
A nova forma de trabalhar 
com compradores e 

vendedores de 
imóveis sustentáveis 

DESIGNAÇÃO  
NAR 

GREEN



As habitações eficientes na utilização de recursos são cada vez 
mais uma realidade. Para trabalhar estes imóveis de forma 
profissional e eficiente, o PIR disponibiliza a exclusiva 
Designação "GREEN" da NAR. 

Esta prestigiada Designação irá permitir que seja um dos 
primeiros profissionais da mediação imobiliária especialista 
em imóveis sustentáveis.

É cada vez mais importante que reconheça a importância de 
construir casas com elevada eficiência energética e que esteja 
preparado para vender estes imóveis aos seus clientes.

Junte-se a nós! O que é bom para o planeta também é bom 
para si e para os seus clientes.



GREEN

Una iniciativa de

Spanish International Realty Alliance

Aprenderá as vantagens das habitações eficientes na 
utilização de recursos e as competências para partilhar 
estes conhecimentos com vendedores e compradores.

Torne-se um especialista em:
Casas com recursos eficientes

Recursos de bricolage ecológicos 

Utilização de tecnologias inteligentes nas habitações 

Uso e substituição de sistemas e eletrodomésticos ecológicos 

Apoio e aconselhamento a clientes em remodelações eficientes 

Planificação de uma construção sustentável de raiz



Solo utilizando bombillas LED, las casas podrían ver 
reducido su consumo energético hasta un 30%

Un termostato programable puede reducir en un 10% el 
importe anual de tu factura energética

Los compradores de vivienda están pagando entre un 9 
y un 13% más por viviendas de alto rendimiento 

Prioridades verdes para casas 
nuevas y de segunda mano
La eficiencia de los recursos es importante en los edificios de nueva 
construcción, pero las casas de segunda mano constituyen más del 
90% del mercado.

En este curso aprenderás a identificar las preferencias del cliente 
que se alinean con los beneficios de eficiencia de recursos. También 
aprenderás a guiar a los clientes para tomar decisiones ecológicas al 
reformar sus hogares actuales, y diseñar las viviendas de nueva 
construcción para cumplir y superar las normas de sostenibilidad.

¿Sabías qué...?

Utilizando apenas lâmpadas LED, poderá ver reduzido o consumo 
energético de uma casa em  cerca de 30%

Um termostato programável pode reduzir em 10% o valor anual da 
fatura de eletricidade ..

Os compradores estão a pagar mais, entre 9 a 13%, por habitações de 
alto rendimento 

Prioridades verdes para casas
novas e usadas
A eficiência dos recursos é importante nos edifícios de novas construção, mas as casas 
em segunda mão constituem mais de 90% do mercado.

Neste curso aprenderá a identificar as preferências do cliente que se alinham com os 
benefícios da eficiência na utilização dos recursos. 
Também aprenderá a conduzir os clientes na tomada de decisões ecológicas ao 
reformar as suas casas atuais e a projetar casas de nova construção para cumprir e 
superar os princípios da sustentabilidade.

Sabia que...?



Las viviendas sostenibles han llegado para 
quedarse. Por eso SIRA te trae en exclusiva la 
designación “green” de la NAR, que te 
permitirá ser de los primeros profesionales 
inmobiliarios expertos en vivienda sostenible.

Además de aumentar el valor de una vivienda, 
puedes asesorarles sobre el CEE, o cómo 
aprovechar descuentos e incentivos para 
financiar reformas que hagan que su vivienda sea 
más eficiente y ecológica.

Acompáñanos. Lo que es bueno para el planeta, 
también lo es para ti y para tus clientes.

Faça crescer o seu negócio e coloque-se a par das exigências da 
expansão do mercado imobiliário obtendo a Designação Green 

da NAR.

Como ser tornar um Designado Green da NAR?

As casas verdes chegaram para permanecer
Obtenha conhecimentos que o vai distinguir como especialista da mediação imobiliária em 
imóveis eficientes. O conteúdo formativo deste curso centra-se nas necessidades e 
preferências do comprador atual, abordando matérias como a redução de custos, saúde e 
segurança na casa. 
Descubra as formas mais eficientes para posicionar um imóvel com recursos eficientes no seu 
mercado. Dominar as técnicas para trazer os aspetos ecológicos de uma casa para primeiro 
plano fará de si um especialista indispensável para os vendedores. 

Mais informação em www.pir.pt

 

 
 

Assistir ao curso 
Green de 2 dias 
com um 
programa 
específico em 
cada dia e obter 
aprovação no 
exame.

Manter o estatuto de 
REALTOR ativo (gratuito 
no 1º ano) que ganhou ao 
solicitar a Designação 
Green, renovando-o no 
início de cada ano (inclui 
renovação da Designação 
Green).

1 2 3
Solicitar a Designação 
Green NAR após a 
realização do curso. 
Terá a oferta do 
estatuto de 

 REALTOR até ao 
final do ano em 
curso.
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