
 

 Pesquisa de Imóveis no Facebook 
 

 
A Aplicação Pesquisa de Imóveis no Facebook é um motor de pesquisa de imóveis 

que estabelece a ligação direta entre a página da imobiliária no Facebook e os imóveis 

disponíveis no site. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A aplicação permite aos seus clientes pesquisar imóveis através da sua página no Facebook e 

redirecioná-los com um único clique para o site da imobiliária, onde poderão consultar as 

informações completas do imóvel. Totalmente sincronizado e atualizado. 

Condições de utilização 

 Exclusivo para clientes eGO Real Estate 

 Serviço incluído no plano ou adjudicado como um extra(*) 

 Site imobiliário online 

 Página imobiliária no Facebook 

 

(*) Incluído nos planos Start e Pro ou 6 e 10 utilizadores. Também disponível para clientes Plano Base ou 3 utilizadores 

mediante adjudicação do serviço. 

………………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Como instalar a Pesquisa de Imóveis no Facebook 

Para instalar a Pesquisa de Imóveis no Facebook, deverá realizar os seguintes passos: 

1. – Iniciar sessão no Facebook com os seus dados de acesso; 

 

 

 



2. – Aceder a http://apps.facebook.com/pesquisaego/ e clicar em ‘Adicionar ao Facebook’; 

 

 

3. – Escolher a página em que pretende adicionar a Pesquisa de Imóveis e clicar em ‘Add Page 

Tab’; 

 

 

4. – Será automaticamente adicionado à sua página o separador ‘Pesquisa Imóveis’; 

 

 

http://apps.facebook.com/pesquisaego/


5. – Depois de instalada a Pesquisa de Imóveis, irá aparecer a indicação ‘A aguardar 

ativação’; 

  

6. – A ativação é feita pela nossa equipa. Logo que possível o serviço ficará ativo e será 

informado pelo comercial que o acompanha. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Como alterar o nome do separador ‘Pesquisa Imóveis’ 

O nome do separador está configurado por defeito como ‘Pesquisa Imóveis’ mas é possível de 

alterar de acordo com as suas preferências ou idioma. 

Para alterar o nome do separador, deverá realizar os seguintes passos: 

1. - Abrir o separador ‘Mais’ e selecionar a opção ‘Gerir separadores’; 

 

 

 



2. - Selecionar a opção ‘Adicionar ou eliminar separadores’; 

 

 

3. – Nas ‘Aplicações adicionadas’, aceder a ‘Pesquisa Imóveis Egorealestate’ e clicar em 

‘Editar definições’; 

 

 

 

4. - Em ‘Nome do separador personalizado’ defina um novo nome para o separador e 

clique em ‘Guardar’ e depois ‘OK’; 

 

 



5.  - No canto superior esquerdo, clique em ‘Página’ para visualizar as alterações; 

 

 

 

6. O separador irá aparecer com o nome alterado de acordo com as suas configurações. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Como alterar a posição do separador ‘Pesquisa Imóveis’ 

É possível alterar a posição dos separadores de forma a dar mais destaque a determinadas 

funções da sua página. 

Para alterar a posição do separador ‘Pesquisa Imóveis’, deverá realizar os seguintes passos: 

1. - Abrir o separador ‘Mais’ e selecionar a opção ‘Gerir separadores’; 

 

 

 

 

 



2. - Clicar em ‘Pesquisa Imóveis’, arrastar para a posição pretendida e ‘Guardar’; 

 

 

3. - Será automaticamente redirecionado para a cronologia, onde poderá ver o separador 

‘Pesquisa Imóveis’ na posição pretendida. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Como adicionar ‘Imóveis de destaque’ 

É possível selecionar um grupo de imóveis de destaque para aparecer nas primeiras páginas da 

Pesquisa de Imóveis. 

 

 

 



Aplicação Pesquisa de Imóveis sem imóveis de destaque: 

 

Aplicação Pesquisa de Imóveis com imóveis de destaque: 

 

 

Para adicionar imóveis de destaque, aceda ao seguinte link e saiba como criar um banner de 

imóveis em destaque. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Saiba mais em: http://academia.egorealestate.com    

Questões: support@egorealestate.com 
 

http://academia.egorealestate.com/site-imobiliario/criar-um-banner-de-imoveis-em-destaque/
http://academia.egorealestate.com/site-imobiliario/criar-um-banner-de-imoveis-em-destaque/
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