
2019 - 2º Semestre

http://www.dominiobinario.com/?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://www.centralimo.pt/?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Índice

Domínio Binário | Centralimo - Calendário de Formação Imobiliária 2019 - 2º Semestre             2

OLÁ!
O mercado está a mudar. Há já vários meses que na Domínio Binário 
recebemos feedback que a procura de imóveis abrandou e que se 
está a levar mais tempo para concluir os negócios. Simultaneamente, 
também nos dizem que a concorrência está cada vez maior e que 
deveriam ser criadas mais regras para regular melhor a actividade da 
Mediação Imobiliária, nomeadamente no que diz respeito à obrigatoriedade 
de formação profissional como já houve no passado. Também estamos de acordo com isso. Não 
porque isso possa ajudar a crescer o negócio da formação profissional mas sim porque é toda uma imagem do 
sector que fica beneficiada se o serviço aos clientes for cada vez mais profissionalizado. A Domínio Binário 
como um dos players de referência nesta actividade também quer que a Mediação Imobiliária seja cada vez 
mais forte.

Estamos de regresso com o Calendário para o 2º semestre de 2019. Como sempre, começaremos apenas em 
meados de Setembro pois antes disso são muitos os Agentes Imobiliários de férias. Teremos 34 dias de 
Formação Imobiliária um pouco por todo o país. Apostamos no reforço de ações que lançamos pela primeira 
vez este ano e repetimos outras que costumam ser bastante procuradas. Vamos arriscar novamente a levar 
algumas dessas a locais mais "difíceis" para podermos dar a mesma oportunidade a todos. Desde já 
agradecemos a vossa presença nos próximos meses.

Vemo-nos em breve. Bons negócios imobiliários!

Paulo Fernandes
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ABRIU UMA NOVA
AGÊNCIA IMOBILIÁRIA?

Software CRM gratuito
Durante 1 ano, com agentes e imóveis ilimitados

Em subdomínio nome.centralimo.pt, com possibilidade de
aquisição de um domínio próprio

Website gratuito para a sua agência

Divulgação gratuita nos portais Centralimo e rede Correio da Manhã
Divulgação grátis dos seus imóveis

Nós temos para lhe oferecer:

https://crm.centralimo.pt/?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Extras que poderá adquirir:

Domínio personalizável à sua escolha
Domínio próprio

Do CRM da sua agência para o seu website pessoal
Importação automática

Divulgue toda a carteira de imóveis e obtenha 
mais contactos 

Imóveis Ilimitados

É AGENTE IMOBILIÁRIO?

Nós temos para lhe oferecer:

Software CRM Agente gratuito
Com até 50 imóveis ativos

Em subdomínio nome.centralimo.pt 
Website pessoal gratuito

Divulgação gratuita nos portais Centralimo e 
rede Correio da Manhã

Divulgação dos seus imóveis

Integrado na sua página profissional na rede social nº1
Motor de pesquisa de imóveis no Facebook

Até 500 destinatários mensais 
Email Marketing

Já pode ter o seu website
pessoal grátis!
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CURSOS
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Marketing Digital

Contratos no Imobiliário

Proteção de Dados 
no Imobiliário

Como Ser um Top Producer

Gerir Para Liderar

Qualificar Para Vender

Angariar Para Vender

Angariar Para Vender Práctico

Fotografia Imobiliária
(Nível 1, 2 e 3)

Vídeo Imobiliário (Nível 1 e 2)

Recrutar Para Crescer

Investimento e
Financiamento Imobiliário

Facebook Marketing

Avaliação Imobiliária

Google Marketing

Email Marketing

Momenovs  

Ju
lh

o

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Social Media Marketing



Este módulo é o pilar para a aprendizagem da atividade de 
Mediação Imobiliária. Começaremos com a evolução da 
Mediação Imobiliária face ao Mercado, passando pela 
Prospeção e pela operacionalidade do que é Angariar.

Angariar 
Para Vender

Massimo Forte
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Porto ................ 15/Out - Terça-feira
Lisboa .............. 17/Out - Quinta-feira

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

• Princípios Básicos
• A Evolução da Mediação Face ao Mercado
• A Prospeção
• O Acompanhamento
• O Processo de Angariação
• O Acompanhamento
• Partilha e Referências
• Boas Prácticas na Mediação Imobiliária

Agentes, Agentes em Equipas e Top Producers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

O Massimo Forte é uma referência no 
mercado ibérico, com mais de 20 anos de
experiência em Mediação Imobiliária:

•  Licenciado em Gestão Imobiliária pela 
   ESAI e pós-graduado em Branding e 
   Gestão de Imagem pela Universidade
   Europeia.
• Practitioner em PNL pela PNL Portugal.
•  Formador na área comportamental e 
   técnica com foco na Mediação Imobiliária.
•  Consultor independente para a área da 
   Mediação Imobiliária, trabalhando com 
   redes próprias e as maiores redes de 
   franchising.
•  É professor na ESAI e escreve 
   regularmente artigos para meios de 
   comunicação especializados.
•  Responsável pelo desenvolvimento do 
   CRS em Portugal, com o qual ainda
   contribui como instrutor.

É autor do livro "Angariar Para Vender", já 
na sua 8ª edição em Portugal e traduzido 
para o mercado espanhol, e também do 
livro "Comunicar Para Vender", já na sua 3ª 
edição.

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Angariar-Para-Vender/29?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/29/311?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/29/312?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Passe da teoria à práctica. Com recurso a roleplays e 
exercícios de grupo, aplique os conhecimentos adquiridos 
no curso teórico, dando e recebendo feedback no sentido 
de optimizar as suas estratégias de angariação. É um curso 
práctico intensivo, de muito trabalho e muita aprendizagem 
durante 2 dias.

