
 

 

  



 

 

João Rocheta, RE/MAX Vilamoura 
 
Consultor Imobiliário – Real Estate Agent – Agent Commercial 

(+351) 92 595 76 76 | jrocheta@remax.pt 
https://joaorocheta.com | www.remax.pt/jrocheta 

Siga-me: 
Follow me:       

 

 

 
Vender imóvel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Rocheta 
(+351) 92 595 76 76 

 

jrocheta@remax.pt 
 

www.remax.pt/jrocheta 
 
 

 

tel:(+351)%2092%20595%2076%2076
mailto:jrocheta@remax.pt
https://joaorocheta.com/
file:///G:/DRIVE%20GOOGLE/DRIVE%20REMAX/SALGADOS/www.remax.pt/jrocheta
https://www.facebook.com/jnunorocheta
https://twitter.com/jnrocheta
https://www.linkedin.com/in/jnrocheta/
https://www.instagram.com/jnrocheta/
https://www.youtube.com/c/joaorocheta
https://www.pinterest.pt/jnrocheta/


 

 

João Rocheta, RE/MAX Vilamoura 
 
Consultor Imobiliário – Real Estate Agent – Agent Commercial 

(+351) 92 595 76 76 | jrocheta@remax.pt 
https://joaorocheta.com | www.remax.pt/jrocheta 

Siga-me: 
Follow me:       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimado Proprietário, 
 
 
 
Este dossier destina-se a esclarecê-lo sobre o processo de venda do seu imóvel. 
 
Quero assegurar-lhe que está a contratar um profissional de vendas imobiliárias, que 
integra uma equipa, também ela especializada, com o compromisso total de vender o seu 
imóvel ao melhor preço de mercado, no mais curto espaço de tempo e com mínimo 
incómodo para si. 
 
O meu sucesso depende da total satisfação dos meus clientes. 
 
O meu objetivo é que cada cliente hoje, o seja também amanhã. 
 
Atentamente, 
 
 
João Rocheta  
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CONHEÇA-ME 
 
O meu nome é João Rocheta. Nasci em 1968, sou casado e tenho dois filhos fantásticos. 
Defino-me como um homem de muitas e diferentes paixões: desde logo a tecnologia, 
marketing digital, vendas, windsurf, pesca desportiva, náutica de recreio, etc… 
 
Sou agente RE/MAX desde 2010 e, simultaneamente, sou o responsável de recrutamento 
e formação do Grupo Maxidomus (grupo de agências imobiliárias com 20 anos de 
experiência e que opera sob a franquia da RE/MAX). 
 
Sou formador reconhecido pelo I.E.F.P. e dou formação aos agentes que ingressam nas 
nossas agências no Algarve. 
Além disso, também dou formação fora da RE/MAX, neste caso, de náutica de recreio 
(cartas de marinheiro, patrão, etc…). 
 
Na minha vida, a família ocupa sempre um lugar especial. Deste grupo de pessoas 
especiais também fazem parte os meus amigos e tento sempre fazer mais amigos, quer 
social ou profissionalmente. 
 
É essa a relação que tenho com os meus clientes; faço amigos. 
 
Parece simples para alguns, para outros será um cliché, mas é verdade e exige uma grande 
dedicação e vontade da minha parte. 
 
É a isso que me comprometo, ser dedicado, fazer estudos, analisar o mercado, planear o 
marketing, enfim, encontrar todas as ferramentas que possam ajudar a que o meu cliente 
tome a melhor e a mais acertada decisão. 
 
Como agente da RE/MAX Vilamoura, acredito que tenho a missão de ajudar os meus 
clientes, quer a vender, a comprar ou arrendar as suas casas, para que isso os ajude a 
concretizar os seus sonhos e a melhorar as suas vidas. 
 
Acredito que cruzar-me consigo, tornar-se meu cliente, não é mero acaso e é por isso que 
entendo ser esta a minha missão. 
 
Juntos, temos o objetivo de encontrar o caminho mais curto, no mais curto espaço de 
tempo, para atingir com segurança, o melhor resultado, o melhor negócio. 
 
Isto, não porque entenda que simplesmente sou o melhor, mas porque acredito e tenho a 
vontade de o ser. O meu objetivo é que cada cliente hoje, o seja também amanhã. 
 
