
      A Veigas Portugal é uma rede de Mediação 
Imobiliária, familiar e 100% nacional. Apostamos num 
legado aliado à inovação, construído a partir da nossa 
experiência e visão empreendedora. 
 
      Procuramos estar sempre para lá da linha da frente, 
com foco na criação de mais valor e uma experiência 
ímpar para o cliente. Este é um dos principais objetivos 
da Direção de Marca da Veigas Portugal. 
 
      O principal foco das nossas equipas é o cliente em 
primeiro lugar, oferecendo um atendimento 
personalizado e profissional, com uma multiplicidade de 
serviços ajustados às suas necessidades, que garante as 
melhores soluções para as situações mais particulares. 
 
      Desta forma, distinguimo-nos, posicionando-nos no 
mercado como a “maior rede de mediação imobiliária 
nacional” que conta com profissionais competentes no 
terreno. 

 

 



Ser consultor na VEIGAS é a oportunidade que procura para escrever 

um novo capítulo na sua carreira profissional. Seja qual for a sua 

experiência, encontrará aqui, na Veigas Portugal, a oportunidade de 

iniciar/evoluir o seu percurso na mediação imobiliária. 

 

Quais as funções como consultor(a) imobiliário? 

•Prospeção e Angariação 

•Promoção de imóveis 

•Gestão e acompanhamento clientes 

•Atendimento personalizado 

•Qualificação e seleção de clientes 

•Mediação e Fecho de negócios  

•Apoio processual na angariação e venda 

 



Quais os requisitos? 
 

•Ambição 

•Atitude profissional 

•Apresentação profissional 

•Vontade em aprender 

•Compromisso e Disciplina 

•Foco no cliente 

•Orientação para resultados 

•Espírito comercial 

•Facilidade de comunicação e de 

argumentação 

•Organização e Motivação 

•Residente em Lisboa e arredores no 

mínimo à 6 meses 

•Carta de condução e viatura própria 

 



Quais os benefícios que terá ao tornar-se um consultor(a) imobiliário Veigas? 
 

•Integração numa empresa 100% Nacional, com 25 anos de experiência no mercado imobiliário 

•A valorização dos nossos consultores é primordial, pelo que temos o Plano de Carreira Veigas que 

lhes permite crescer e alcançar estatutos mais elevados, tal como melhores condições de comissão. 

Este plano divide-se em 5 categorias: Consultor, Gold, Premium, Platinum e Diamond. 

•Acesso gratuito a ferramentas do sofisticado CRM Veigas; 

•Acesso gratuito a portais imobiliários nacionais e internacionais 

•Sem pagamento de "Fee" mensal; 

•Acesso gratuito a gestor de crédito e processual 

•Apoio na comunicação e marketing;  

•Apoio Jurídico, Administrativo e processual;  

•Zonas livres de trabalho; 

•Flexibilidade e gestão do horário de trabalho; 

•Acesso a carteira de imóveis da rede; 

•Formações gratuitas continuas. 

 



Formações gratuitas continuas 
 

     O conhecimento para a realização de um serviço ao cliente de 

qualidade é uma prioridade na Veigas Portugal! Neste sentido, dispomos 

de um departamento (IFV) que desenvolve formações e workshops, 

destinados exclusivamente para todos os colaboradores (consultores 

imobiliários e diretores de equipa). 

     O nosso principal objectivo é, com a formação, fornecer as ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento de competências técnicas, no âmbito 

da atividade de mediação imobiliária. 

     As formações e os workshops são desenvolvidos por técnicos 

habilitados e divididos em dois grandes âmbitos: formação inicial e 

formação contínua. 

     Realizamos vários cursos técnicos e jurídicos, sempre atualizados face 

às alterações legislativas. Garantimos, assim, as capacidades adequadas a 

uma prestação de serviço no imobiliário, com qualidade e rigor exigíveis 

aos profissionais Veigas. 

     Em 2019, o nosso portfólio de formações e workshops estendeu-se, 

passando a incluir cursos de desenvolvimento pessoal.  

 



Serviços ao dispor do cliente: 

Comprar, vender ou arrendar um imóvel, seja ele um apartamento, uma 

moradia, uma loja, um terreno ou de um outro tipo, implica um processo 

demorado e, por vezes, desmotivador. A Veigas Portugal, dispõe de vários 

serviços que tornam este processo mais simples, prático e eficaz, tais 

como: 

•All Credit (Crédito à Habitação); 

•Avaliação de Imóvel; 

•Certificação energética; 

•Gestão processual e Documental; 

•Visto Gold; 

•Exclusivo 

•Projetos de Arquitetura: tratamos de Reabilitação, Remodelação e 

Construção; 

•Projetos de Engenharia: garantimos Eficiência e Acompanhamento em 

todas as fases do projeto; 

•Construção e Remodelação: em Interiores e Espaços Comerciais, Moradias 

e Prédios, com as melhores soluções para os clientes mais exigentes! 

•Entre outros… 



Envia-nos o teu CV para o e-mail: 21@veigas.eu 

 

“O que você escolhe fazer hoje, tem o poder de mudar o seu amanhã!” 

 

mailto:21@veigas.eu

