
Workshops de apenas 4 horas  

de preparação para o  

Exame do InCI de 29 de Setembro 2012 
Porto, 3 workshops à escolha 

 

Público-alvo: 

• Gestores ou quadros de sociedades de mediação imobiliária que pretendam obter ou renovar a 
capacidade profissional com vista à obtenção ou renovação da licença AMI.  

• Angariadores ou técnicos de vendas de sociedades de mediação que pretendam obter ou renovar a 
licença de angariador imobiliário.  

• Profissionais ligados os setor imobiliário.  

 

Data e Horários: 

25 Setembro à tarde (14-18h)  

25 Setembro, pós laboral (19-23h) 

ou 

26 Setembro de manhã (9-13h) 

 

Programa: 

Recentes alterações à legislação do imobiliário. 

As matérias do exame estão reguladas no despacho conjunto nº 707 /2004 de 3 de Dez. 

Outras matérias a abordar: Explicações práticas sobre o exame; Regime jurídico das actividades de mediação 
e angariação; A empresa de mediação imobiliária; Transparência fiscal, etc. 

Resolução de exames anteriores (incluindo o último), casos práticos e resposta a dúvidas. 

 
   

Director Geral da DWBH, empresa de consultoria e formação 

Formador: 
Ex Director Geral da HabiMaison Mediação Imobiliária 
 
Ex Gestor Comercial da Amorim Imobiliária 
 
Com Capacidade Profissional atribuída pelo InCI 
 
Consultor e formador na área do imobiliário e área 
comportamental 

                                                    
                           Jorge Osório 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Workshops de preparação do exame do InCI 

(Mediação e Angariação imobiliária) 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Por favor escolha o dia e horário:  

□ 25 Set. à tarde (14-18h)         □25 Set. pós laboral (19-23h)      □26 Set. manhã (9-13h) 

 

 

Participantes: 

1 - _________________________________________ Função _______________ E-mail___________________ 75€ 

2 - _________________________________________ Função _______________ E-mail___________________ 75€ 

3 - _________________________________________ Função _______________ E-mail___________________ 75€ 

4 - _________________________________________ Função _______________ E-mail___________________ Grátis 

 

 ___ inscrições X 75€=____________€ 

O valor da inscrição inclui IVA e toda a documentação. 

 

 

Local: Porto 

 

 

Forma de pagamento: 

     Transferência bancária, ou depósito no dia___para o NIB: 0032.0303.00200042675.74 (Banco Barclays) 

     Pagamento por cheque, à ordem de DWBH Unipessoal, Lda., enviado para: 

 Rua Ofélia Cruz Costa, 741 - R/C Tras. – 4455-139 Lavra.   

                Solicito o envio antecipado da factura para o e-mail: __________________________________ 

 

Dados para Facturação: 

_________________________________________________NIPC______________ 

___________________________________________________________________ 

______/______  - ___________      Telefone: _______________ e-mail_____________ 

 

 

Por favor enviar ficha preenchida e comprovativo de pagamento: 

• Digitalizada, por correio electrónico para: help@dwbh.pt 

• Correio: Rua Ofélia Cruz Costa, 741 - R/C Tras. – 4455-139 Lavra.   

 
 

 