Obrigado pela sua disponibilidade e confiança. 
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FORMAÇÃO 
 
Acredito na formação contínua e na importância da partilha de conhecimentos. 
Costumo dizer que o “saber”, não ocupa espaço. 
Estes são alguns dos cursos que frequentei, desde que exerço esta atividade: 
 

 CCP - Certificado de Competências Pedagógicas 
o Formador certificado pelo I.E.F.P 

 Compradores e Angariação 
o Curso RE/MAX. 

 Programação neurolinguística 
o Com Adelino Cunha (I have the Power). 

 Avaliação do Custo e do Rendimento 
o Avaliação Imobiliária. 

 Avaliação Método Comparativo 
o Métodos de avaliação imobiliária. 

 Tom Ferry's Sales Power 
o Curso de vendas. 

 Motivação, Marketing & Vendas 
o Com Daniel Godri (Coliseu dos Recreios). 

 Convenção Nacional RE/MAX 
o Com Tom Ferry (Punta Umbria). 

 Sales Training RE/MAX 
o Curso de vendas. 

 Banca 
o Crédito habitação. 

 iWork 
o Curso de Tecnologia RE/MAX. 

 Seminário de Iniciação 
o Curso de vendas RE/MAX. 

 Aprovado no exame Nacional do InCI 
o O InCI, I.P. (Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P.) é a entidade 

reguladora do sector da construção e do imobiliário. 
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FORMAÇÃO 
 
Assim, disponho de formação adequada ao exercício da atividade e mantenho-me 
constantemente atualizado, frequentando regularmente cursos e formações. 
Ao longo dos anos frequentei cursos de formação, seminários e programas de 
acompanhamento e treino de comerciais permanentemente atualizados e adaptados, 
através de entidades certificadas pelo INCI, o que concede um carácter oficial aos cursos 
e permite a obtenção da carteira profissional de angariador. 
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PRÉMIOS E RECONHECIMENTO 
 
Ao longo do meu percurso profissional, fui premiado várias vezes pela RE/MAX Portugal. 
Estes prémios, além de atestarem o meu compromisso para com a minha profissão, 
servem como reconhecimento pelos meus resultados. 
 
Nunca me canso de agradecer aos meus clientes, amigos e colegas pela oportunidade 
que me deram ao trabalharem comigo. 
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CONHECE A RE/MAX? 

 
A RE/MAX foi fundada em 1973 nos EUA e é atualmente a maior rede imobiliária a nível 
mundial. Está presente nos 5 continentes, em 65 países com cerca de 7011 Agências e 
120,729 agentes associados. Ninguém no mundo vende mais imóveis que a RE/MAX. 
 
Tem uma cultura empresarial, baseada em princípio éticos, qualidade de serviço e muita 
motivação de parte dos seus agentes. 
Somos líderes no mercado português o que, todos os dias, faz com que vendamos dois 
imóveis por hora. 
 

O significado da marca RE/MAX:  Real Estate / MAXimum 
 

 Resultados máximos 
 Máxima cooperação 
 Máxima formação 
 Máximo serviço ao cliente 
 Máxima rentabilidade 

 
A RE/MAX com este conceito revolucionou o mercado imobiliário e alterou as regras do 
sector tradicional. 
 
O sucesso da nossa expansão deve-se à implementação de um modelo de gestão 
inovador assente em 3 princípios fundamentais: 
 

 Máximo serviço ao cliente 
 Máxima comissão para vendedor 
 Máxima rentabilidade para a agência 
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A RE/MAX 
EM PORTUGAL 

 
Em Portugal está presente desde o início de 2000. Em 2 anos tornou-se a maior 
imobiliária do país, hoje conta com mais de 400 agências imobiliárias e perto de 8300 
agentes associados, espalhados por todo o território nacional. A RE/MAX em Portugal 
foi considerada a melhor empresa para trabalhar em 2010. 
 
 
Os agentes RE/MAX são profissionais independentes, mas contam com o apoio de toda 
a organização RE/MAX recolhendo benefícios de pertencer à maior rede imobiliária a 
trabalhar em Portugal. 
 
 Imagens de marca e notoriedade; 
Envolve uma identidade à qual é associada uma imagem de credibilidade e confiança no 
serviço. 
 
