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A digitalização do sector da 
Construção em Portugal

Este ebook destina-se a todos os profissionais da 
Construção em Portugal e tem como objetivo

 esclarecer e explicar a importância de acreditar e investir 
na digitalização do sector.

São evidentes as razões que tornam a Internet uma 
ferramenta tão popular. Não só veio quebrar distâncias e 
fronteiras, como distribuir conhecimento e informação.
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Hoje em dia, a 
Internet representa 
também uma nova 
forma de conquistar 
novos clientes - e 
fidelizar antigos! Cada 
vez mais pessoas 
usam a Internet para 
se informar e para 
adquirir novos 
serviços ou produtos. 
É importante 
perceber que, 
independentemente 
do serviço ou produto, 
a escolha final não 
recai apenas na 
necessidade. 

Apresentação e 
imagem online 

Informação 
clara e 
transparente 

Site e redes 
sociais credíveis 
e de confiança 

Comentários e 
opiniões de 
outros 
utilizadores

A Internet e os 
negócios
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Os consumidores 
têm outros 
factores em 
conta. 
Por exemplo:



Tradicionalmente considerado um setor conservador, a 
Construção tem resistido à digitalização. O recurso ao “caderno 
de contatos” e as recomendações do “boca-a-boca” já não são 

mais as únicas formas de conseguir clientes. 

A tendência está a mudar!

E a questão é simples: os seus clientes estão lá? 
Então, tem de estar lá! 

A Internet representa uma nova forma de comunicar com o 
cliente e é também um investimento com retorno. Nesse 
sentido, não só é importante aprender a investir nesta área, 

como também saber como e onde o fazer.

É hora de levar a Construção ao online
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O sector da 
Construção em 

Portugal

Segundo dados do Banco de Portugal*, 
o sector da Construção em Portugal 

representava, em 2012, cerca de 12% das 
empresas nacionais 

e 7% do volume de negócios.

*Dados do Banco de Portugal de janeiro de 2014 - consultar 
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https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/estudos%20da%20cb%2015_2014.pdf


2017

Após 14 anos em crise, em 
2017, o mercado da 
Construção em Portugal 
encontrava-se numa fase de 
crescimento.

2018*

● 1879 obras públicas 
● 25 mil empregos criados 
● Crescimento da 

Construção residencial

2019

O sector dava sinais de tomar 
um novo fôlego, com um 
crescimento significativo na 
componente privada.

2020

Apesar da pandemia e do 
receio da crise, verificou-se 
um crescimento do sector na 
área da construção 
residencial.

*Jornal de Negócios, 31/01/2019  - consultar 
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https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/construcao/detalhe/os-graficos-que-mostram-a-evolucao-do-setor-da-construcao


Segundo a Federação Portuguesa da 
Indústria da Construção e Obras Públicas 

(FEPICOP)

Mais do que 14 em 2018, no aumento de novas construções

O número mais alto dos últimos nove anos

Crescimento de 6% 
face a 2018

2,3 mil milhões de euros 

Licenciamento de 24 mil novos 
fogos

Dados da Federação Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas (FEPICOP), 29/01/2020  - consultar 
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http://www.fepicop.pt/
http://www.fepicop.pt/
https://presspoint.pt/mercado-da-construcao/


2020
Apesar da pandemia, o sector da 
construção mostrou-se resiliente e 
fechou o ano com um crescimento 
de 2.5%. 
O sector fechou o ano com 13.739 
milhões de euros de volume de 
negócios -  6.389 milhões de euros 
correspondem a obras públicas.

*Público 061/01/2021, consultar
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SEGMENTO RESIDENCIAL
- Maior aumento do ano, correspondendo a 4,5%, e a um volume de 

produção de 3795 milhões de euros
- Elevada procura nacional e internacional 

- Taxas de juro historicamente baixas, com a concessão de 
crédito para habitação a crescer 6,4% nos primeiros dez 
meses do ano

- Aumento de 4.9% das avaliações bancárias da habitação 
até Novembro 

- Crescimento no licenciamento de fogos de construções 
novas em 2019 (+18,6%)

SEGMENTO NÃO RESIDENCIAL:
- Mais afectado pelo confinamento e pelo fecho do comércio e serviços, 

verificou uma quebra de 0,5% do valor bruto da produção
- Ainda assim o valor de produção foi de 3407 milhões de euros