Angariar 
Para Vender (Práctico)

Massimo Forte
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Porto ................ 14 e 15/Nov - Quinta e Sexta-feira
Lisboa .............. 21 e 22/Nov - Quinta e Sexta-feira
Faro .................. 05 e 06/Set - Quinta e Sexta-feira

290€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
350€ + iva nos últimos 15 dias

• O Sistema de Angariação - Revisão da matéria dada
• Prospecção - Role play de contacto directo e chamada telefónica
• Primeira Visita - Role play de quali�cação
• Preparação - Role play de estudo de mercado e plano de 
   marketing
• Apresentação de Serviços - Role play de apresentação de 
   serviços e tratamento de objeções
• Conclusão: Revisão geral do processo e boas prácticas

Agentes, Agentes em Equipas e Top Producers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

   C
UR

SO PRÁCTICO

 

O Massimo Forte é uma referência no 
mercado ibérico, com mais de 20 anos de
experiência em Mediação Imobiliária:

•  Licenciado em Gestão Imobiliária pela 
   ESAI e pós-graduado em Branding e 
   Gestão de Imagem pela Universidade
   Europeia.
• Practitioner em PNL pela PNL Portugal.
•  Formador na área comportamental e 
   técnica com foco na Mediação Imobiliária.
•  Consultor independente para a área da 
   Mediação Imobiliária, trabalhando com 
   redes próprias e as maiores redes de 
   franchising.
•  É professor na ESAI e escreve 
   regularmente artigos para meios de 
   comunicação especializados.
•  Responsável pelo desenvolvimento do 
   CRS em Portugal, com o qual ainda
   contribui como instrutor.

É autor do livro "Angariar Para Vender", já 
na sua 8ª edição em Portugal e traduzido 
para o mercado espanhol, e também do 
livro "Comunicar Para Vender", já na sua 3ª 
edição.

IMPORTANTE:
A participação neste curso é exclusiva a 
quem já tenha frequentado o curso 
"Angariar Para Vender"

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Angariar-Para-Vender-Pr%C3%A1tico/25?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/313?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/398?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/399?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Aprenda todas as técnicas de como trabalhar de forma 
eficiente e eficaz o cliente comprador, sendo a qualificação 
o fator crítico de sucesso. Iremos seguir um modelo que vai 
percorrer todos os passos da venda, desde o momento da 
atração do contacto (marketing e publicidade) até ao fecho 
do negócio e fidelização. 

Qualificar 
Para Vender

Massimo Forte
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  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

• História da Mediação Imobiliária e Ética
• Marketing/Publicidade
• Qualificação e Segmentação
• Preparação e Estratégia
• Plano de Ação Comercial
• Visitas
• Tratamento de Objeções
• Negociação
• Fecho
• Fidelização e Aprendizagem da Venda

Agentes, Agentes em Equipas e Top Producers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

O Massimo Forte é uma referência no 
mercado ibérico, com mais de 20 anos de
experiência em Mediação Imobiliária:

•  Licenciado em Gestão Imobiliária pela 
   ESAI e pós-graduado em Branding e 
   Gestão de Imagem pela Universidade
   Europeia.
• Practitioner em PNL pela PNL Portugal.
•  Formador na área comportamental e 
   técnica com foco na Mediação Imobiliária.
•  Consultor independente para a área da 
   Mediação Imobiliária, trabalhando com 
   redes próprias e as maiores redes de 
   franchising.
•  É professor na ESAI e escreve 
   regularmente artigos para meios de 
   comunicação especializados.
•  Responsável pelo desenvolvimento do 
   CRS em Portugal, com o qual ainda
   contribui como instrutor.

É autor do livro "Angariar Para Vender", já 
na sua 8ª edição em Portugal e traduzido 
para o mercado espanhol, e também do 
livro "Comunicar Para Vender", já na sua 3ª 
edição.

Porto ................ 17/Set - Terça-feira
Lisboa .............. 19/Set - Quinta-feira

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Qualificar-Para-Vender/28?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/28/305?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/28/306?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Como uma actividade de pessoas para pessoas, o capital 
humano na Mediação Imobiliária tem uma importância 
vital. O recrutamento é, por isso, a verdadeira base de 
qualquer agência, seja ela de pequena, média ou grande 
dimensão. Neste curso, iremos conhecer todas as fases de 
um processo de recrutamento e partilhar dicas e prácticas 
de “como fazer” ao longo de cada uma dessas fases. 

Recrutar 
Para Crescer

Massimo Forte

Faro .................. 24/Set - Terça-feira
Porto ................ 08/Out - Terça-feira
Lisboa .............. 10/Out - Quinta-feira

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

•  Definição de objectivos 
•  Como recrutar agentes imobiliários autónomos
•  Benefícios do recrutamento permanente
•  Técnicas específicas de recrutamento
•  Fontes de recrutamento mais utilizadas e mais eficazes 
•  Como atrair agentes com experiência
•  Como entrevistar um candidato 
•  Como entrevistar com PNL (Prog. Neurolinguística)
•  A integração na equipa
•  Dificuldades que encontra e como as resolver
•  Os 10 pontos chave para apresentar o seu projecto

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Brokers, Mediadores, Gerentes, Directores, 
Comerciais, Chefes de Vendas e Team Leaders

O Massimo Forte é uma referência no 
mercado ibérico, com mais de 20 anos de
experiência em Mediação Imobiliária:

•  Licenciado em Gestão Imobiliária pela 
   ESAI e pós-graduado em Branding e 
   Gestão de Imagem pela Universidade
   Europeia.
• Practitioner em PNL pela PNL Portugal.
•  Formador na área comportamental e 
   técnica com foco na Mediação Imobiliária.
•  Consultor independente para a área da 
   Mediação Imobiliária, trabalhando com 
   redes próprias e as maiores redes de 
   franchising.
•  É professor na ESAI e escreve 
   regularmente artigos para meios de 
   comunicação especializados.
•  Responsável pelo desenvolvimento do 
   CRS em Portugal, com o qual ainda
   contribui como instrutor.

