


+80 PAÍSES
+100 000 

CONSULTORES
LÍDER NA EUROPA

#1 NA REDE
+7 ANOS

7X #1 PORTUGAL
7X #1 IBÉRIA

7X BROKER DO ANO

EQUIPA PREMIADA 
A NÍVEL NACIONAL 

(FATURAÇÃO E 
TRANSAÇÕES)

GOAL 2020



A MF Associados é a primeira equipa de 
imobiliário das grandes redes com presença em 
Lisboa e Porto.

Profissionais dedicados e focados em prestar 
aos nossos clientes um serviço de excelência, 
com agentes especializados na venda, 
arrendamento, acompanhamento de 
compradores (mercado nacional e 
internacional), e todos os serviços do ramo 
imobiliário, utilizando o meios adequados de 
promoção, online, impressos e diretos, 
garantindo ao cliente o melhor negócio, 
conduzindo em total segurança e sem 
sobressaltos!

• Equipa CENTURIÃO 2020

• Top 2 Iberia Equipas 2020

• GOAL 2020, Top Angariação 2020.

• Mais de 50 transações concluídas 

em 2020.



• Conhecer o seu imóvel;

• Conhecer as suas necessidades e 
objetivos;

• Realizar uma análise de mercado;

• Estabelecer um preço para o seu 
imóvel;

• Estudar uma estratégia de marketing;

• Qualificar o consultor imobiliário;

• Tomada de decisões mútuas.



O que fazemos para vender mais rápido e 

pelo melhor preço, com os profissionais 

mais qualificados.

DEFINIR ESTRATÉGIA:

• Preço

• Mercado

• Ações



Online e impressa em parceiros e plataformas 
próprias, incluindo a App C21, nossas redes sociais 
– Realty Art, MF Associados e páginas de cada 
consultor. Contamos também com divigulção em 
mais de 120 portais internacionais especializados.

• Imovirtual

• Idealista

• OLX

• Facebook

• Instagram

• LinkedIn

• YouTube

• Portais russos

• ListGlobally

• LuxuryEstate

• Flyers e Brochuras

• Outdoors

• Media Press

• mfassociados.com

https://www.facebook.com/MF.Associados.C21
https://www.facebook.com/MF.Associados.C21
https://www.instagram.com/mf_associados/
https://www.instagram.com/mf_associados/


Conhecemos o mercado, procuramos os 
melhores compradores e conseguimos o 
melhor pelo seu imóvel.

Vamos onde for preciso para conseguir o 
melhor negócio para os nossos clientes.

• Parcerias nacionais e 
internacionais

• Intermediação de crédito
• Golden Visa
• Gestão de arrendamento
• Apoio juridico
• Gestão imobiliária
• Projectos e Obras
• E mais…

2 COMPRADORES 
INTERNACIONAIS

1 MERCADO 
LOCAL

3 MELHOR 
PREÇO



Um único interlocutor entre si e o mundo 

imobiliário.

Partilhamos com todas as marcas presentes 

no mercado, os clientes compradores 

podem ser de qualquer loja nacional ou 

internacional.

100 000 consultores espalhados pelo mundo 

na Century 21, e mais de 1000 em Portugal.

Exclusivo de Promoção

Defesa do Valor do Imóvel

Segurança, do Negócio, das Pessoas

Tempo

Conforto

Marketing



Uma Equipa 
para o Servir!

Lisboa
Rua Rodrigo da Fonseca, 14 
Lisboa

Tratamos de 
Tudo por Si! 

• Equipa CENTURIÃO 2020

• Top 2 Iberia Equipas 2020

• GOAL 2020, Top Angariação 2020.

• Mais de 50 transações concluídas 

em 2020.

Porto
Esplanada do Castelo, 100 
Porto



VAMOS TRABALHAR 
JUNTOS NA 
COMERCIALIZAÇÃO 
DO SEU IMÓVEL?

MF Associados
fernando.martins@century21.pt
rogerioforte@century21.pt

+351 966 345 289
+351 918 922 583

mailto:fernando.martins@century21.pt
mailto:ernando.martins@century21.pt

