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Tecnologia móvel

Brrrrr, brrrr, brrrr
Alertas imediatos. Fica a saber 

todas as novidades dos imóveis
guardados como favoritos e das 

tuas pesquisas guardadas.

Como o Sherlock Holmes
Encontra o que procuras e em

qualquer lugar. No sofá, no metro, na 
rua, num bar ou até mesmo na casa de 

banho.

Sayonara computador!
Publica o teu anúncio no idealista 
desde um smartphone. Em apenas 
3 passos, já está. Não te esqueças

de colocar muitas fotos.
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Tráfego

Font: https://pro.similarweb.com/?#/digitalsuite/websiteanalysis/overview/website-performance/*/999/24m?webSource=Total&key=idealista.pt,imovirtual.com,era.pt,remax.pt,bpiexpressoimobiliario.pt
(January 2023) 

https://pro.similarweb.com/?
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Publicidade
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Publicidade



6

Software imobiliário

Registo de chamadas 
recebidas GRÁTIS

Informação detalhada de cada 
contacto:

Resultado da chamada, conteúdo do 
email, histórico do imóvel, exportação

para Excel.

Publica e gere os teus
imóveis desde qualquer

dispositivo

O melhor CRM imobiliário para o teu negócio:
• Software completo e fácil de usar desde qualquer dispositivo.
• Publicação de  imóveis.
• Faz upload de fotos a partir do teu telemóvel.
• Avalia as visitas no momento.
• Gere de forma avançada as tuas prospeções, oportunidades de 

negócio e proprietários.
• Realiza as tuas próprias Análises Comparativas de Mercado. (ACM)
• Integração com MLS e Google calendar.
• Publicação em  vários portais ao mesmo tempo.
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Software imobiliário

Redes sociais para imobiliárias

O teu próprio canal imobiliário no 
Youtube, Facebook e Google +.

O teu site

Otimizado para dispositivos móveis
Modificação de conteúdos de uma

forma simples.

Multi-publicação para imobiliárias

Publica os teus anúncios nos principais
portais com apenas um clique.
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Virtual Tour 360º

✓ Panorâmicas 360º de todo o imóveis
para aceder a cada canto, tal como 
numa visita libre.

✓ Planos zenitais para uma melhor
localização.

✓ Navega em conjunto com o utilizador 
e dá-lhe controlo para que se possa
mover livremente.

✓ Inclui uma régua virtual para medir 
divisões e uma planta dimensionada 
independente que se importa 
etiquetada à página web.

✓ Melhora o posicionamento do imóvel

Multimédia

Planta 2D-3D

✓ Mostra o imóvel de uma forma 
mais profissional.

✓ A tua planta 2D e 3D em 48 
horas laboráis.

✓ Só tens de enviar-nos um croqui 
simples que pode ser feito à
mão.

Pics & Plan

✓ 30 fotos com máxima qualidade
realizadas por um profissional.

✓ 1 planta 
✓ Mais contactos.
✓ Realizado por um profissional

certificado pelo idealista.
✓ Melhora o posicionamento do 

imóvel.

Vídeo profesional

✓ Mostra o imóvel de uma forma 
original.

✓ Mais conteúdo para o teu anúncio. 
Os utilizadores adoram os vídeos e 
estes são um elemento 
fundamental na tomada de 
decisão para visitar o imóvel.

✓ Máxima visibilidade e 
posicionamento.

✓ Melhora o posicionamento do 
imóvel.



9

Drone

✓ Vídeo profissional em HD, 
realizado com drone, que permite 
observar a propriedade desde o ar.

✓ Oferece informação relevante 
sobre as imediações do imóvel.

✓ Útil para obter uma visão
completa dos imóveis, como por 
exemplo moradias, propriedades
residenciais, quintas, terrenos. 

✓ Melhora o posicionamento do 
imóvel.

Multimédia

Modelo interativo para 
empreendimentos

✓ Virtual tour realizado a partir de 
renders, da planta e da memória de 
qualidades do empreendimento.

✓ Planos zenitais para uma melhor
localização.

✓ Navega em conjunto com o utilizador 
e dá-lhe controlo para que se possa
mover livremente.

✓ Inclui uma planta 3D mobilada do 
imóvel.

✓ Melhora o posicionamento do imóvel.

Virtual Home Staging

✓ Posibilidade de visualizar como seria 
cada divisão depois de uma
reabilitação virtual: luz adequada, 
cor das paredes, etc.

✓ Adiciona mobiliário a imóveis vazios, 
para reabilitar, com mobiliário
antiquado ou mal decorados.

✓ Inclui um incrível efeito cortina com
o “antes” e o “depois”, em todos os 
imóveis com Decoração Virtual.

✓ Melhora o posicionamento do 
imóvel.

3D

✓ Visita virtual combina fotografias de 
alta qualidade e medição laser. 

✓ Inclui uma planta dimensionada 
independente que se importa 
etiquetada à página web.

✓ Inclui Doll house em 3D, uma régua
virtual para medir divisões e a 
possibilidade de adicionar 
Mattertags (hotspots)

✓ Posicionamento máximo nas listas de 
resultados.
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Dados

Estimativa de preço do imóvel
Usamos os nossos dados 

exclusivos e o nosso conhecimento
de mercado para recomendar-te 

um preço.