É autor do livro "Angariar Para Vender", já 
na sua 8ª edição em Portugal e traduzido 
para o mercado espanhol, e também do 
livro "Comunicar Para Vender", já na sua 3ª 
edição.
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https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Recrutar-Para-Crescer/45?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/307?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/309?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/310?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Este curso tem como objetivo fornecer a todos os 
profissionais que gerem agências de Mediação Imobiliária 
as ferramentas fundamentais para arrancar, manter e 
elevar o desempenho dos seus negócios. 80% do curso será 
baseado em como gerir pessoas e os outros 20% na análise 
interna e externa.  

Gerir
Para Liderar

Massimo Forte

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

•  Análise 
•  Elaboração de Objetivos
•  Recrutamento
•  Formação
•  Dinamização da Equipa
•  Acompanhamento (coaching e mentoring)
•  Medição e Controle  

Brokers, Mediadores, Gerentes, Diretores 
Comerciais, Chefes de Vendas e Team Leaders

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020

O Massimo Forte é uma referência no 
mercado ibérico, com mais de 20 anos de
experiência em Mediação Imobiliária:

•  Licenciado em Gestão Imobiliária pela 
   ESAI e pós-graduado em Branding e 
   Gestão de Imagem pela Universidade
   Europeia.
• Practitioner em PNL pela PNL Portugal.
•  Formador na área comportamental e 
   técnica com foco na Mediação Imobiliária.
•  Consultor independente para a área da 
   Mediação Imobiliária, trabalhando com 
   redes próprias e as maiores redes de 
   franchising.
•  É professor na ESAI e escreve 
   regularmente artigos para meios de 
   comunicação especializados.
•  Responsável pelo desenvolvimento do 
   CRS em Portugal, com o qual ainda
   contribui como instrutor.

É autor do livro "Angariar Para Vender", já 
na sua 8ª edição em Portugal e traduzido 
para o mercado espanhol, e também do 
livro "Comunicar Para Vender", já na sua 3ª 
edição.
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Um Top Producer é um profissional que consegue ter 
resultados extraordinários durante um longo período de 
tempo. Para que isso aconteça, deverá criar a sua Marca 
Pessoal de dentro para fora, ou seja, o autoconhecimento 
será fundamental. O seu “para quê e porquê?” irão dar 
origem à sua visão e missão, ou seja, ao seu propósito. Este 
curso irá servir para criar os alicerces essenciais para SER 
um Top Producer. 

Como Ser 
um Top Producer

Massimo Forte

O Massimo Forte é uma referência no 
mercado ibérico, com mais de 20 anos de
experiência em Mediação Imobiliária:

•  Licenciado em Gestão Imobiliária pela 
   ESAI e pós-graduado em Branding e 
   Gestão de Imagem pela Universidade
   Europeia.
• Practitioner em PNL pela PNL Portugal.
•  Formador na área comportamental e 
   técnica com foco na Mediação Imobiliária.
•  Consultor independente para a área da 
   Mediação Imobiliária, trabalhando com 
   redes próprias e as maiores redes de 
   franchising.
•  É professor na ESAI e escreve 
   regularmente artigos para meios de 
   comunicação especializados.
•  Responsável pelo desenvolvimento do 
   CRS em Portugal, com o qual ainda
   contribui como instrutor.

É autor do livro "Angariar Para Vender", já 
na sua 8ª edição em Portugal e traduzido 
para o mercado espanhol, e também do 
livro "Comunicar Para Vender", já na sua 3ª 
edição.

 

   

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

•  Autoconhecimento 
•  Imagem Pessoal
•  Operacionalidade
•  Modelo de Negócio
•  Especialização 

Agentes, Agentes em Equipas e Top Producers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020
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Consultor em Finanças Imobiliárias tendo 
trabalhado em empresas como a Ernst & 
Young, Colliers International e RDPE. 
Desde 2007 que exerce a actividade de 
consultoria por conta própria, prestando 
serviços de aconselhamento a diversas 
Sociedades Gestoras de Fundos 
Imobiliários, bem como a promotores, 
construtores, investidores e clientes
particulares.

Possui um master em Gestão e Finanças 
Imobiliárias e um mestrado em Finanças, 
ambos pelo ISCTE Business School.

É o fundador do blogue de Finanças
Imobiliárias Out of the Box.

Neste curso de 3 dias, onde em cada um deles será 
desenvolvido um módulo, aprenderá a trabalhar o 
Imobiliário como um activo financeiro. Adquira as 
ferramentas e conhecimentos necessários para trabalhar 
os seus clientes Investidores, sabendo aconselhá-los 
relativamente ao Investimento e ao Financiamento no ramo 
imobiliário. 

Investimento e 
Financiamento 
Imobiliário

Gonçalo Nascimento
Rodrigues
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Porto ................ 30/Set, 14 e 28/Out - Segundas-feiras
Lisboa .............. 07 e 21/Out, 04/Nov - Segundas-feiras
Faro .................. 23, 24 e 25/Out - Quarta, Quinta e Sexta
Funchal ............ 18, 19 e 20/Nov - Segunda, Terça e Quarta

390€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
525€ + iva nos últimos 15 dias

MÓDULO 1 – Introdução ao Imobiliário e ao Investimento
MÓDULO 2 – Financiamento e Investimento Imobiliário
MÓDULO 3 – Casos Prácticos

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Brokers, Mediadores, Gerentes, Directores, Comerciais, 
Chefes de Vendas e Team Leaders

   C
UR

SO PRÁCTICO

 

Consulte o programa detalhado em 
http://bit.ly/InvestimentoFinanciamentoImobiliário

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Investimento-e-Financiamento-Imobili%C3%A1rio/26?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/373?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/374?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/378?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/386?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


As fotografias que idealiza na sua mente não acontecem 
quando faz o registo fotográfico? É normal. Venha saber 
como funciona a máquina fotográfica, a sua mente, e a 
melhor forma de fazer o cliente ver o imóvel através das 
suas fotografias. Descubra a razão do sucesso e aumento 
de vendas de quem já fez este curso inovador! Sistema fácil 
e práctico. 