 Campanhas de Publicidade; 
Uma presença constante nos principais meios de comunicação tanto a nível nacional 
como internacional. 
 
 Colaboração entre agências RE/MAX e negócios partilhados (rede); 
Esta vantagem permite ao agente ser altamente eficaz e produtivo no tratamento com 
os seus clientes. 
 
 Formação; 
O agente RE/MAX é sujeito a formação contínua, e dispõe de modernas e excelentes 
ferramentas e técnicas de marketing para promover e divulgar os imóveis que angaria. 
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NO ALGARVE 

 
A RE/MAX Vilamoura pertence ao Grupo Maxidomus, que detêm 4 agências RE/MAX no 
Algarve: Vilamoura (Centro de Vilamoura), Collection (Marina de Vilamoura), Homeland 
(Quarteira) e Newstyle (Almancil), bem como a MAX/FINANCE Dreams (em Quarteira). 
 
A RE/MAX Vilamoura foi uma a primeira agência RE/MAX a abrir no Algarve e uma das 
primeiras agências RE/MAX em Portugal. 
É considerada uma das agências de referência da rede, está habitualmente no Top 10 no 
ranking de lojas de toda a rede. Dispõe de uma equipa de cerca de 35 profissionais, muitos 
deles premiados pela RE/MAX. 
 

 

 
Rua da Lusotur, loja 2 

8125-432 Vilamoura 

 

 
Avª. Da Marina, Edif. Via Marina, loja 9 

8125-432 Vilamoura 

 

 
Av. Francisco Sá Carneiro, Torre Algarve 

8125 -139 Quarteira 

 

 
Rua Vale Formoso, nº 339 

8135-148 Almancil 
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EM CASCAIS 

 
O Grupo Maxidomus, com 20 anos de experiência na área imobiliária, desenvolve a sua 
atividade em zonas de 1ª linha geográfica, como sejam a linha do Estoril/Cascais e Lisboa. 
 
A sede da empresa é em Cascais, onde temos 3 Agências RE/MAX, na Parede. 
 
            

 

 
(SEDE) 

Rua Latino Coelho, Nº 69 - R/C 
2775-225 Parede 

 

 
LOJA JARDINS DA PAREDE 

Avenida das Acácias, Nº 41 Loja A/B 
2775-342 Jardins da Parede 

 

 
LOJA C. COMERCIAL RIVIERA 

Rua Bartolomeu Dias, Loja 8 
Praça do Junqueiro 

2775-551 Carcavelos 
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NA COSTA DE PRATA 

 
Dispomos ainda de duas agências na Costa de Prata: Lourinhã e Praia da Areia Branca. 

 
 

 

        
Rua Adolfo Bordalo, 5 R/C 

2530-130 Lourinhã 
 

 

        
LOJA PRAIA DA AREIA BRANCA 

Largo do Turismo Nº8 
2530-216 Praia da Areia Branca 

 
Fundado em 2000, o GRUPO MAXIDOMUS é um grupo de agências imobiliárias com 
mais de 19 anos de experiência e que opera sob a franquia da RE/MAX - Líder Mundial 
de Mercado de Mediação Imobiliária. 
 
 
No total, conta com 9 agências e cerca de 100 colaboradores distribuídos pelas áreas 
mais nobres da Costa Litoral de Portugal - Costas de Cascais, Sintra e Lisboa, Algarve e 
Costa de Prata. 
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A RE/MAX NO ALGARVE 
27 agências / mais de 500 Agentes 

 
Uma das mais-valias da rede RE/MAX, assenta na partilha de negócios entre agências. 
Nenhuma outra agência imobiliária tem tantas agências a trabalhar, num raio de ação tão 
próximo, a comercializar o seu imóvel. 
 

 
 
O site da RE/MAX é dos sites imobiliários mais visitados, tem cerca de 46000 imóveis, 
aos quais pode aceder na internet, através do site www.remax.pt. 
 
 

 
 
 
Sabia que todos os imóveis entregues à RE/MAX podem ser vendidos por qualquer 
agência, de qualquer marca? 
 
E que incentivamos essa partilha, dividindo a nossa comissão em 50%/50%? 
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A MINHA AGÊNCIA  
 

Os nossos Serviços… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máximos serviços = máximos resultados. 
  