OBRAS PÚBLICAS
- Crescimento relevante (dos concursos e dos contratos assinados
- O valor cresceu acima dos 20% 
- Corresponde a um crescimento de 3% do valor bruto de produção do 

segmento, valendo 6389 milhões de euros

https://www.publico.pt/2021/01/06/economia/noticia/construcao-fecha-2020-crescimento-25-1945244


Alguns dos empreendimentos 
mais falados de 2020
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https://www.idealista.pt/news/financas/investimentos/2020/12/21/45677-algarve-tera-o-primeiro-mega-condominio-anti-aging-e-bem-estar-de-luxo-da-europa
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/saude/detalhe/hospital-cuf-tejo-abre-hoje-as-portas-em-lisboa
https://www.nit.pt/fora-de-casa/na-cidade/gaia-vai-ter-projeto-de-100-milhoes-com-hotel-apartamentos-e-centro-de-congressos
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/imobiliario/detalhe/solyd-lanca-empreendimento-com-34-apartamentos-em-miraflores-precos-comecam-nos-213-mil-euros


Além das grandes obras públicas, começa também a existir 
um maior investimento em obras de requalificação e de 

melhoria da eficiência energética.

11

Em 2020, o Governo apresentou alguns programas, como 
o Programa de Apoio Edifícios mais Sustentáveis ou o 
Casa Eficiente 2020.

O objetivo é tornar as casas e os edifícios em Portugal 
mais preparados para o futuro, com especial foco na 
eficiência energética e hídrica e na gestão dos resíduos 
urbanos. 

Simultaneamente funcionam também como um 
estímulo à economia, já que dinamizam o sector da 
construção civil, criando e gerando emprego.

https://casaeficiente2020.pt/


O confinamento levou muitos a 
investirem mais nas próprias 

casas, aumentando a procura de 
profissionais das mais variadas 

áreas para melhorias domésticas e 
obras de reabilitação.

Em 2020, assistiu-se a um crescente interesse e procura por parte de 
utilizadores privados, que querem melhorar as suas casas. 

Obras em casa durante a pandemia

Divisões mais afectadas:
- Cozinha
- Sala
- Casa de banho

Destaque ainda para outras áreas as quais os inquiridos manifestaram 
intenção de remodelar, concretamente quartos (24%) e espaços exteriores 
(20,5%). Sendo que mais de metade gostaria de expandir o espaço, 
aumentando assim o número de metros quadrados da casa.

A pandemia fez-nos olhar para as nossas casas de forma mais 
crítica. A casa não é mais um local onde se vai apenas dormir. 
Daí o crescente pedido de remodelação e maior investimento na 

melhoria do espaço doméstico
12

*Estudo da Melom 09/05/2021, consultar

https://presspoint.pt/fazer-obras-em-casa/


No habitissimo fizemos uma pesquisa junto da nossa comunidade. Eis 
algumas conclusões interessantes:

68% usa a Internet para se inspirar e procurar ideias

56% usa a Internet para pesquisar e contratar 
profissionais do sector da construção.

Na hora de contratar um profissional, estes são os 3 
aspectos mais valorizados:

1. Preço (63%)
2. Confiança (60%)
3. Opiniões/avaliações de terceiros (55%)

20% fez obras de valor superior a 20 mil euros em 2020

80% diz ter-se sentido seguro com o profissional 
contratado através do habitissimo, tendo sentido que 

todas as normas referentes à Covid-19 foram respeitadas.
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Na mesma pesquisa quisemos saber os planos da nossa 
comunidade para 2021. Confira:

61% Admite que pretender fazer obras 
de remodelação

Eis as top 3 divisões onde os inquiridos pretendem 
fazer as suas obras:

1. Cozinha (46%)
2. Casa de banho (44%)
3. Sala (30%)

Em termos de orçamento, 26% está disposto a gastar 
entre 1500 e três mil euros. Já 24% admite ir investir 

mais de 10 mil euros nas obras.
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Marketing 
Digital

Um poderoso aliado 
das empresas do 

sector da Construção
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Sabia que…?

dos 
utilizadores 

faz uma 
pesquisa 

online, antes 
de decidir 

comprar ou 
adquirir um 

serviço?* 

90%

não fará uma 
compra e/ou 

contratará 
um serviço 
na Internet, 

se não sentir 
que está 
num site 
seguro?**

84%

dos 
consumidores 

que tiveram 
uma 

experiência 
positiva online  
acabam por a 
recomendar a 

terceiros?***

71%

*Status Labs, 2018
**Blue Corona, 2018

****Dreamgrow, 2019
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Uma presença online bem trabalhada é 
uma estratégia para conseguir mais e 

novos clientes, mas também para
 fidelizar os antigos.