Fotografia 
Imobiliária (Nível 1)

Pedro Pereira
da Silva

O Pedro Pereira da Silva começou em 
Setembro de 2014 a mudar as montras das 
imobiliárias em Portugal. Mais de 1.900 
profissionais já frequentaram o Curso 
Básico de Fotografia para Imobiliárias -
Nível 1. 

O sucesso destes cursos deriva do 
pragmatismo e know how acumulado ao 
longo de 13 anos como fotógrafo 
publicitário. CEO da P2S, fundada por si, 
proporciona serviços de excelência em 
fotografia publicitária, técnica, automóvel, 
imobiliária e de estúdio, e associa a estas
competências design gráfico de qualidade. 

Em todos os cursos de fotografia e vídeo
aplica o princípio: APRENDA FAZENDO.

Porto ................ 06/Nov - Quarta-feira
Lisboa .............. 27/Nov - Quarta-feira

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

• Abordagem fotográfica
• Noções de luz (sensitometria)
• Noções de perspectiva
• Noções de profundidade de campo
• Questões prácticas da fotografia imobiliária
• Pós - produção
• Utilização do tripé
• Escolha da máquina
Traga o equipamento que utiliza no dia a dia pois terá 
uma componente práctica. (Maquina, Tripé)

Agentes, Coordenadores, Assistentes
e Chefes de Equipa

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)
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https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Fotografia-Imobili%C3%A1ria---N%C3%ADvel-1/32?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/32/395?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/32/397?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Aprenda fazendo! Neste nível 2 acompanhe durante um dia 
todos os procedimentos que os profissionais de referência 
utilizam para garantir toda a qualidade na sua sessão 
fotográfica. Obtenha a naturalidade e a veracidade na 
representação fotográfica do seu imóvel. Aprenda com um 
profissional, aprenda comigo. 

Pedro Pereira
da Silva
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Fotografia 
Imobiliária (Nível 2)

150€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
175€ + iva nos últimos 15 dias

• Simulação de sessão fotográfica profissional em • • • 
• ambiente real 
• Aplicação de todos os conceitos e noções aprendidas 
• no Nível 1
• Explicação exaustiva da máquina fotográfica do • • • • 
• aluno e tripé
• Questões prácticas de fotografia e seu equipamento

Exercícios prácticos, reais, de todas as dificuldades numa sessão 
fotográfica profissional de um imóvel.
 

Requisitos: Câmara SLR com modo de regulação manual da objectiva, 
Tripé.

Agentes, Coordenadores, Assistentes 
e Chefes de Equipa

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020

O Pedro Pereira da Silva começou em 
Setembro de 2014 a mudar as montras das 
imobiliárias em Portugal. Mais de 1.900 
profissionais já frequentaram o Curso 
Básico de Fotografia para Imobiliárias -
Nível 1. 

O sucesso destes cursos deriva do 
pragmatismo e know how acumulado ao 
longo de 13 anos como fotógrafo 
publicitário. CEO da P2S, fundada por si, 
proporciona serviços de excelência em 
fotografia publicitária, técnica, automóvel, 
imobiliária e de estúdio, e associa a estas
competências design gráfico de qualidade. 

Em todos os cursos de fotografia e vídeo
aplica o princípio: APRENDA FAZENDO.



Agora que já sabe fotografar o imóvel como um profissional 
melhore com o nível 3 as suas fotografias. Através da 
revelação RAW para JPEG e com as máscaras claras e 
escuras que vai aprender a fazer, os problemas de excesso 
de luz são passado. Traga o seu portátil e o seu 
equipamento fotográfico para passar um dia a aprender a 
corrigir a cor e a luz, ficando com fotos de acordo com o 
nosso olhar.  Pedro Pereira

da Silva
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Fotografia 
Imobiliária (Nível 3)

250€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
275€ + iva nos últimos 15 dias

• Gestão de imagens JPEG/RAW
• Abordagem às diferentes ferramentas de edição • • • 
• fotográfica
• Tratamento de imagens RAW
• Revelação de imagens 
• Aplicação de máscaras simples 
• Aplicação de máscaras complexas

Requisitos: Portátil, Câmara SLR, Tripé, Software de edição fotográfica 
da câmara (Canon Digital Photo Professional/Nikon), 
Photoshop.

Agentes, Coordenadores, Assistentes 
e Chefes de Equipa

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020

O Pedro Pereira da Silva começou em 
Setembro de 2014 a mudar as montras das 
imobiliárias em Portugal. Mais de 1.900 
profissionais já frequentaram o Curso 
Básico de Fotografia para Imobiliárias -
Nível 1. 

O sucesso destes cursos deriva do 
pragmatismo e know how acumulado ao 
longo de 13 anos como fotógrafo 
publicitário. CEO da P2S, fundada por si, 
proporciona serviços de excelência em 
fotografia publicitária, técnica, automóvel, 
imobiliária e de estúdio, e associa a estas
competências design gráfico de qualidade. 

Em todos os cursos de fotografia e vídeo
aplica o princípio: APRENDA FAZENDO.



Se já possui uma DSLR (capaz de fazer filme), a grande 
angular e o tripé, venha aprender a fazer vídeos 
promocionais das suas angariações.  Após os 
conhecimentos adquiridos no Nível 1 de Fotografia 
Imobiliária, vamos fazer o registo vídeo em ambiente real, 
aprendendo as diferenças que a linguagem vídeo exige. A 
eficácia de um bom vídeo nunca foi tão relevante como nos 
dias de hoje. As redes sociais e os principais portais 
desenham os seus algoritmos de forma a dar maior 
visibilidade às angariações que incluam vídeo. Acompanhe 
esta tendência.  

