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Como personalizar templates de email no eGO 

O eGO permite-lhe criar os seus próprios templates de email a enviar aos seus 

clientes. 

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

Como personalizar o seu modelo de email: 

Depois de efetuar os passos presentes no tutorial ‘Como criar modelos 

personalizados de email’, pode personalizar o template de email disponível 

através de um editor de HTML, fazendo uso das key’s disponibilizadas. 

1. Primeiramente, para efetuar as alterações deverá descarregar o template de 

email que pretende personalizar (que irá ser descarregado na pasta 

‘Transferências’ do seu computador por defeito): 

 

 

http://academia.egorealestate.com/software-imobiliario/como-criar-modelos-personalizados-de-email-no-ego/
http://academia.egorealestate.com/software-imobiliario/como-criar-modelos-personalizados-de-email-no-ego/
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2. Para abrir o template, com o botão esquerdo do rato selecione a opção ‘Abrir 

com’ e selecione o programa ‘Bloco de Notas’: 
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3. Depois desta ação, o HTML do email template será apresentado no ‘Bloco de 

Notas’: 
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4. Para criar um template personalizado, deverá agora copiar o HTML do 

template que descarregou para um editor de HTML e alterar as informações/keys 

que achar pertinentes (para este tutorial, foi utilizado um editor de HTML 

Online).  

 

 

5. Para completar a personalização do email é apenas necessário verificar quais 

são as keys correspondentes à informação que pretende enviar e substituir pelas 

existentes. Abaixo seguem as keys disponíveis de acordo com o tipo de email 

que pretenda criar/personalizar: 

- Email Template para envio de Contactos 

Key Descrição 

[UserSignature] Assinatura do utilizador 

[CompanySignature] Assinatura da agência 

 

  

https://html-online.com/
https://html-online.com/
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- Email template para envio de tarefas 

Key Descrição 

[EventList][/EventList] Todo o HTML presente nesta tag 
será repetido para cada tarefa 
selecionada para envio por email. 

[EventInfo] Devolve as tarefas ‘Atrasadas’, caso 
o estejam 

[EventSubject] Assunto da tarefa 

[EventCreatedDate] Data de criação da tarefa 

[EventDateStart] Data da tarefa 

[EventDescription] Descrição da tarefa 

[EventResponsible] Responsável da tarefa 

[EventCreatedBy] Utilizador que criou a tarefa 

  

[RealestateItem][/RealestateItem] Todo o HTML presente nesta tag 
será mostrado caso a tarefa esteja 

associada a um imóvel 

[RealestateLink] Link para o imóvel no website 

[RealestateCategory] Natureza do imóvel selecionado 

[RealestateReference] Referência do imóvel associado 

[RealestateLocation] Localização desde o país até à zona 
do imóvel associado 

[RealestateBusiness] Todos os preços do imóvel 
associado, por negócio 

[RealestateRooms] Nº de quartos do imóvel associado 

[RealestateStatus] Estado do imóvel associado 

[RealestateAvailability] Disponibilidade do imóvel associado 

[RealestateNettArea] Área útil do imóvel associado 

[RealestateGrossArea] Área bruta do imóvel associado 

[RealestateLandArea Área do terreno do imóvel associado 

[RealestateImage] Imagem principal do imóvel 

associado 

  

[EntityItem][/EntityItem] Todo o HTML presente nesta tag é 
apresentado caso a tarefa esteja 

associada a um contacto 

[EntityAvatar] Link da imagem do contacto 

associado 

[EntityLink] Link do contacto associado no eGO 

[EntityName] Nome do contacto associado 

[EntityEmail] Email do contacto associado 

[EntityPhone] Telefone do contacto associado 

[EntityWebSite] Link para o website do contacto 
associado 

  

[LeadItem][/LeadItem] Todo o HTML presente na tag é 

apresentado caso a tarefa esteja 
associada a uma oportunidade 
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[LeadName] Referência da oportunidade 

associada 

[LeadDate] Data de criação da oportunidade 

[LeadAssign] Responsável da oportunidade 
associada 

[LeadBusiness] Negócio da oportunidade associada 

[LeadEntityLabel] Tipo de contacto presente na 

oportunidade associado 

[LeadEntityName] Nome do contacto associado à 

oportunidade associada 

[LeadEntityEmail] Email do contacto associado à 

oportunidade associada 

[LeadEntityPhone] Telefone do contacto associado à 

oportunidade associada 

  

