
Parceria iSeG/ceGe — confidencial imobiliário

curso de avaliação 
imobiliária COLABORAÇÃO:

Programa — 1º dia

•	 Fundamentos	da	Avaliação	Imobiliária

•	 Princípios	de	avaliação	imobiliária

•	 Avaliação	de	mercado	e	análise	de	investimentos

•	 Noções	de	preços,	valor,	custo	e	rendimento

•	 Factores	de	mercado	que	influenciam	o	valor	da	propriedade

•	 Yields,	taxas	de	juro,	risco	e	inflação

•	 O	custo	do	capital	na	avaliação	imobiliária

•	 Tipos	de	avaliação

•	 Métodos	de	avaliação	

•	 Método	de	avaliação	pelos	comparativos	de	mercado

•	 Base	de	dados	SIR/Lar	Doce	Lar	

•	 Estudo	de	um	caso	

•	 Modelos	Hedónicos	na	avaliação	imobiliária

Programa — 2º dia

•	 Métodos	de	avaliação	baseados	no	rendimento

•	 Métodos	expeditos	de	avaliação	–	Cap	rate	e	método	residual	estático

•	 Estudo	de	um	caso

•	 Critica	aos	métodos	tradicionais	de	avaliação

•	 Método	de	avaliação	baseado	nos	fluxos	de	caixa	actualizados	

•	 Drivers	do	valor

•	 Elaboração	da	demonstração	de	fluxos	de	caixa	previsionais

•	 Estimativa	do	custo	do	capital

•	 Modelos	de	avaliação	do	valor	em	continuidade

•	 Estudo	de	um	caso

•	 Análise	de	risco	na	avaliação	imobiliária

•	 Análise	de	sensibilidade

•	 Análise	de	cenários

•	 Simulação	de	monte	carlo

Programa — 3º dia

•	 Método	de	avaliação	baseado	no	custo

•	 Justificação	da	aplicação	deste	método

•	 Exemplo	de	aplicação

•	 O	valor	do	solo

•	 O	método	residual

•	 Estudo	de	um	caso

•	 A	teoria	das	opções	e	a	aplicação	à	avaliação	de	terrenos

•	 Árvores	de	decisão

•	 Enquadramentos	legais	e	regulamentares	das	avaliações

•	 Aviso	n.º	5/07	do	Banco	de	Portugal

•	 Código	do	IMI

•	 Código	das	Expropriações

•	 Avaliações	para	efeitos	contabilísticos	-	IAS/IFRS

•	 O	ISEG	é	uma	das	prestigiadas	escolas	de	
gestão	em	Portugal	e	apresenta	na	sua	oferta	
de	mestrados	o	único,	em	Portugal,	em	Gestão	
e	Avaliação	Imobiliária	que	é	acreditado	pelo	
RICS	–	Royal	Institute	of	Charters	Surveyors.

•	 A	Ci - Confidencial Imobiliário	é	uma	
entidade	independente,	orientada	para	a	
satisfação	das	necessidades	de	informação	
dos	profissionais	do	mercado	imobiliário,	
no	contexto	da	tomada	de	decisão	quanto	
a	investimentos	e	estratégias	de	venda.	
É	especializada	na	produção	e	difusão	de	
indicadores	de	análise	do	mercado,	detendo	
índices	e	bases	de	dados	exclusivas	sobre	
a	oferta	e	vendas	de	fogos,	com	detalhe	à	
freguesia.

29 de abril, 6 e 13 de maio de 2011

objectivos:
Um programa dirigido a todos os profissionais 
interessados em adquirir as competências 
e conhecimentos necessários para proceder 
a avaliações imobiliárias sejam imóveis 
residenciais, comerciais ou industriais.
Uma formação essencial para os profissionais 
do sector financeiro, consultoria e mediação 
imobiliária, promotores imobiliários e todos 
os que lidam no seu dia-a-dia com negócios 
imobiliários!

No final do curso deverá: 
•	 Dominar	os	conceitos	financeiros	

fundamentais	na	avaliação	imobiliária;	
•	 Saber	seleccionar	os	métodos	mais	

adequados	em	cada	situação	concreta;
•	 Conhecer	os	principais	métodos	de	

avaliação	imobiliária	e	a	sua	aplicação	na	
prática;

•	 Saber	usar	funções	avançadas	do	Excel	na	
modelização	e	avaliação	imobiliária.



Lugares limitados, 
reserve já!