Pedro Pereira
da Silva
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Vídeo 
Imobiliário (Nível 1)

150€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
175€ + iva nos últimos 15 dias

• Configuração da máquina
• Enquadramento
• Métodos de captura de imagem
 
Requisitos:Maquina fotográfica DSLR, Tripé, Lente grande angular 

Agentes, Coordenadores, Assistentes 
e Chefes de Equipa

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020

O Pedro Pereira da Silva começou em 
Setembro de 2014 a mudar as montras das 
imobiliárias em Portugal. Mais de 1.900 
profissionais já frequentaram o Curso 
Básico de Fotografia para Imobiliárias -
Nível 1. 

O sucesso destes cursos deriva do 
pragmatismo e know how acumulado ao 
longo de 13 anos como fotógrafo 
publicitário. CEO da P2S, fundada por si, 
proporciona serviços de excelência em 
fotografia publicitária, técnica, automóvel, 
imobiliária e de estúdio, e associa a estas
competências design gráfico de qualidade. 

Em todos os cursos de fotografia e vídeo
aplica o princípio: APRENDA FAZENDO.



Se já possui uma DSLR (capaz de fazer filme), a grande 
angular e o tripé, venha aprender a fazer vídeos 
promocionais das suas angariações.  Após os 
conhecimentos adquiridos no Nível 1 de Fotografia 
Imobiliária, vamos fazer o registo vídeo em ambiente real, 
aprendendo as diferenças que a linguagem vídeo exige. A 
eficácia de um bom vídeo nunca foi tão relevante como nos 
dias de hoje. As redes sociais e os principais portais 
desenham os seus algoritmos de forma a dar maior 
visibilidade às angariações que incluam vídeo. Acompanhe 
esta tendência.  

Pedro Pereira
da Silva
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Vídeo 
Imobiliário (Nível 2)

250€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
275€ + iva nos últimos 15 dias

• Configuração da máquina
• Enquadramento
• Métodos de captura de imagem
 
Requisitos:Maquina fotográfica DSLR, Tripé, Lente grande angular 

Agentes, Coordenadores, Assistentes 
e Chefes de Equipa

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020

O Pedro Pereira da Silva começou em 
Setembro de 2014 a mudar as montras das 
imobiliárias em Portugal. Mais de 1.900 
profissionais já frequentaram o Curso 
Básico de Fotografia para Imobiliárias -
Nível 1. 

O sucesso destes cursos deriva do 
pragmatismo e know how acumulado ao 
longo de 13 anos como fotógrafo 
publicitário. CEO da P2S, fundada por si, 
proporciona serviços de excelência em 
fotografia publicitária, técnica, automóvel, 
imobiliária e de estúdio, e associa a estas
competências design gráfico de qualidade. 

Em todos os cursos de fotografia e vídeo
aplica o princípio: APRENDA FAZENDO.



Consultor de Vendas Online, Coordenador 
da Pós-Graduação em Gestão de Negócios 
Online no IPLeiria, Managing Director da 
SMSonline.pt e Fundador/Organizador do 
CLICKSUMMIT.org - Conferência de 
Marketing e Vendas Online. 

Colabora nas estratégias de crescimento 
de negócios com foco nos canais digitais, 
fornecendo orientação, formação e 
suporte para pequenas e médias 
empresas, bem como gestores em todo o 
mundo lusófono.  

Com 10 anos de experiência na área da 
criação e promoção digital, que advieram 
da criação da sua própria empresa e da 
colaboração com empresas tais como 
IKEA, Rock in Rio, SIC, Grupo L’Oréal, 
GeoStar, PHC Software, Accenture, Delta 
Cafés, angariando uma visão alargada 
para dinamizar técnicas inovadoras e 
eficazes de Marketing e Vendas Online.

É formador em empresas e instituições 
várias com foco na optimização de 
ferramentas digitais e partilha de 
metodologias que facilitem o aumento de 
conversões através da captação de leads e 
sequências de venda. 

Marketing
Digital

Frederico Carvalho
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•  Categorias do marketing digital e terminologia
•  Factos e estatísticas do consumidor digital em Portugal
•  Diagnóstico quantitativo e qualitativo da sua marca
•  Fontes de tráfego online na angariação de contactos
•  Optimizar a sua marca nos Motores de Pesquisa
•  Facebook marketing para agentes Imobiliários
•  Como ampliar o alcance e gerar tráfego com 

Publicidade no Facebook
•  Marketing de vídeo para agentes imobiliários
•  Estratégias e Ferramentas para captação de contactos

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Porto ................ 23/Set - Segunda-feira
Lisboa .............. 08/Nov - Sexta-feira

Este curso destina-se ao agente imobiliário que pretende  
aprender a criar e refinar uma estratégia de marketing 
através dos canais digitais. É fundamental, para isso, saber 
usar dados e plataformas adequadas para conhecer a sua 
audiência no ambiente online. Só então poderá definir 
quais as melhores estratégias e ferramentas para potenciar 
a sua marca através de marketing online e ajustar o seu 
funil de vendas. 

Agentes, Agentes em Equipas e Top Producers

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Marketing-Digital/40?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/40/308?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/40/396?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Aprenda a delinear a sua estratégia de Email Marketing e a 
utilizar software especializado para captar contactos, 
segmentar a informação e personalizar os seus emails de 
forma a aumentar as suas vendas. Esta formação é práctica.

Email
Marketing 

Frederico Carvalho

150€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
175€ + iva nos últimos 15 dias

• Planear uma estratégia de Email Marketing eficaz;
• Captação, segmentação e personalização das suas 

campanhas de email
• Utilizar as bases de dados para anunciar para clientes 

nas redes sociais
• As melhores técnicas para motivar a abertura e o click 

do seu email
• [NOVO REGULAMENTO] Legislação em Email Marketing
• Workshop: Criar e enviar emails via MailChimp + 

Voucher E-Goi
• Métricas de avaliação e indicadores de desempenho

Requisitos: Computador portátil
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Agentes, Agentes em Equipas, Top Producers, 
Gerentes, Brokers, Coordenadores e Assistentes

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020

Consultor de Vendas Online, Coordenador 
da Pós-Graduação em Gestão de Negócios 
Online no IPLeiria, Managing Director da 
SMSonline.pt e Fundador/Organizador do 
CLICKSUMMIT.org - Conferência de 
Marketing e Vendas Online. 