Além disso, assegura uma maior 
visibilidade, garantindo também 

credibilidade à marca.

17



dos agregados familiares em Portugal têm acesso 
à internet em casa

80,9%

Números da Internet em Portugal*

dos internautas portugueses usam as redes sociais. 
Este número é superior à média europeia, de 65%

80,2%

dos residentes em Portugal entre os 16 e os 74 anos 
já fez compras online  - e este é um número que 
tem vindo aumentar

8,7%

18

*Digital News Report2020, Ana Pinto Martinho, Miguel Paisana, and Gustavo Cardoso, ISCTE-IUL University Institute of Lisbon -  consultar 

http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/portugal-2020/


Hoje em dia, os utilizadores usam a internet para mais do que se 
manterem informados, mas também para outros propósitos** - 

entretenimento, compras online, ... Ora veja:

A Internet é usada por 

cerca de 78% da 

população* - de cerca de 

11 milhões de habitantes.

Em Portugal, o acesso à Internet está cada vez 
mais generalizado.

Redes sociais mais 
usadas

Propósito 
informativo

Outros propósitos

Facebook 50% 77%

YouTube 24% 68%

Whatsapp 18% 59%

Facebook Messenger 16% 58%

Instagram 14% 47%

*Observador, 21/11/2019 - consultar 
**Digital News Report2020, Ana Pinto Martinho, Miguel Paisana, and Gustavo Cardoso, ISCTE-IUL University Institute of Lisbon - consultar
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https://observador.pt/2019/11/21/familias-com-acesso-a-internet-aumentou-em-portugal-e-cerca-de-80-dos-utilizadores-estao-nas-redes-sociais-diz-o-ine/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/portugal-2020/


Como os utilizadores em 
Portugal* descobrem novas 
marcas:?

*Observador, 21/11/2019 - consultar 
**Digital News Report2020, Ana Pinto Martinho, Miguel Paisana, and Gustavo Cardoso, ISCTE-IUL University Institute of Lisbon - consultar
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1
Boca a boca 39.3%

2
Televisão 38.9%

3
Motores de pesquisa 33.8% ONLINE

4
Anúncios nas redes sociais 33.8% ONLINE

5
Anúncios display 47% ONLINE

6
Anúncios em sites 

26.3%
ONLINE

7
Redes sociais (recomendações e comentários) 

26.2%
ONLINE

8
Amostras de produtos 

24.2%

9
Sites dos produtos

 21.7%
ONLINE

10
Sites para comparação de produtos

 21.7%
ONLINE

https://observador.pt/2019/11/21/familias-com-acesso-a-internet-aumentou-em-portugal-e-cerca-de-80-dos-utilizadores-estao-nas-redes-sociais-diz-o-ine/
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2020/portugal-2020/


➔ Mais informado

➔ Procura respostas rápidas e 

eficazes. Não tem tempo a 

perder 

➔ Prefere informação clara, 

direta e transparente

➔ Prefere um serviço 

personalizado procura uma 

experiência de consumidor 

diferenciada

➔ Mais do que o “serviço mais 

barato”, ele prefere um 

serviço bem recomendado

➔ Pesquisa e compara 

informação antes de fazer a 

escolha final

Comparando com o tradicional, o 
cliente online é:

21



5 Dicas para melhorar a sua presença 
online:

1. Criar uma imagem corporativa forte

2. Investir na criação de um site

3. Estar presente nas redes sociais

4. Apresentar trabalhos realizados

5. Fazer parte do habitissimo.pt 

22



Uma imagem vale mais que 
mil palavras

Hoje em dia, estamos sujeitos a um 
sem fim de imagens e informação 
online - e não só! Logo, é importante 
apresentar uma imagem que fale pela 
sua empresa. 

Nesse sentido, é importante a 
coerência entre a imagem e o objetivo 
do seu negócio/serviço. Investir na 
criação de um nome profissional e 
numa imagem de marca, resultará em 
um logotipo que o represente. 

1. Apresentar uma imagem 
corporativa forte

23



Conte a sua história

Pense no site como a sua “casa” online. 
Aqui pode publicar tudo sobre o seu 
negócio - desde os valores à história da 
empresa, mas também contactos, 
produtos e serviços disponíveis, preços, 
testemunhos de cliente, etc. 