 

envie de imediato a sua inscrição.
Por	fax	para:	22	208	50	10
Por	e-mail:	ci-iberica@ci-iberica.com
Contacto	para	mais	informações:	22	208	50	09

Sim,	considerem	a	minha	inscrição	para	o	Curso	de	Avaliação	Imobiliária

Nome:

Empresa:

Morada:	 	 	 	 	

Código	Postal:

Telefone:		 	 	 			Fax:

E-mail:

Nº	de	Contribuinte:

Pagamento	no	acto	da	inscrição	de	100%	da	propina,	no	valor	de:																€

Sim,	realizo	transferência	bancária	para	a	V.	conta.	
Entidade	beneficiária:	Imoestatistica	–	Sistemas	de	Informação	de	
Imobiliário,	Lda.
NIB:	0010	0000	37291270001	62

Sim,	envio	cheque	via	postal,	sob	o	Banco												 	 																		,	

cheque	n.º					 	 	 	 	 	 	 				.

Sou	assinante	Confidencial	Imobiliário

Sim,	quero	receber	informação	para	subscrever	a	Confidencial	Imobiliário

local dos seminários
ISEG	–	Rua	do	Quelhas,	6

Horário das sessões
Dias	29	de	Abril,	6	de	Maio	e	13	de	Maio,	
das	9:30-13:00/14:30-18:00

certificado de Presença
O	Certificado	de	Presença	é	assegurado	
mediante	a	presença	em	pelo	menos	
80%	das	horas	formativas.

Preço
Valor de inscrição de 900€ + IVA	
para	Clientes/Assinantes	Confidencial	
Imobiliário	e	Antigos	Alunos	do	ISEG.

Valor de inscrição de 1200€ + IVA	
para	todos	os	restantes	profissionais	
do	sector	(Inclui	a	oferta	de	assinatura	
anual	da	Confidencial	Imobiliário).

Estes	valores	incluem	o	almoço.

 
informações e 
pré-inscrições em:
ci-iberica@ci-iberica.com

coordeNação cieNtífica: Prof.	Doutor	João	Carvalho	das	Neves
Formadores:
• Prof. Doutor João Carvalho das Neves,	Ph.D.	em	Business	Administration	pela	Manchester	Business	School	e	avaliador	imo-

biliário	acreditado	como	Fellow	da	RICS	(FRICS).	Professor	catedrático	do	ISEG,	Presidente	da	comissão	científica	do	mestrado	
em	gestão	e	avaliação	imobiliária.

• Prof. Dr. Joaquim Montezuma,	 Doutorado	 em	 Economia	 do	 Imobiliário	 pela	 Universidade	 de	 Glasgow,	 Mestre	 em	 Gestão	
(MBA)	com	especialização	em	Finanças	pela	Universidade	Católica	Portuguesa	e	Licenciado	em	Engenharia	Química	pela	Uni-
versidade	de	Coimbra.	É	Professor	Auxiliar	do	ISEG/UTL,	onde	é	membro	da	comissão	directiva	do	Mestrado	em	Avaliação	e	
Gestão	Imobiliária.

• Prof. Dr. Amaro Laia,	Mestre	em	gestão	(MBA)	pelo	ISEG	e	avaliador	de	Imobiliário	acreditado	como	Membro	da	RICS	(MRICS).	
Professor	auxiliar	convidado	do	ISEG	onde	é	director	executivo	da	pós-graduação	e	mestrado	em	gestão	e	avaliação	imobiliária	
e	responsável	pelas	cadeiras	de	Avaliação	imobiliária	e	de	Análise	de	Investimentos	Imobiliários.

• Dr. Manuel Miranda Mota,	Licenciatura	em	gestão	pelo	ISCTE	e	MBA	pelo	ISEG.	Docente	no	ISEG	em	Avaliação	Imobiliária	no	
mestrado	em	gestão	e	avaliação	imobiliária.	Experiência	profissional	empresarial	de	25	anos	ao	longo	da	qual	foi	CFO	e	CEO	de	
empresas	na	área	industrial	e	imobiliária.

• Eng. João Rosa,	Engenheiro	Civil	pelo	IST	e	acreditado	como	Membro	da	RICS	(MRICS).	Experiência	profissional	de	20	anos	
na	área	da	avaliação	imobiliária.	Actualmente	é	Director	do	Departamento	Imobiliário	da	LUSO-ROUX	e	responsável	pela	inter-
nacionalização	da	empresa.	

• Dr. João Garcia Barreto,	Licenciado	em	gestão	e	pós-graduado	em	finanças	imobiliárias	pelo	ISCTE.	Perito	avaliador	e	consul-
tor	de	investimentos	imobiliários	e	colaborador	para	a	área	de	Internacionalização	na	LUSO-ROUX.