Colabora nas estratégias de crescimento 
de negócios com foco nos canais digitais, 
fornecendo orientação, formação e 
suporte para pequenas e médias 
empresas, bem como gestores em todo o 
mundo lusófono.  

Com 10 anos de experiência na área da 
criação e promoção digital, que advieram 
da criação da sua própria empresa e da 
colaboração com empresas tais como 
IKEA, Rock in Rio, SIC, Grupo L’Oréal, 
GeoStar, PHC Software, Accenture, Delta 
Cafés, angariando uma visão alargada 
para dinamizar técnicas inovadoras e 
eficazes de Marketing e Vendas Online.

É formador em empresas e instituições 
várias com foco na optimização de 
ferramentas digitais e partilha de 
metodologias que facilitem o aumento de 
conversões através da captação de leads e 
sequências de venda. 



Vasco Marques conta com mais de 15 
anos de experiência, tendo realizado e 
participado em centenas de eventos em 
todos os distritos de Portugal e em outros 
países, relacionados com Marketing 
Digital, Vídeo Marketing, Empreendedo-
rismo e Redes Sociais.
 
Com intervenção regular na comunicação 
social, participa ainda semanalmente na 
TV com uma rubrica sobre Redes Sociais.

Consultor em organizações nacionais e 
multinacionais, formador e docente em 
Pós-graduações e formações executivas 
de referência.

CEO & Founder da empresa W2B, onde 
desenvolve soluções de Marketing Digital, 
consultoria e formação certificada.
Licenciado e mestrando em Gestão e 
Negócios, MBA com especialização em 
Sistemas de Informação e e-Business. É 
Microsoft Certified Trainer (MCT) e Google 
Certified Professional.

Autor dos livros Marketing Digital 360, 
Vídeo Marketing e Redes Sociais 360. 

É cada vez mais fundamental ter uma estratégia 
diversificada nos vários social media. Estar apenas no 
Facebook já não é suficiente: é importante alcançar novas 
audiências e impactar de forma diferenciada. Comunique 
assertivamente com o seu público-alvo, de forma ajustada 
em cada uma das redes sociais. Esta formação é práctica.

Social Media
Marketing

Vasco Marques

150€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
175€ + iva nos últimos 15 dias

• Estratégia nas Redes Sociais
• Instagram Marketing
• YouTube Marketing
• Criação de vídeo para redes sociais
• Transmissões em direto
• Outros Social Media

Requisitos: Computador portátil
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Agentes, Agentes em Equipas, Top Producers, 
Gerentes e Brokers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020



Vasco Marques conta com mais de 15 
anos de experiência, tendo realizado e 
participado em centenas de eventos em 
todos os distritos de Portugal e em outros 
países, relacionados com Marketing 
Digital, Vídeo Marketing, Empreendedo-
rismo e Redes Sociais.
 
Com intervenção regular na comunicação 
social, participa ainda semanalmente na 
TV com uma rubrica sobre Redes Sociais.

Consultor em organizações nacionais e 
multinacionais, formador e docente em 
Pós-graduações e formações executivas 
de referência.

CEO & Founder da empresa W2B, onde 
desenvolve soluções de Marketing Digital, 
consultoria e formação certificada.
Licenciado e mestrando em Gestão e 
Negócios, MBA com especialização em 
Sistemas de Informação e e-Business. É 
Microsoft Certified Trainer (MCT) e Google 
Certified Professional.

Autor dos livros Marketing Digital 360, 
Vídeo Marketing e Redes Sociais 360. 

O Facebook é a rede social com mais sucesso, contando 
com mais de 2,2 mil milhões de utilizadores ativos. É 
fundamental que o setor imobiliário tenha uma estratégia 
de Facebook bem definida para obter mais resultados. 
Saiba como comunicar de uma forma mais eficaz e 
conquistar mais notoriedade. Crie conteúdos atrativos e 
invista eficientemente em anúncios para alcançar o seu 
público-alvo. 

Facebook 
Marketing

Vasco Marques

150€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
175€ + iva nos últimos 15 dias

• Definir uma estratégia assertiva no Facebook e Redes 
Sociais

• Configuração e personalização de uma página do 
Facebook

• Criação de conteúdos atrativos com imagens e vídeo
• Fotografia 360
• Facebook Live – transmissão em direto profissional
• Publicidade eficiente no Facebook e Instagram
• Analítica e retorno do investimento

Requisitos: Computador portátil

Domínio Binário | Centralimo - Calendário de Formação Imobiliária 2019 - 2º Semestre           21 

Agentes, Agentes em Equipas e Top Producers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020



O Marco Gouveia é Google Regional Trainer, 
Head of Digital Marketing no Pestana Hotel 
Group e Consultor de Marketing Digital com 
especialização em SEO, Google AdWords & Web 
Analytics. Conta com mais de 14 anos de 
experiência e soma vários projectos de suces-
so.

• Trabalhou como freelancer e Consultor de 
Marketing Digital para várias pequenas e 
médias empresas;

• Colaborou com as Páginas Amarelas, onde 
definiu e implementou estratégias para o meio 
online e otimização do site e redes sociais;

• Ingressou no Pestana Hotel Group e nas 
Pousadas de Portugal, onde assegura o suces-
so dos portais de e-commerce;

• É Google Regional Trainer, leccionando as 
Google Academies Presenciais e Online e 
integrando o projecto Atelier Digital da Google;

• É docente convidado em várias Universidades.

Aprenda como fazer para que o seu negócio imobiliário seja 
encontrado no Google por potenciais clientes no exacto 
momento em que estes pensam vender ou procuram 
imóveis para comprar. Esta formação é práctica.