Nesta sua casa, compete-lhe a si escolher 
o que quer contar ao cliente, 
convencendo-o de que, de facto, a sua 
empresa é a melhor opção. Nesse sentido, 
aproveite também o site para mostrar 
trabalhos antigos e partilhar dicas, 
mostrando que é um especialista na área.

2. Criar um site corporativo

24



Aposte num 
site funcional, 
com um bom 
design e amigo 
do utilizador. 
Os clientes não 
gostam de sites 
lentos. E como 
cada vez mais 
acedemos à 
internet pelo 
telemóvel, 
assegure-se 
que o site está 
adaptado para 
dispositivos 
móveis.

Funcionalidade

Seja 
transparente e 
coloque toda a 
informação 
online. Hoje em 
dia, os 
utilizadores não 
têm paciência 
para sites 
confusos ou com 
informação 
dúbia e mais 
facilmente 
abandonam a 
página, do que 
ligam/escrevem 
a pedir 
informação.

Transparência

Utilize 
estratégias de 
SEO e aposte 
em marketing 
de conteúdos 
para conseguir 
chegar a mais 
pessoas.  O SEO 
é, sem dúvida, 
uma das mais 
populares 
estratégias para 
conseguir 
clientes 
organicamente.

SEO

Dicas para a criação de um bom site 
profissional

25



Esteja onde estão os seus 
clientes

As redes sociais são essenciais para 
comunicar com o cliente. 

Além de serem canais privilegiados 
para conquistar novos clientes, ainda 
lhe permitem manter uma relação 
com os antigos.

Isto, permite-lhe criar uma 
comunidade fiel à volta do seu 
negócio. Ou seja, da próxima vez que 
necessitem de um serviço, vão-se 
lembrar logo da sua empresa.

 

3. Estar presente nas redes sociais
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Boas práticas de uso das redes sociais

➔ É importante publicar de forma 
constante para chegar a mais 
utilizadores 

➔ Use imagens de qualidade

➔ Seja criativo e  diverso. Alterne 
conteúdo relevante com publicações 
de venda/consumo

 

➔ Aproveite para inspirar a sua 
comunidade e ajudá-la com os seus 
problemas 

➔ Coloque a sua empresa no Google 
MyBusiness e associe todos os seus 
dados - morada, número de telefone, 
site, fotografias, etc. Deste modo, 
quando alguém pesquisar no 
Google, encontrará a sua página 

27



Facebook 

A mais popular das redes 
sociais, conta já com milhões 
de utilizadores*. Através do 
Facebook, pode criar uma 
página de empresa e partilhar 
fotos, artigos, textos, etc. Além 
disso, pode editar na página 
os dados da sua empresa, 
colocando informação como 
morada, horários, preçário e 
muito mais.

Google 
MyBusiness
Ao criar um perfil empresarial 
gratuito no Google, está 
associar a sua companhia ao 
maior motor de pesquisa do 
mundo! Graças ao Google My 
Business, pode ver quem são 
os seus clientes e interagir 
com eles. Além disso, pode 
usá-lo para promover o perfil 
da empresa, no site no 
Google e também no Maps.

Instagram

Esta é uma rede social que 
valoriza a imagem por 
excelência. Aqui pode publicar 
fotos e vídeos, editando-os 
com os filtros da própria rede 
social. Vários estudos 
demonstram que é das redes 
sociais mais eficientes para 
reter e interagir com os 
utilizadores.

LinkedIn 

Em muita coisa parecida com 
o Facebook, o LinkedIn 
caracteriza-se pelo seu cariz 
mais profissional e 
institucional. É sobretudo 
uma rede usada por 
profissionais e empresas, 
perfeita para criar e promover 
networking.

28

Em Portugal, no setor da Construção, 
recomendamos: 

*Segundo a Statista.com: 2.7 milhões por mês de usuários ativos no segundo trimestre de 2020.



Deixe que o seu trabalho fale 
por si

Embora nem sempre associada a 
uma imagem positiva, a realidade 
da Construção está a mudar, fruto 
da qualidade que muitas empresas 
e profissionais independentes têm 
imprimido ao setor

A melhor forma de contrariar a 
tendência é deixar o seu trabalho 
falar por si, mostrando o que faz e o 
resultado final - todos adoramos 
um bom Antes & Depois, não é 
verdade? 