[BookingItem][/BookingItem] Todo o HTML presente na tag é 
apresentado caso a tarefa esteja 

associada a um arrendamento 

[BookingLink] Link para o arrendamento associado 

no eGO 

[BookingReference] Referência do arrendamento 

associado 

[BookingType] Tipo de arrendamento associado 

[BookingEndDate] Data de fim do arrendamento 
associado 

[BookingRealestateLink] Link para o imóvel associado 

[BookingOwnerLink] Link para o contacto associado ao 

arrendamento associado 

[BookingRealestateReference] Referência do imóvel associado ao 

arrendamento associado 

[BookingRealestateImage] Imagem do imóvel associado ao 

arrendamento associado 

  

[UserSignature] Assinatura com os dados do 
utilizador que envia o email 

[CompanySignature] Assinatura com os dados da agência 
que envia o email 
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- Email template para envio de oportunidades 

Key Descrição 

[LeadList][/LeadList] Todo o HTML presente nesta tag será 

apresentado para cada oportunidade 

enviada no email 

[LeadName] Referência da oportunidade 

[LeadType] Tipo da oportunidade 

[LeadDescription] Descrição da oportunidade 

[LeadOrigin] Origem da oportunidade 

[LeadAssignedUser] Responsável pela oportunidade e data 

em que recebeu 

[LeadResponsible] Alteração do responsável na 

oportunidade associada 

[LeadPreference] Preferência associada à oportunidade 

  

[EntityNameLabel] Tipo de contacto associado à 

oportunidade 

[EntityName] Nome do contacto associado 

[EntityPhone] Telefones do contacto associado 

[EntityEmail] Emails do contacto associado 

  

[RealestateItem][/RealestateItem] Todo o HTML presente na tag será 

apresentado caso a oportunidade 

tenha um imóvel eleito 

[RealestateCategory] Natureza do imóvel eleito 

[RealestateReference] Referência do imóvel eleito 

[RealestateLocation] Localização desde o país até à zona 

do imóvel eleito 

[RealestateBusiness] Todos os preços do imóvel eleito, por 

negócio 

[RealestateStatus] Estado do imóvel eleito 

[RealestateImage] Imagem principal do imóvel eleito 
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[UserSignature] Assinatura com os dados do utilizador 

que envia o email 

[CompanySignature] Assinatura com os dados da agência 

que envia o email 

- Email template para envio de imóveis 

Key Descrição 

[RealestateList][/RealestateList] Todo o HTML presente na tag será 

repetido para cada imóvel enviado no 
email 

[RealestateCategory] Natureza do imóvel 

[RealestateReference] Referência do imóvel 

[RealestateLocation] Localização do imóvel desde o país 
até à zona 

[RealestateBusiness] Todos os preços do imóvel, por 
negócio 

[RealestateStatus] Estado do imóvel 

[RealestateNettArea] Área útil do imóvel 

[RealestateGrossArea] Área bruta do imóvel 

[RealestateLandArea] Área terreno do imóvel 

[RealestateEnergyEfficiency] Certificado Energético do Imóvel 

[RealestateDescription] Descrição do imóvel 

[RealestateLink] Link para o imóvel no website 

[RealestateImage] Imagem principal do imóvel 

  

[UserSignature] Assinatura com os dados do utilizador 
que envia o email 

[CompanySignature] Assinatura com os dados da agência 
que envia o email 
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6. Para finalizar o processo, basta copiar o HTML agora alterado após a inserção 

das keys pretendidas para um ‘Bloco de notas’ e guardar o mesmo com a 

indicação no final do nome do ficheiro .html.  

Após este passo, deverá aceder ao eGO, inserir o novo template criado em 

‘Adicionar ficheiro’, deverá atribuir um nome ao mesmo e finalmente clicar em 

‘Criar Template’: 

 

 

 

 

 

 

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

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

Questões: support@egorealestate.com 

http://academia.egorealestate.com/
file://///storage/publico/Marketing/Academia_novo_layout/PT/Academia-Passo%201/support@egorealestate.com
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