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Como utilizar a Pesquisa Personalizada? 
 

Nos separadores Oportunidades, Imóveis, Contactos e Leads o utilizador pode criar 

Pesquisas Personalizadas para encontrar mais rapidamente a informação que pretende. 

.................................................................................................................................................................. 

 

Esta pesquisa permite ao utilizador guardar uma pesquisa que efetue com bastante 

regularidade. 

Para isso deverá realizar os seguintes passos: 

 

1. Aceda ao separador onde efetuar a pesquisa, por exemplo o separador ‘Imóveis’; 

 

 

No lado esquerdo do seu ecrã Clique em ‘Pesquisa Personalizada’, caso ainda não 

tenha nenhuma pesquisa, o primeiro passo é criar uma. 

 

 

 

 

 



  2 

2. Por exemplo podemos criar uma pesquisa automática para sabermos que imóveis 

estão por validar no eGO. Atribuimos um nome a essa pesquisa – ‘Imóveis por 

Validar’ e clicamos em ‘Guardar’ 

 

3. No próximo campo apenas selecione o campo de pesquisa escolhida, se quiser que 

sempre que abre esse separador essa seja a pesquisa a apresentar (deve selecionar 

em cor Azul). O melhor é não fazer essa seleção (deve selecionar em cor Branca) e 

faça ‘Fechar’ 
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4. Verá que no campo de Pesquisa Personalizadas já aparece a pesquisa que acabou 

de criar ‘Imóveis por validar’ 

 

 

5. Para filtrar pela pesquisa basta clicar na pesquisa escolhida (ficará a azul), e serão 

devolvidos os resultados dessa pesquisa – neste caso todos os imóveis que estão por 

validar no eGO 

 

NOTA: Esta pesquisa é personalizada por cada utilizador, e mantém-se 

independentemente do dispositivo onde está a aceder. 
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NOTA II: No caso em que o utilizador acede ao eGO em dispositivos diferente, é 

necessário na pesquisa personalizada carregar o botão 'Mostrar', para poder aceder à 

pesquisa, clique no botão da roda dentada para aceder à configuração das pesquisas 

personalizadas. 

 

E na(s) pesquisa(s) personalizadas(s) clique em 'Mostrar' para ativar esta pesquisa. 

Atenção esta opção apenas é necessária se aceder ao eGO num dispositivo diferente 

daquele onde criou a pesquisa. Por exemplo criou a pesquisa enquanto utilizava o seu 

computador portátil, no caso de aceder ao eGO no seu computador de secretária, terá 

de fazer este passo para que a pesquisa fique visível. 
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6. Pode criar novas pesquisas clicando no botão da roda dentada junto do separador 

‘Pesquisas Personalizadas’ 

 

 
 

Pode criar este tipo de pesquisa é transversal para os separadores Oportunidades, 

Imóveis, Contactos e Leads 

................................................................................................................................................ 

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

Questões: support@egorealestate.com 
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