Google
Marketing

Marco Gouveia

150€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
175€ + iva nos últimos 15 dias

• SEO - Search Engine Optimization
• GA - Google Analytics
• SEA - Search Engine Advertising

Requisitos: Computador portátil
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Agentes, Agentes em Equipas, Top Producers, 
Gerentes e Brokers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020



Advogado com pós-graduação em 
Fiscalidade e ainda em Gestão de 
Recursos Humanos, acumula quinze anos 
de experiência profissional nas diversas 
áreas do Direito ligadas à actividade 
empresarial, designadamente com 
empresas de mediação imobiliária na 
área da gestão processual, intervindo em 
todo o processo de organização e 
preparação dos actos com vista à 
formalização dos contratos que envolvem 
as transacções dos imóveis. 

Ponta Delgada . 16/Out - Quarta-feira
Lisboa  .............. 13/Nov - Quarta-feira
Porto  ................ 02/Dez - Segunda-feira

Este é um curso dirigido a consultores imobiliários que 
pretendam gerir o seu tempo de forma eficiente e ainda 
potenciar uma relação de confiança com os seus clientes 
fundada no conhecimento. Um negócio só é negócio se e 
quando puder ser negócio. Conhecer os requisitos 
essenciais dos contratos que fazem parte do quotidiano de 
um consultor imobiliário é uma ferramenta de trabalho 
fundamental para que os negócios possam acontecer. 

Contratos
no Imobiliário

Ricardo Matos
Fernandes

  75€ + iva até 15 dias antes da  ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

•  Sujeitos e objecto dos contratos 
•  A formalização dos diversos tipos contratos
•  Contrato de compra e venda
•  Contrato de permuta
•  Contrato de arrendamento 
•  As promessas de contratar
•  Contrato de mútuo  
•  Contrato de mediação imobiliária  
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Agentes, Assistentes, Chefes de Equipa, 
Coordenadores, Gestores de Processos

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Contratos-no-Imobili%C3%A1rio/38?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/377?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/385?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/389?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Advogado com pós-graduação em 
Fiscalidade e ainda em Gestão de 
Recursos Humanos, acumula quinze anos 
de experiência profissional nas diversas 
áreas do Direito ligadas à actividade 
empresarial, designadamente com 
empresas de mediação imobiliária na 
área da gestão processual, intervindo em 
todo o processo de organização e 
preparação dos actos com vista à 
formalização dos contratos que envolvem 
as transacções dos imóveis. 

Dirigido a todos os intervenientes na atividade da mediação 
imobiliária, este é um curso que visa dar a conhecer a nova 
realidade jurídica dos dados pessoais e os cuidados a ter na 
sua recolha, tratamento, uso e conservação. O tratamento 
da identidade ou das preferências dos intervenientes na 
mediação são o elemento essencial da atividade da 
mediação imobiliária. Dar a conhecer o novo quadro legal 
desse tratamento é o objetivo essencial desta formação.

Proteção de
Dados no Imobiliário

Ricardo Matos
Fernandes

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

• Dados pessoais e dados não pessoais
• Informações e consentimentos no ato de recolha
• Direitos dos titulares dos dados pessoais
• Deveres dos responsáveis pelo tratamento de dados
• Os dados pessoais recolhidos na atividade da mediação
• Dados pessoais para obrigações legais e  contratuais
• Aspetos prácticos na recolha e tratamento de dados 

pessoais na mediação imobiliária
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Agentes, Assistentes, Chefes de Equipa, 
Coordenadores, Gestores de Processos, Gerentes

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

Este curso estará de regresso em 2020



João Fonseca, RICS Registered Valuer e 
Regognized European Valuer (REV), é 
Perito Avaliador de Imóveis inscrito na 
CMVM.

Com formação superior nas áreas de 
Gestão e Engenharia, tem uma 
Pós-Graduação em “Gestão e Avaliação no 
Imobiliário” pela Católica Porto Business 
School. 

É Vogal do Conselho Fiscal, Disciplinar e 
Deontológico da Associação Nacional de 
Avaliadores Imobiliários e Perito da Bolsa 
de Avaliadores da Câmara Municipal de 
Lisboa.

Modera o blogue “Avaliar Patrimonio” e é 
Associate Thinker no blogue “Out of the 
Box”.

Publicou, em coautoria, o livro 
“Reabilitação urbana sustentável”.

Colabora com empresas de avaliação e 
com entidades do sistema financeiro e 
bancário. 

Lisboa .............. 04/Out - Sexta-feira
Porto ................ 30/Out - Quarta-feira

Um valor de mercado adequado para um imóvel é crucial 
para um processo de mediação mais assertivo e eficaz, 
trazendo resultados mais positivos para todas as partes 
envolvidas. Com este curso, aprenda a reconhecer os 
aspetos que estão por detrás da avaliação de imóveis, 
ganhando competências que lhe permitirão agilizar todo o 
processo de mediação e aconselhar melhor os seus 
clientes.

Avaliação
Imobiliária

João Fonseca

  75€ + iva até 15 dias antes da ação pretendida
100€ + iva nos últimos 15 dias

• Enquadramento legal
• Conceitos relevantes para a Avaliação de Imóveis
• Métodos Tradicionais de Avaliação
• Métodos Avançados de Avaliação
• Avaliação de Imóveis e o Crédito Hipotecário
• Valor patrimonial tributário
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Agentes, Assistentes, Chefes de Equipa, Brokers

09h30 - 13h00 | 14h30 - 18h30  (almoço livre)

https://eventos.centralimo.pt/Info/2019---Avalia%C3%A7%C3%A3o-Imobili%C3%A1ria/39?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/39/376?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/39/381?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


Inscrições

Garanta já o seu lugar!
Inscrição obrigatória. Lugares limitados.

