


Dotar os alunos de conhecimentos e consciência crítica sobre a teoria e a prática da Gestão e da 

Promoção Imobiliária, permitindo-lhes uma abordagem competente das questões emergentes 

do uso, afetação e gestão dos recursos imobiliários. 

Transmitir informação sobre os mecanismos económicos, financeiros, sociais e políticos que 

condicionam o mercado imobiliário. 

Proporcionar conhecimentos em todas as valências que compõem uma das atividades 

económicas mais transversais da nossa economia. Desenvolver nos alunos a capacidade de 

aplicação da teoria à prática profissional. Incutir o espírito empreendedor de gestão, liderança e 

de trabalho em equipa, cada vez mais necessário em contextos de acrescida competitividade 

empresarial. 



Formador: Dr. Diogo Pacheco de Amorim 

Objetivos 

1. Transmitir uma perspetiva integrada do mercado Imobiliário 

2. Identificar os atores do Mercado Imobiliário 

3. Perceber os fatores que influenciam o imobiliário 

4. Caracterizar os principais segmentos no Mercado Imobiliário 

5. Debater o futuro e as tendências do setor 

Competências 
1. Identificação, seleção e utilização, nas diversas fontes ao dispor, informação 

Imobiliária relevante . 

2. Obter uma visão o mais aproximada possível do dos fatores que influenciam o 

mercado Imobiliário. 

3. Realizar relatórios dos mais variados segmentos imobiliários, identificando e 

selecionando as fonte de uma forma qualitativa 

Programa 

1 - Ambiente Imobiliário 

1.1 Cultura anglo-saxónica 

1.2 O que é o Imobiliário 

1.3 Enquadramento do Imobiliário na teoria económica 

1.4 Mercado imobiliário 

• Externalidades /Atores/ Produtos e Segmentos 

• O Estado 

1.5 Mercado Imobiliário português 

2 - Localização e Procura do Imobiliário 

2.1 O Solo, esse recurso limitado. 

2.2 O local: solo vs sítio 

2.3 O valor no imobiliário 

3 - O Futuro do Mercado Imobiliário 



Formador: Dr. Norberto Coelho 

Objetivos 

1. Reconhecer os diferentes conceitos de Gestão no Imobiliário 

2. Identificar os diferentes tipos de propriedade e os diferentes intervenientes no 

Imobiliário 

3. Elaborar uma auditoria a um Património Imobiliário 

4. Estabelecer um plano de Gestão 

5. Implementar um processo de orçamentação e controlo orçamental 

6. Analisar o risco associado a um imóvel e a uma carteira de imóveis 

7. Analisar a performance de imóveis e de portfólios imobiliários 

Competências 
Dotar os alunos de conhecimentos que lhes permitam gerir imóveis e portfólios imobiliários, 

não apenas numa óptica estritamente imobiliária, mas essencialmente numa óptica 

financeira, com o sentido da optimização da sua rentabilidade. 

Programa 

1 - Introdução 

1.1 As diferentes formas de propriedade no imobiliário e os diferentes detentores de 

Património Imobiliário 

2 - A Gestão de Ativos em Organismos de Investimento Coletivo 



3 - Gestão de Carteiras de Ativos Imobiliários 

3.1 Auditoria ao património imobiliário 

3.2 Contabilidade aplicada ao imobiliário 

3.3 Contabilidade de Gestão 

3.4 Fontes de financiamento ao imobiliário 

3.5 Orçamentação, controlo orçamental e análise de desvios 

3.6 Sistemas de custeio 

3.7 O Plano de Gestão no imobiliário 

3.8 Critérios de constituição de carteiras de ativos imobiliários 

3.9 Risco no investimento imobiliário 

3.10 - Análise da performance dos ativos imobiliários 

Formador: Dr. Miguel Silva 

Objetivos 

1. Transmitir uma perspetiva integrada do Facility Management 

2. Identificar as competências do Facility Manager 

3. Conhecer as Ferramentas do Facility Management 

4. Identificar as interações entre património e serviços 

5. Debater as normas europeias de FM 

Competências 
1. Identificação, seleção e utilização das fontes de informação sobre FM 

2. Obter uma visão o mais aproximada possível do dos fatores que influenciam 

o Facility Management 

3. Realizar modelos de gestão operacional de edifícios 



Programa 

1 - Introdução ao Facility Management 

2 - As Ferramentas do Facility Management 

2.1 Modelo de FM 

2.2 Modelo de Reporting 

2.3 SLA - Níveis de Serviço Acordados 

2.4 Indicadores de Qualidade e Serviço - KPI 

2.4 Modelo de Contratação e Remuneração Variável 

3 - Gestão Integrada de Serviços e Patrimónios 

Formador: Eng. Pedro Neves 

Objetivos 

1. Compreender, identificar e utilizar os indicadores chave para o desenvolvimento 

integrado de um negócio imobiliário. 

2. Testar e desenvolver em aula o conjunto de indicadores e ferramentas para analisar e 

apresentar um modelo de negócio. 

Competências 
1. Análise, síntese de indicadores imobiliários. 

2. Exposição, debate e defesa de um modelo de negócio imobiliário. 

Programa 

Analise de casos de negócios imobiliários com características diferentes no que respeita, 

o volume de investimento, a complexidade, a maturidade, o tipo de produtos e os prazos 

de desenvolvimento. 





2 - Princípios da gestão de edifícios e da manutenção 

2.1 Filosofia da manutenção 

2.2 Gestão da manutenção 

2.3 Custos de manutenção 

2.4 Software de gestão da manutenção 

2.5 Requisitos legais e de qualidade 

3 - Terminologia, definições e conceitos 

3.1 Normalização 

3.2 Conceitos fundamentais 

4 - Indicadores de gestão 

4.1 Conceitos gerais 

4.2 Conceitos e tipos de análises 

5 - Manutenção de edifícios 

5. 1 Requisitos legais e regulamentares 

5.2 Requisitos de manutenção 

5.3 Objetivos e gestão de indicadores 

5.4 Sistema de gestão da manutenção 

6 - Organização do sistema de gestão 

6.1 Conceitos e elementos gerais 

6.2 Registos dos equipamentos e planos de manutenção 

6.3 Programação e gestão dos trabalhos 

7 - Normas de codificação de materiais 

8 - Controlo de custos de manutenção 

8.1 Os custos da manutenção 

8.2 Orçamentos de manutenção 