CLIENTE 
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VAI VENDER O SEU IMÓVEL? 
 

Pondera vender sozinho o seu imóvel? 
 
Para muita gente uma casa é uma das maiores transações 
financeiras, que alguma vez terão oportunidade de realizar. 
E, infelizmente, o processo de vender uma casa é 
atualmente mais complexo e demorado do que nunca. 
Portanto, ser bem-sucedido implica geralmente ter 
experiência nos campos jurídicos, financeiro e de 
marketing. Em muitos casos, e a não ser, que seja um perito 
em comercialização imobiliária, esta pode tornar-se uma 
aventura frustrante e potencialmente dispendiosa. 
 
 

Porquê trabalhar com um angariador Imobiliário? 
 

1. Otimizar o preço de venda. 
 
2. Preparar a sua casa para visitar. 
 
3. Maximizar a exposição no mercado. 
 
4. Facilitar a relação do comprador. 
 
5. Pré-seleção de potenciais Compradores. 
 
6. Proteção contra futuras reclamações. 
 
7. Informação ao comprador. 
 
8. Garantia de privacidade. 
 
9. Confidencialidade e segurança entre vendedor/comprador. 
 
10. Negociação profissional. 
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PORQUÊ TRABALHAR COM A RE/MAX? 
 
1. A página Web imobiliária com mais visibilidade em 
Portugal com mais de 600.000 visitas mensais. 
 
2. Credibilidade, projeção e a visibilidade da maior rede 
imobiliária do País. 
 
3. Uma marca de prestígio – O nome mais conhecido no 
mercado imobiliário. Quando as pessoas decidem 
comprar ou vender, pensam imediatamente na RE/MAX. 
 
4. Marketing Online – Divulgaremos o seu imóvel na 
nossa página Web e noutras páginas Web especializadas 
no sector imobiliário. 
 

5. Marketing direcionado – Planos de ação para divulgação do seu imóvel nos veículos de 
publicidade apropriados de acordo com o perfil do mesmo. 
 
6. Discrição – Não transforme a sua casa num “circo” com 5 placas “VENDE-SE”, dando a 
entender que está desesperada(o). 
 
7. Profissionais credenciados – A grande maioria dos agentes RE/MAX estão registados 
no InCI (O Instituto da Construção e do Imobiliário é a entidade reguladora do sector da 
construção e do imobiliário. Compete-lhe atribuir os títulos para o exercício das atividades 
reguladas, entre outras, Licença de Mediação Imobiliária e Inscrição de Angariador 
Imobiliário.) 
 
Quando as pessoas decidem comprar ou vender, pensam imediatamente na RE/MAX. 
 
Entregue a tarefa de vender a sua casa à imobiliária com mais experiência em Portugal, 
ao fazer isto pode estar a poupar tempo, dinheiro e muitas preocupações. O sistema 
RE/MAX foi desenvolvido com o objetivo exclusivo de comercializar imóveis a um preço 
justo e com total tranquilidade para si. 
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PORQUÊ TRABALHAR COMIGO? 
 

1. Conheço a zona do seu imóvel. 
 

2. Garantia de serviço - Forneço toda a informação necessária ao cliente, tudo por escrito. 
 

3. Dedicação diária – Integro uma equipa que só trabalha com imóveis que entendemos 
estarem apropriados à comercialização com qualidade. 
 

4. Atendimento personalizado – Só o contactarei da maneira que lhe for mais conveniente, 
seja por telefone, carta, correio eletrónico, Messenger, Skype, etc. – e nos horários que lhe 
convenham (depois do trabalho, fim de semana). 
 

5. Segurança – Ao trabalhar comigo, você garante a sua segurança e da sua família limitando 
assim o número de acessos de pessoas estranhas á sua residência. Os potenciais 
compradores só visitarão o imóvel comigo: o agente que você já conhece. 
 

6. A primeira impressão é que fica! – Irei orientá-lo a preparar o imóvel para que a sua 
apresentação seja a mais positiva possível. 
 

7. Apoio jurídico – Comigo terá todo o apoio jurídico para a preparação de documentos, 
escrituras, contratos, e todos os documentos necessários a uma negociação segura. 
 