Selecione a formação e 
respetivo local pretendido

2

Aceda a 
www.eventos.centralimo.pt

1

Verifique, na sua caixa de email, 
a confirmação da inscrição e 

fatura/recibo

4

Preencha os seus dados e 
forma de pagamento

3
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Loja Online

loja.centralimo.pt
Visite-nos em

Na loja online Centralimo encontra diversos Produtos de 

apoio à atividade imobiliária desde Livros até Kits e 

Sessões Fotográ�cas para os seus imóveis. 
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PÓLOS DE 
FORMAÇÃO
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PORTO

LISBOA

FARO

FUNCHAL

PONTA DELGADA
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Momentos do 1º Semestre de 2019

Marketing Digital

Qualificar Para Vender

Investimento e Financiamento Imobiliário
[3 dias - 30 Set, 14 e 28 Out]

Recrutar Para Crescer

Angariar Para Vender

Avaliação Imobiliária

Fotografia Imobiliária (Nível 1)

17/Set - Terça

23/Set - Segunda

30/Set - Segunda

08/Out - Terça

15/Out - Terça

30/Out - Quarta

06/Nov - Quarta

SETEMBRO 2019

OUTUBRO 2019

Angariar Para Vender PRÁCTICO
[2 dias - 14 e 15 Nov]

Contratos no Imobiliário

14/Nov - Quinta

02/Dez - Segunda

NOVEMBRO 2019

DEZEMBRO 2019

PORTO

https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/28/305?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/40/308?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/373?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/309?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/29/311?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/39/381?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/32/395?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/313?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/389?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://www.facebook.com/pg/dominiobinario/photos/
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Qualificar Para Vender

Investimento e Financiamento Imobiliário
[3 dias - 7, 21 Out e 4 Nov]

Recrutar Para Crescer

Angariar Para Vender

19/Set - Quinta

Avaliação Imobiliária04/Out - Sexta

07/Out - Segunda

10/Out - Quinta

17/Out - Quinta

SETEMBRO 2019

OUTUBRO 2019

Marketing Digital08/Nov - Sexta

Contratos no Imobiliário

Fotografia Imobiliária (Nível 1)

13/Nov - Quarta

27/Nov - Quarta

NOVEMBRO 2019

Angariar Para Vender PRÁCTICO
[2 dias - 21 e 22 Nov]

21/Nov - Quinta

LISBOA

Momentos do 1º Semestre de 2019

https://www.facebook.com/pg/dominiobinario/photos/
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/28/306?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/39/376?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/374?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/310?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/29/312?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/40/396?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/385?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/398?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/32/397?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
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FARO, FUNCHAL E
PONTA DELGADA

Investimento e Financiamento Imobiliário
[3 dias - 23, 24 e 25 Out]

Recrutar Para Crescer

Angariar Para Vender PRÁCTICO
[2 dias - 5 e 6 Dez]

Investimento e Financiamento Imobiliário 
[3 dias - 18, 19 e 20 Nov]

24/Set - Terça

23/Out - Quarta

05/Dez - Quinta

18/Nov - Segunda

16/Out - Quarta

FARO - 2019

FUNCHAL - 2019

Contratos no Imobiliário

PONTA DELGADA - 2019

Momentos do 1º Semestre de 2019

https://www.facebook.com/pg/dominiobinario/photos/
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/307?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/378?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/399?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/386?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/377?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
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Investimento e Financiamento 
Imobiliário

Fotografia Imobiliária Avaliação Imobiliária

Contratos no Imobiliário

Marketing DigitalRecrutar Para Crescer

Qualificar Para Vender

Angariar Para Vender PRÁCTICO

Angariar Para Vender

Implantação da 
República
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o
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o
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Porto
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https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/28/305?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/28/306?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/40/308?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/307?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/373?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/39/376?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/374?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/309?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/45/310?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/373?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/373?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/374?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/374?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/29/311?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/377?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/29/312?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/378?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/39/381?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/32/395?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/40/396?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/385?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/313?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/26/386?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/398?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/32/397?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/38/389?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2
https://eventos.centralimo.pt/Inscricao/25/399?utm_source=CalendarioPDF&utm_medium=Email&utm_campaign=CI2019S2


.pt

Ajudamos na divulgação dos seus imóveis!
www.centralimo.pt
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Acompanhe a Domínio Binário nas redes sociais!

Domínio Binário
Tecnologias de Informação, Unip., Lda

Centro de Negócios Ideia Atlântico, Cx. 141
4719-005 Braga

Portugal

 Tel. 253 465 100 (Geral) | Tel. 253 465 101 (Suporte)
 info@dominiobinario.com
www.dominiobinario.com
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• O número de inscrições é limitado aos lugares disponíveis. 

• O valor inclui material de apoio ao curso (impresso ou em formato digital), coffee break e certificado de participação. 

• O acesso à formação depende de prévia inscrição e aceitação pela Domínio Binário, assim como do prévio pagamento • 
• da quantia devida nos termos anunciados. 

• A Domínio Binário reserva-se ao direito de cancelar o curso no caso de não atingir o número mínimo de participantes •  
• estabelecido ou por motivos de força maior, sendo que, em ambas situações, será efetuado o reembolso total dos •  •  •  
• valores pagos pelos participantes. 

• Na impossibilidade de participação, a pessoa inscrita pode fazer-se substituir por um(a) colega, desde que comunicado 
• por email até 48 horas antes do início do curso para o endereço eventos@dominiobinario.com. 

• Os preços indicados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

• A fatura/recibo é enviada por email após confirmação de pagamento para a entidade indicada no formulário de •  •  •  •  
• inscrição. 

• Para evitar a perturbação da formação, não é permitida a utilização de telemóveis na sala durante o período da • 
   realização da mesma. Os telemóveis deverão estar desligados ou em modo silencioso e sem vibração. 

• Os cursos, datas, preços e campanhas encontram-se em vigor nas condições assinaladas, salvo erro tipográfico.

TERMOS E CONDIÇÕES Versão 1.0 - Actualizado em 30/06/2019




