercâmbio de informações sobre os mercados imobiliários e a divulgação de
elementos económicos, empresariais, políticos e tecnológicos que interessam a este sector;
• Promove a troca de informações sobre qualificação e formação profissional entre os
membros da FIABCI.

2. Onde se encontra?
A sede mundial da FIABCI localiza-se em Paris.
Já em Portugal, a APEMIP tem a honra de assumir a Presidência da FIABCI Portugal
desde 1997, responsabilizando.se pelo tratamento dos assuntos administrativos e
procedimentos relacionados com o funcionamento da Federação em Portugal.

3. Quem são os membros da FIABCI?
A FIABCI acolhe como membros instituições e indivíduos os quais podem assumir as
seguintes categorias:
• Membros principais – Associações de indivíduos e/ou empresas que proporcionam
serviços aos profissionais imobiliários ou que a eles se encontram vinculados;
• Membros ordinários – Individuos ou empresas que exerçam uma profissão imobiliárial;
• Membros especiais – indivíduos que não exercem uma profissão imobiliária, mas suja
atividade se encontra relacionada com profissões imobiliárias
• Jovens membros – Profissionais do sector imobiliário que tenham até 35 anos de idade;
• Membros corporativos – Empresas que oferecem serviços a profissionais imobiliários
ou que a estes se encontram vinculados;
• Membros do sector educativo – Centros de formação e ensino cujo programa inclui
matérias alusivas ao sector imobiliário;
• Membros do sector público – Autoridades governamentais nacionais, regionais ou
locais, assim como organismos públicos;
• Membros associados – Indivíduos ou empresas que pertencem a Associações
membros principais da FIABCI.

4. Como se encontra organizada?
A FIABCI é dirigida por um Conselho formada pelos Presidentes dos diversos
capítulos, bem como pelos delegados que os representam. É o Conselho
que elege o presidente mundial, bem como os três presidentes mundiais
adjuntos, que respondem, respetivamente, pelas Américas;
Ásia-Pacífico; e Europa, África e Oriente.

5. Línguas Oficiais
São cinco as línguas oficiais da FIABCI: Inglês, Francês, Alemão,
Japonês e Espanhol. Isso faz com que a FIABCI seja a única
federação imobiliária de caracter verdadeiramente internacional.

7. Eventos
• Congresso Mundial – O principal evento da FIABCI é o congresso mundial que se
realiza anualmente e procura colocar em debate os temais mais atuais do sector
imobiliário. Durante a sua realização, é eleito o Presidente mundial e realizada a
cerimónia Prix D’Excellence;
• Congresso Jornadas Europeias – Promovido a cada dois anos por um dos capítulos
europeus, pretende aproximar os profissionais do sector através do debate de temas
de interesse;
• Outros eventos – Congresso FIABCI Américas; Congresso anual Ásia-Pacífico; FIABCI
December Business Meetings

8. FIABCI na Internet
Website: www.fiabci.org
E-mail: info@fiabci.org

9. Outros Serviços
• Emissão de certificado de membro;
• Entrega de password de acesso ao site FIABCI;
• Envio do logótipo FIABCI Portugal para inserção em elementos
comunicacionais da empresa, para identificação
como membro aderente.