Aproveite para partilhar opiniões e 
testemunhos positivos de clientes 
satisfeitos, onde estes 
recomendem o seu trabalho. Sem 
dúvida que isso transmitirá 
confiança ao (futuro - possível) 
cliente!

 

4. Mostrar os trabalhos já feitos
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É uma solução digital, e tem como objetivo estreitar laços entre clientes e 
profissionais do sector da Construção e obras de remodelação.

Sobre o habitissimo

5. Fazer parte do habitissimo.pt 

O site funciona como um directório de profissionais categorizados pelos mais 
diversos subsectores e serviços da Construção, além de estarem 
apresentados por zonas geográficas.

Como está organizado?

Há duas opções: 

1. O cliente indica o que pretende através de um formulário (tipo de obra e 
características), assim como onde se encontra. No pedido, pode colocar fotos, 
assim como informação adicional- m2 do espaço, materiais a usar, etc. Uma 
vez publicado, o cliente recebe até 4 diferentes orçamentos e propostas dos 
profissionais interessados. 

2. O cliente também pode procurar por uma empresa diretamente no nosso 
Diretório de Profissionais, onde consegue aceder à página da empresa no 
Habitissimo, ver a morada e demais contactos da empresa que escolheu. 
Basta filtrar por categoria e zona. 

A escolha final é sempre do cliente que tem acesso ao perfil online do 
profissional ou empresa.

NOTA: O perfil é criado e editado pela empresa. 

Ou seja, o seu conteúdo é da total responsabilidade de cada empresa

Como funciona para o cliente?

30

https://procenter.habitissimo.pt/post/como-tornar-o-seu-perfil-no-habitissimo-irresistivel


Sobre o
habitissimo para 
profissionais

Vantagens, prémios, o 
habitissimo em 
Portugal, crescimento 
durante a Covid-19 e 
como fazer parte da 
plataforma.

31



Vantagens do habitissimo

❏ O perfil é grátis 

❏ Não cobra comissões 

❏ Pesquisa por área geográfica 

❏ Contacto directo entre clientes e 

empresas/profissionais 

independentes

❏ Acesso a opiniões reais de outros 

clientes, assim como a imagens e 

informação de projetos já realizados

❏ Fórum de perguntas e respostas

❏ Serviço de confiança e transparente

❏ Fácil e intuitivo de usar

32



Criada em 2009, a empresa tem-se 
expandido com sucesso em mercados 
importantes como Portugal, mas 
também Itália, França e Brasil.

O habitissimo é uma empresa 
da internet, líder em Espanha, 
que pertence ao grupo 
HomeServe.

(Alguns) PRÉMIOS: 

● Prémio Empresa mais Inovadora, PIMEM 
Mallorca, 2019 

● Prémio PIMEM do ano das Ilhas Baleares, 
Cámara de Comercio de Mallorca, 2018.

● Prémio BigBan Angels para o Melhor 
investimento, Congreso Nacional de 
Business Angels. 2017

● Prémio FT 1000 Europe’s Fastest Growing 
Companies, 2017 - Ranking Financial Time

● Prémio CEPYME, Criação de Emprego. 2016
● South Summit Madrid: Categoria Digital 

Solutions for Mass Markets (2014 e 2015)
● Prémio Empreendedor XXI do La Caixa. 2011
● Entre as 15 melhores empresas para 

trabalhar no Best Places to Work | Espanha 
(2020)

33



habitissimo em Portugal

34

O habitissimo 
está mais forte 
do que nunca 
em Portugal e já 
se tornou uma 
referência na 
área, quer para 
profissionais de 
construção, quer 
para os clientes. 

Por um lado, o 
habitissimo dá 
resposta à 
escassez de mão 
de obra 
relacionado com 
os serviços de 
construção e 
melhorias de 
casa. Por outro, 
dá maior 
visibilidade às 
pequenas e 
médias 
empresas, assim 
como aos 
profissionais que 
trabalham a solo 
neste sector.

O habitissimo 
veio contribuir 
para a 
digitalização do 
sector da 
Construção em 
Portugal, 
dando-lhe 
destaque, 
através de um 
site fiável e 
intuitivo de usar. 
No fundo, 
funciona como 
uma ponte entre 
trabalhadores e 
clientes.