8. Análise comparativa de mercado – Fui treinado e constantemente reciclado para poder 
oferecer-lhe a melhor análise comparativa de mercado de modo a que consiga o melhor 
preço pelo seu imóvel sem “assustar” potenciais compradores. 
 

9. Sistema de partilhas – No caso de outra imobiliária/agente ter um cliente interessado no 
seu imóvel, partilharei a venda para que você não perca o negócio. 
 

10. Financiamento – Estou preparado para ajudar os compradores, na obtenção de 
financiamento. 
 

11. Clientes para sempre! – Mesmo depois da venda, 
continuarei á sua disposição para futuros 
esclarecimentos e novos negócios. 
 

12. Para mim, a sua satisfação é o mais importante 
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AS SUAS RESPOSTAS, OS SEUS DIREITOS… 
O meu compromisso! 

 
Como proprietário, deve obter respostas satisfatórias a algumas perguntas, para decidir 
quem é o Agente Imobiliário mais indicado para vender a sua propriedade. 
O melhor profissional facultar-lhe-á a informação necessária para que escolha o 
Angariador Imobiliário ideal. 
 
É um Angariador Imobiliário a tempo inteiro? 

 Sim. 
 
Que plano comercial apresenta para vender a sua casa? 

 Indicado no Plano de compromisso RE/MAX. 
 
Facilita informação atualizada e especifica sobre o mercado imobiliário da zona onde está 
situada a propriedade a vender? 

 Sim. 
 
Quantos vendedores da loja dispõem da informação necessária para vender a minha 
propriedade? 

 Todos os Consultores Imobiliários RE/MAX. 
 
Com quem vai lidar daqui em diante? 

 Sempre com João Rocheta. 
 
Com que frequência vai receber informações sobre o processo de venda do seu imóvel? 

 A cada 60 dias por escrito e, sempre que se justifique, por telefone, SMS, WhatsApp, 
correio eletrónico ou pessoalmente. 

 

 

tel:(+351)%2092%20595%2076%2076
mailto:jrocheta@remax.pt
https://joaorocheta.com/
file:///G:/DRIVE%20GOOGLE/DRIVE%20REMAX/SALGADOS/www.remax.pt/jrocheta
https://www.facebook.com/jnunorocheta
https://twitter.com/jnrocheta
https://www.linkedin.com/in/jnrocheta/
https://www.instagram.com/jnrocheta/
https://www.youtube.com/c/joaorocheta
https://www.pinterest.pt/jnrocheta/


 

 

João Rocheta, RE/MAX Vilamoura 
 
Consultor Imobiliário – Real Estate Agent – Agent Commercial 

(+351) 92 595 76 76 | jrocheta@remax.pt 
https://joaorocheta.com | www.remax.pt/jrocheta 

Siga-me: 
Follow me:       

 

O PROCESSO DE VENDA 
 
 
Veja abaixo, resumidamente, as diferentes fases do processo de venda, o que farei para 
que tudo seja fácil e sem complicações, e como sempre estarei presente ao longo do 
mesmo. 
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COMO IREI AJUDAR A VENDER O SEU IMÓVEL 
 

 Estudo de Mercado 
Elaborarei um estudo de mercado, baseado em imóveis semelhantes ao seu, que tenham 
sido vendidos e/ou que estejam em venda. Utilizando o método comparativo, tentaremos 
em conjunto encontrar um preço adequado e competitivo para que a venda se possa 
realizar em curto espaço de tempo. O sucesso da venda, tem muito a ver, com o preço 
que o imóvel é apresentado ao mercado. 

 

 Plano de Marketing 
Elaborarei um plano de marketing onde será detalhado o modo e as ferramentas que irei 
utilizar para promover e divulgar o seu imóvel. Duma maneira sucinta, direi que irei utilizar 
internet, folhetos promocionais, revistas e jornais, placas de venda e, caso seja adequado, 
será realizado uma Open-House. 
 

A propósito de Marketing: 
Para ter uma ideia da promoção que faço aos imóveis que os meus clientes me confiam, 
faça uma busca pelo meu nome no Google, 
e visite o meu canal no YouTube: www.youtube.com/user/joaorocheta 

 

 Documentação necessária á venda do seu imóvel 
Os nossos serviços de Back Office estão habilitados a obter (caso não disponha) todos 
os documentos que se mostrem necessários á venda do seu imóvel. 