Nota simples
Obtém facilmente este documento 
oficial do registo, necessário para 

realizar uma venda. Informações sobre 
os proprietários, superfície e dívidas.

Análise legal do imóvel
Realizamos uma análise profunda 

das fichas de registo e do cadastro
para que possas comprar com

total confiança. 

Tudo o que precisas saber para 
entender o mercado imobiliário

Tanto para particulares como para empresas 
que precisam de informação sobre o setor
imobiliário, no idealista/data temos todas as 
ferramentas necessárias para tirar o máximo 
proveito do mercado imobiliário.
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Dados

Estudos de mercado
Analisa todas as 
variáveis da oferta e da 
procura em Portugal

Dados históricos
Acede a todas as nossas
métricas em evolução
(oferta, procura, dias no 
mercado...). Faz 
avaliações com imóveis
de referência histórica.

Market Navigator
Toda a informação
imobiliária em tempo 
real: melhora a tua
angariação, faz 
avaliações ilimitadas e 
obtém Estudos de 
Mercado completos de 
qualquer área

Avalia e faz auditorias à
tua carteira
Compara o preço e a 
procura do teu imóvel, com
os imóveis da concorrência
para melhorar o processo de 
comercialização. Avalia, 
automaticamente, a tua
carteira de uma forma 
massiva.
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Pesquisa fácil 50%
das pesquisas feitas
através de “desenha

a tua área” 
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Empreendimentos

Imóveis de obra nova e usados 
Aparece em destaque na listagem.

Imagem de marca
Toda a tua carteira com link ao teu

site, com imagem corporativa e 
descrição completa.

A tua informação acessível
Fotos, vídeos, memórias

descritivas (PDF), folhetos
promocionais, financiamento.
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Crédito à Habitação

Temos, à tua disposição, ferramentas
para ajudar os teus clientes a comparar 
e obter o melhor crédito habitação, 
através do nosso portal.

Simulador de crédito habitação: 
Calcula a mensalidade do crédito 
habitação, em função do valor do 
empréstimo, do prazo e do tipo de 
taxa de juros.

Tabela de amortização: Conhece os 
gastos de juros e capital, de forma 
mensal e anual.

Comparador de crédito habitação: 
personaliza os teus resultados e 
compara as ofertas mais atrativas de 
diferentes bancos para tomar a melhor
decisão.
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Informação imobiliária

Jornalismo de dados

Elaboramos artigos informativos para conhecer 
e entender o mercado imobiliário com base em 
dados exclusivos.

Entrevistas que marcam a diferença
Analisamos o mercado da forma mais fiável 
através dos principais protagonistas do setor 
imobiliário e das fontes mais credíveis.

Exclusivos
Escrevemos artigos em primeira-mão que 
marcam a agenda imobiliária e medem o pulso 
do setor.

Reportagens especiais
Fazemos jornalismo de qualidade para oferecer-
te informação diferenciada e mais especial.

idealista/news é o meio de comunicação onde poderás encontrar e ler notícias, reportagens e análises 
sobre o mercado imobiliário em Portugal, Espanha e Itália.
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Casas de férias

Arrendamento turístico em Portugal, Espanha, Itália, e Andorra

Disponível em 7 idiomas: português, 
inglês, espanhol, francês, alemão, 
italiano e holandês.

Reserva online de alojamentos de 
férias, de forma fácil e segura.
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Casas de férias

• Gestão turística com tudo incluído, com uma equipa 
especializada à tua disposição.

• Channel Manager: controla o teus anúncios a partir de um
único sítio. Conexões oficiais API/XML, sincronização
bilateral completa (tarifas, reservas, calendário…)

• Segurança e comodidade nos teus pagamentos 
automáticos através do nosso POS virtual com validação
de cartões.

• Motor de reservas para a tua página web integrado com
idealistas/tools. Os utilizadores poderão reservar online a 
partir da sua própria página web, Facebook e Instagram.

• Calendário conectado com todos os principais portais:
Booking.com, Airbnb, Expedia, Rentalia... e com a tua
página web.

• Aumenta a tua rentabilidade com ferramentas de gestão, 
automatização e estatística. 

• Diferentes contas de acesso: Cria sub-contas
independentes para cada um dos teus gestores.

• Disponível em 9 línguas e adaptado a qualquer plataforma.

Tu web

+30 
portales

O software para profissionais especialistas em arrendamentos de 
curta duração.
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Formação

2020
2.040 inscritos em 76 webinar

2019
2.222 inscritos em 20 workshop

2018
1.321 inscritos em 15 workshop

2017
1.117 inscritos em 12 workshop

2016
1.275 inscritos em 9 cidades

2015
937 inscritos em 6 cidades

Cursos de marketing online para profissionais imobiliários



profissionais@idealista.pt

Milano
Corso Italia, 3 
C.P. 20122

Madrid
Plaza de las Cortes, 2
C.P. 28014

Barcelona
Rambla de Canaletes, 140
C.P. 08002

Málaga
Marqués de Larios, 1
C.P. 29005

Lisboa
Av. Da Liberdade, 249
C.P. 1250-143