35

37.000

47

Número de profissionais e empresas ativas em Portugal - 
arquitetos, engenheiros, pedreiros, carpinteiros, canalizadores, 

pintores, jardineiros, decoradores, especialistas em 
impermeabilização, limpezas, mudanças e muito mais.

Top 5 serviços em Portugal 
em 2020

Categorias disponíveis no site português

1º 2º 3º 4º 5º
Construção 

de casas
Marcenaria 

e 
carpintaria

Construção 
De Piscina

Remodelação 
De Casa

Caixilharia



“Começámos a investir em Portugal como um 
território estratégico em 2018, 

sem qualquer comunicação em massa, conseguimos  registar 
28 mil empresas e profissionais portugueses (....) 

Já este ano [2020], do primeiro para o segundo trimestre, o 
registo de profissionais na plataforma aumentou um total de 

35%, 
sendo que durante os dois meses de pico da pandemia 

(março e abril), a subida verificada foi de 40%” 

Ariel Quintana
Country Manager do Habitissimo Portugal e Brasil
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Serviços mais 
procurados durante o 
confinamento

1 2 3
Construção e 
remodelação 

de casas

Construção de 
piscinas 

Marcenaria e 
carpintaria 

Durante o confinamento: 

➔ O número de pedidos para a Construção e remodelação de 
piscinas, por exemplo, cresceu 117%, em abril e maio 

➔ A instalação de toldos aumentou 109% 

➔ O serviço de limpeza subiu 58% face ao início de 2020 

➔ Outras áreas, como a vidraria (+79%) e a remodelação de 
edifícios (+57%) foram também mais procuradas



Crescimento da empresa durante os meses (março, 
abril e maio) do 

confinamento em Portugal

Aumento, em abril, do número de especialistas 
em construção e obras de remodelação a 
registar-se no site, face ao mês anterior!

Estes números revelam não só uma necessidade 
do mercado, como também o crescimento do 
impacto de levar o marketing digital à área da 

Construção - e vice-versa.

40%

30%

38



10 Boas razões para fazer parte do 
habitissimo 

1. Ter um perfil online e gratuito. Saiba mais 
aqui!

2. A sua empresa terá visibilidade num site 
credível e de confiança 

3. O habitissimo já conta com mais de um 
milhão de profissionais registrados 
globalmente, onde já publicou mais de 10 
milhões de orçamentos online de 
remodelações e serviços para o lar. 

4. Toda a informação do perfil é publicada 
por si e pode ser editada a qualquer 
momento. Possibilidade de adicionar fotos, 
projetos, ofertas, etc. 

5. Poderá receber pedidos de trabalhos por 
área geográfica e segmentados em função 
da sua área de negócio e especialidade
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10 Boas razões para fazer parte do 
habitissimo 
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6. Uso do Selo de Confiança.
Este ícone aparece na parte superior do 
seu logótipo e indica que a empresa 
facultou ao habitissimo toda a 
documentação e info necessária, 
reforçando a sua credibilidade aos olhos 
do utilizador 

7. Possibilidade de adquirir o Pack 
Profissional para poder destacar o seu 
negócio no diretório e comprar os dados 
de contacto de potenciais clientes

8. Aplicação exclusiva para profissionais 
Saiba mais sobre as vantagens da app. do 
habitissimo

9. Possibilidade de obter destaque no 
diretório empresarial da sua área de 
trabalho

10. Acesso a artigos de inspiração 
exclusivos e informação sobre temas do 
sector da construção

https://procenter.habitissimo.pt/ative-o-selo-de-empresa-ou-profissional-verificado/?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://www.habitissimo.pt/premium?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://www.habitissimo.pt/premium?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://procenter.habitissimo.pt/conheca-a-app-habitissimo-para-profissionais/?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://procenter.habitissimo.pt/conheca-a-app-habitissimo-para-profissionais/?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://empresas.habitissimo.pt/remodelacoes?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://projetos.habitissimo.pt/remodelacoes?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://procenter.habitissimo.pt/?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt
https://procenter.habitissimo.pt/?&utm_source=newsletter-PRO&utm_medium=email&utm_campaign=e-Book&utm_content=pt


CRÉDITOS: 

A 
digitalização 
do sector 
da 
Construção 
em Portugal
- Por Sofia Macedo 
para habitissimo.pt 
- Revisão de Beatriz 
Leite
- A autora escreve 
segundo o antigo 
Acordo Ortográfico
- Maio de 2021
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