 

 Encontrar um Comprador 
Irei encontrar comprador para o seu imóvel. Independentemente de termos quase sempre 
uma carteira de potenciais compradores, seguramente com a divulgação e a utilização 
das nossas ferramentas de marketing, sem esquecer a mais-valia que é a rede RE/MAX, o 
comprador irá aparecer, tanto mais rápida quanto o seu imóvel se encontrar a preço de 
mercado. 

 

 Determinar o perfil do comprador – Qualificar 
Não chega encontrar comprador, é necessário qualificá-lo, e verificar se tem capacidade 
financeira. As visitas ao seu imóvel serão sempre efetuadas por mim com potenciais 
compradores, com perfil adequado e capacidade financeira para adquirir o seu imóvel. Só 
assim evitarei visitas desnecessárias e incómodas. 
 

 Preparação de visitas 
Não deixarei de lhe dar algumas dicas, no sentido de preparar o seu imóvel, para causar 
o máximo impacto a possíveis compradores que visitarem o seu imóvel “Nunca há uma 
segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão”. 
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EXCLUSIVO: UMA QUESTÃO IMPORTANTE! 
 

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA 
ANGARIAÇÃO EXCLUSIVA E ANGARIAÇÃO ABERTA 

 

Perguntas frequentes 

Angariaçã
o 

Aberta 

Angariação 
em exclusivo 

 
Quem é o agente responsável pela venda 
do seu imóvel? 
 

 
Nenhum 

 
João Rocheta 

Quem tem a chave do seu imóvel? 
Muitos 

agentes 

 
Apenas 

João Rocheta 
 

 
Qual o agente que irá fazer um esforço real 
para vender o seu imóvel? 
 

 
Ninguém 

 
João Rocheta 

 
Qual o nível de motivação para vender 
o seu imóvel? 
 

 
Nenhuma 

 
MÁXIMA! 

Quem investe €€€ na promoção? 
 

Ninguém 
 

João Rocheta 

 
Se o agente angariador não tiver um 
Comprador para o imóvel que angariou, 
irá preocupar-se em encontrar um? 
 

 
Não 

 
CLARO! 

 
Quem é que perde se não for encontrado 
rapidamente um comprador para 
o seu imóvel? 
 

 
O 

proprietário 
 

 
João Rocheta e 
o proprietário 

 

Se outra agência encontrar um comprador? 
 

????? 
 

VENDIDO! 
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O 13 VAI SER O SEU NÚMERO DA SORTE!!! 
 

1. Um único preço para o imóvel no mercado. Se trabalhar com mais do que uma agência, 
estas aplicarão diferentes comissões. O imóvel terá diferentes preços, podendo 
comprometer a sua venda. 
 

2. É exclusiva a promoção e aberta a venda! A RE/MAX é responsável pela promoção, mas 
partilha o negócio com todas as agências de todas as marcas! Se outra agência tiver em 
carteira um comprador para o seu imóvel, partilhamos a nossa comissão em 50%-50%. 
 

3. Se trabalha com a RE/MAX, eu e todos os nossos consultores de Portugal inteiro e não 
só, estarão a trabalhar para si e para o seu imóvel. 
 

4. Se acha que ter muitas imobiliárias aumenta a probabilidade de venda, então que me diz 
de vender e sua casa em 350 agências ao mesmo tempo? Esta é a opção RE/MAX! 
 

5. Mantê-lo-ei informado de todos os meus esforços. A cada 30 ou 60 dias, será informado 
sobre planos promocionais e visitas ao imóvel. 
 

6. Apenas um interlocutor, um único responsável por mantê-lo informado e pela segurança 
do seu imóvel. Todas as pessoas que visitarem o seu imóvel agendarão uma hora de visita 
comigo, para controlo e segurança. 
 

7. O exclusivo permite um maior esforço publicitário visto a RE/MAX ter garantido 50% da 
comissão do negócio: irei investir mais tempo e dinheiro na promoção do imóvel. Sendo 
assim, haverá uma maior probabilidade de venda. 
 

8. Como todos os agentes RE/MAX, sou empresário com uma retribuição puramente 
variável. Apenas serei “compensado” se conseguir que o imóvel se venda. Não concorda 
que estarei muito mais motivado e empenhado na venda? 
 

