
A formação decorre em 10 sessões, com inicio em 12 de Outubro  
e término em 21 Dezembro de 2012.

COnheçA Os Diferentes 
móDulOs previstOs pArA 
estA fOrmAçãO:

•	 IntelIgêncIa	&	MarketIng	
IMobIlIárIo

•	 noções	essencIaIs	de	fInanças	
eM	IMobIlIárIo

•	 fIscalIdade	no	IMobIlIárIo

•	 contratos	e	IMobIlIárIo

•	 negocIação	coM	a	banca	–	
aspectos	jurídIcos	e	negocIaIs

•	 urbanIsMo	e	reabIlItação	
urbana

•	 recuperação	urbana	–	concIlIar	
Interesse	públIco	&	prIvado

•	 o	InvestIMento	IMobIlIárIo	e	
regIMe	dos	fII

•	 planeaMento	fInanceIro	no	
IMobIlIárIo

•	 noções	de	avalIação	IMobIlIárIa

Os fOrmADOres sãO 
prOfessOres DO iseG Ou 
reCOnheCiDOs prOfissiOnAis 
DO merCADO imObiliáriO:

•	 Dr.	Ricardo	Guimarães	(Confidencial	
Imobiliário)	&	Dr.	Diogo	Pinto	Gonçalves	
(Docente	do	ISEG)

•	 Prof.	João	Carvalho	das	Neves	&	Prof	
Joaquim	Montezuma	(Docentes	do	ISEG)

•	 Dr.	Duarte	Athayde	e	Drª	Manuela	Silva	
Marques	(	Abreu	Advogados)

•	 Dr.	Rui	Peixoto	Duarte	e	Dr.	Francisco	
Patricio	(Abreu	Advogados)

•	 Dr.	Rui	Peixoto	Duarte	(Abreu	Advogados)		
&	Eng	Viegas	Vaz	(CGD)

•	 Prof.	Luis	Fábrica	e	Dra.	Mariana	Guedes	
Costa	(Abreu	Advogados)

•	 Dr.	Ricardo	Luz	(Gestluz	Consultores)

•	 Dr.	Miguel	Castro	Pereira	e	Dra	Patricia	
Viana	(Abreu	Advogados)

•	 Dra	Inês	Pinto	(Docente	do	ISEG)

local dos seminários
ISEG	-	Lisboa
Rua	do	Quelhas	•	1200-781	Lisboa

horário das sessões
As	sessões	de	formação	decorrem	das	
14h30	às	18h30.

Duração
10	seminários	consecutivos	à	sexta-feira	das	
14h30	às	18h30	(total	de	40	horas	de	formação),	
com	início	em	12	de	Outubro	de	2012.	

valor da inscrição
Profissionais	do	sector	imobiliário	
=	1800€	+	IVA	
Assinantes	Confidencial	Imobiliário		
e	ex-alunos	do	ISEG
=	1500€	+	IVA

Desconto de 25% para inscrições 
até 24 setembro 2012	

informações e pré-inscrições em:
gestao@confidencialimobiliario.com 

Certificado de presença
O	Certificado	de	Presença	é	assegurado	
mediante	a	presença	em	pelo	menos	8	das	
10	sessões.	As	empresas	que	desejarem	
podem	inscrever	diferentes	colaboradores	
nas	diversas	sessões,	não	sendo	conferida	
nesta	situação	Certificado	de	Presença.	

Formação ConFidenCial imobiliário / iSeG–CeGe

Programa Especializado em Gestão Imobiliária*

10 Sessões — Com o apoio Abreu Advogados

um completo programa de formação 
que decorre em 10 semanas com 
seminários de duração de 4 horas 
dedicados a diferentes temas da 
gestão imobiliária. para todos os 
profissionais que querem ter uma 
rápida mas abrangente perspectiva 
de gestão na óptica do investidor e 
do promotor imobiliário.
Com a colaboração da Abreu 
Advogados, o programa 
especializado de Gestão em 
imobiliário inclui uma ampla 
perspectiva do enquadramento 
jurídico e fiscal do negócio 
imobiliário em portugal.

apoIo:

O	iseG	é	uma	das	prestigiadas	escolas	
de	gestão	em	Portugal,	líder	na	formação	
em	imobiliário	com	o	único	mestrado	e	
pós-Graduação	em	Gestão	e	Avaliação	
Imobiliária	com	acreditação	RICS	–	Royal	
Institute	of	Charters	Surveyors.
Confidencial imobiliário é	a	mais	antiga	
e	prestigiada	publicação	profissional	
do	sector,	agora	relançada	pela	Vida	
Imobiliária	e	Imométrica.

7ª Edição 12 Out. — 21 Dez.

*	programa:	conteúdos,	formadores
e	datas	sujeitas	a	confirmação.

Desconto

de 25%
para inscrições até 

24 Setembro 2012



envie de imediato a sua inscrição.
por	fax	para	222	085	010
por	e-mail:	gestao@confidencialimobiliario.com
contacto	para	mais	informações:	222	085	009

Sim, considerem a minha inscrição para o Programa especializado 
em Gestão imobiliária

nome:

empresa:

morada:     

Código Postal:

Telefone:       Fax:

e-mail:

nº de contribuinte:

Pagamento no acto da inscrição de 50% da propina, no valor de:
                                  €.

Sim, realizo transferência bancária para a V. conta. 
entidade beneficiária: imoestatistica, lda.
nib: 0010 0000 37291270001 62

Sim, envio cheque via postal, sob o banco                                              , 
cheque nº    .

a	2ª	prestação	é	debitada	com	o	inicio	do	curso	e	tem	de	estar	
obrigatoriamente	liquidada	até	à	3ª	sessão	do	curso.

Sou assinante Confidencial imobiliário
Sou ex-aluno iSeG
Sim, quero receber informação para subscrever 
a Confidencial imobiliário

local dos seminários
ISEG	-	Instituto	Superior	Economia		
e	Gestão
Rua	do	Quelhas
1200-781	Lisboa

horário das sessões
As	sessões	de	formação	decorrem	das	
14h30	às	18h30.

Duração
10	seminários	consecutivos	à	sexta-feira	
das	14h30	às	18h30	(total	de	40	horas	de	
formação),	com	inicio	a	12	de	Outubro	e	
final	a	21	Dezembro	2012.

valor da inscrição
Profissionais	do	sector	imobiliário	
=	1800€	+	IVA	
Assinantes	Confidencial	Imobiliário		
e	ex-alunos	do	ISEG
=	1500€	+	IVA

Desconto de 25% para inscrições 
até 24 setembro 2012

inscrição no curso tem a data limite 
de 4 de Outubro 2012

Certificado de presença
O	Certificado	de	Presença	é	assegurado	
mediante	a	presença	em	pelo	menos	
8	das	10	sessões.	As	empresas	que	
desejarem	podem	inscrever	diferentes	
colaboradores	nas	diversas	sessões,	
não	sendo	conferida	nesta	situação	
Certificado	de	Presença.	

assegure	desde	já	
lugar	no	programa	

especializado	de	gestão	
em	Imobiliário.

apoIo:

O	iseG	é	uma	das	prestigiadas	escolas	de	
gestão	em	Portugal	e	apresenta	na	sua	
oferta	a	primeira	Pós-Graduação	de	Gestão	
Imobiliária	com	acreditação	RICS	–	Royal	
Institute	of	Charters	Surveyors.

Confidencial imobiliário é	a	mais	antiga	
e	prestigiada	publicação	profissional	do	
sector,	agora	relançada	pela	Vida	Imobiliária	
e	Imométrica.	