9. Atendimento personalizado! Trabalho apenas com imóveis selecionados. As agências que 
trabalham “em aberto” têm muitos imóveis em carteira e, consequentemente, não podem 
oferecer um bom trabalho em nenhum deles. 
 

10. Os melhores profissionais do negócio trabalham em exclusivo, ou seja, são os que vendem 
a maioria dos imóveis.  
 

11. Realizarei um plano de marketing que ajudará a vender o seu imóvel ao melhor preço e 
no mais curto espaço de tempo. 
 

12. Comprometo-me por escrito e, se não cumprir, você pode rescindir o contrato. 
 

13. Se não vender o seu imóvel, você perde tempo, eu perco tempo, dinheiro e o que é mais 
importante, perco um cliente e as suas recomendações a terceiros. 
 

Com quem quer trabalhar? 
O compromisso é total. Faz sentido vender em exclusivo? 
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CONDIÇÕES DE TRABALHO DA RE/MAX: 
 

 Imóveis com preço de venda inferior a 100.000€ = 5.000€ Comissão (+ IVA.).  

 Imóveis com preço de venda superior a 100.000€ = 5% Comissão (+ IVA.). 

 Contrato de mediação com prazo mínimo de 180 dias. 

 Regime de exclusividade na promoção do imóvel. 

 Autorização para partilhar com Agências de outras marcas. 
 

 
 

Documentação necessária para a venda de um imóvel: 
 

 Cópia Simples da Certidão de Teor atualizada (Conservatória do Registo Predial); 

 Caderneta Predial atualizada (Repartição de Finanças); 

 Licença de utilização emitida pela Câmara Municipal; 

 Certificado Energético – Obrigatório desde 01 de dezembro de 2013; 

 Ficha Técnica (quando necessária); 

 Plantas de localização do imóvel e da fração; 

 Identificação e NIF do(s) proprietários. 
 
 
Caso não tenha algum destes documentos, poderão ser obtidos na Câmara Municipal 
(planta e licença de habitação), Conservatória (tirar apenas cópia simples dos registos) e 
Portal das Finanças (Caderneta predial). 
 
A maior parte destes documentos terão de ser atualizados para se poder realizar a 
escritura pública de compra e venda. Mas, caso deseje, esse serviço será efetuado pelo 
nosso Advogado. 
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Exemplos de alguma das ferramentas que poderão ser utilizados 
para divulgação do seu imóvel: 
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CONCLUSÃO: 
 
Se teve a paciência de ter lido o meu dossier de apresentação acredite que, de mim, só 
pode esperar: 

 

 Dedicação Exclusiva 

 Fazer de si um cliente para toda a vida 
 

Se quer comprar ou vender um imóvel fale com o seu agente de 
confiança. 

 

João Rocheta 
93 132 77 66 – jrocheta@remax.pt 
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PARCEIROS: 
"Sozinhos, somos mais rápidos. Juntos, chegamos mais longe." 

 
Ao trabalhar comigo, beneficiará de atendimento preferencial, condições e preços 
especiais junto dos nossos parceiros. Fale comigo e saiba como pode desfrutar de todas 
as vantagens. 
 

  

 
Check-Up Financeiro 
Crédito Automóvel 
Crédito Habitação 

Crédito Pessoal 
Crédito Consolidado 

 
  

Transfira dinheiro 
de e para o exterior 

da maneira 
mais fácil 

  

 
Gabinete de Engenharia 

CERTIFICAÇÃO 
ENERGÉTICA 

Diagnóstico imobiliário. 
 

  

 
Trabalhos de 
carpintaria 

Eletricidade, pintura, 
aplicação de 

papel de parede. 
 

  

 
Arquitetura e Engenharias 

Reabilitação e 
Remodelações gerais 

Construção de Moradias 
Chave na Mão 

 
   

Construção, 
Reconstrução e 
Remodelação. 

Serviços de Alvenaria. 
 

 

Rui Palma 
Fotografia Profissional 

Imobiliária, Interior e exterior. 
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PARCEIROS: 
 

Aproveite este desconto na aquisição do seu sistema de alarme. 
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RECRUTAMENTO RE/MAX 

 
 

SAIBA MAIS EM: 

https://agenteremax.com/ 
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