
JUNTE-SE 
A UMA 

EQUIPA DE 
SUCESSO!



SOMOS 
A MAIOR REDE 
DE CONSULTORIA 
IMOBILIÁRIA 
A ATUAR 
EM PORTUGAL



A DECISÕES E SOLUÇÕES é a maior rede de consultoria imobiliária a atuar em Portugal, com 
um serviço de aconselhamento personalizado, independente e com Soluções 360° ao nível da 
compra, venda e arrendamento de imóveis, bem como ao nível do crédito bancário, seguros, obras 
de remodelação e construção de imóveis, contando com 15 anos de experiência.



DE PERTENCER À REDE 
DECISÕES E SOLUÇÕES



A DECISÕES E SOLUÇÕES é 
uma empresa portuguesa de 
grande prestígio e reconhecida 
credibilidade no nosso país, sendo 
líder de mercado no seu segmento 
de negócio.  O número crescente 
de presenças nos mais importantes 
meios de comunicação social e as 
constantes iniciativas de marketing, 
de norte a sul do país, são o espelho 
do profissionalismo e eficácia com 

que esta rede de agências aborda 
um mercado cada vez mais

exigente e informado.

MARCA



O QUE 
FAZEMOS
ATUAMOS EM 5 GRANDES 
ÁREAS DE NEGÓCIO
E OFERECEMOS 
AOS NOSSOS CLIENTES 
SOLUÇÕES 360°

Desenvolvendo um modelo de negócio de comprovado sucesso, as agências DECISÕES E SOLUÇÕES 
prestam um serviço de aconselhamento personalizado e independente com Soluções 360° em 5 grandes 
áreas de negócio altamente rentáveis e complementares.



MEDIAÇÃO 
MOBILIÁRIA

MEDIAÇÃO 
OBRAS

Na DECISÕES E SOLUÇÕES asseguramos todo o acompa-
nhamento personalizado na escolha e seleção do imóvel que 
procura, seja ao nível da compra, venda ou do arrendamento. 
Garantimos o melhor aconselhamento, através de uma equipa de 
profissionais qualificados distribuídos por todo o país.

A DECISÕES E SOLUÇÕES está licenciada pelo Instituto dos Mercados Públicos, do 
Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC, I.P.). para o desenvolvimento da atividade de 
mediação imobiliária e é titular da Licença AMI 9300.

Desde as pequenas obras às grandes remodelações, a DECISÕES 
E SOLUÇÕES presta um serviço de aconselhamento especializado 
com as suas soluções. 

Tem parcerias com empresas especializadas em todo o tipo 
de obras, credíveis, idóneas e com qualidade reconhecida.



CONSTRUÇÃO 
DE IMÓVEIS
Prestamos um serviço de aconselhamento inovador ao nível da construção de 
todo o tipo de imóveis para particulares e empresas, sejam eles habitações, 
hotéis, pavilhões industriais, edifícios de construção em altura e outros, de 
acordo com os objetivos e necessidades dos nossos clientes. Da construção 
modular às casas de madeira, passando pelo inovador e revolucionário LSF, 
olhamos para o presente e futuro e propomos as mais recentes técnicas e 
métodos de construção para materializar a casa dos seus sonhos.
Temos um vasto leque de modelos personalizados de moradias que combinam 
design, atualidade, requinte e bom gosto. A DECISÕES E SOLUÇÕES tem 
protocolos de colaboração com parceiros com vasta experiência na área da 
construção.

Temos 15 anos de experiência nesta área e somos a maior rede de 
intermediação de crédito a atuar em Portugal. 
Garantimos as melhores soluções do mercado ao nível do crédito habitação, 
crédito pessoal, crédito automóvel, cartões de crédito, leasing imobiliário, 
crédito a empresas e em todo o tipo de operações de crédito bancário.

A DECISÕES E SOLUÇÕES - Intermediários de Crédito, Lda. está registada, no Banco de Portugal, 
como intermediário de crédito vinculado, sob o nº 926, desde Janeiro de 2019.

INTERMEDIAÇÃO 
DE CRÉDITO

MEDIAÇÃO 
DE SEGUROS
Trabalhamos com as melhores Seguradoras em Portugal e conseguimos 
para os nossos clientes, particulares ou empresas, as melhores soluções do 
mercado.
Encontramos sempre a relação preço/qualidade mais vantajosa para os 
nossos clientes e mediamos todo o tipo de seguros, nomeadamente: seguros 
de vida, saúde, automóvel, acidentes pessoais, multirriscos habitação, 
acidentes de trabalho e muitos outros.

A DECISÕES E SOLUÇÕES - Intermediários de Crédito, Lda. está, desde 29 de setembro de 2009, 
inscrita junto da ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões) com a categoria 
de Agente de Seguros, sob o nº 409311648, com autorização para Ramos Vida e Não Vida, verificável 
em www.asf.com.pt.





JUNTE-SE 
À NOSSA 
EQUIPA!



FORMAÇÃO 
PERMANENTE 
E APOIO 
CONSTANTE

FORTE ESTRUTURA 
DE APOIO A NÍVEL 
NACIONAL

TECNOLOGIA DS

PARCERIAS
NACIONAIS

Conte com a nossa formação permanente e especia-
lizada em todas as áreas de negócio, de uma forma 
completamente gratuíta!
Fazemos questão de sermos os unicos a fornecer 
dentro de portas a estratégia, o plano e o conhecimento 
que necessita para o seu negócio prosperar sem nada 
lhe pedir em troca para além dos seu foco e empenho.
A sua evolução é a nossa realização e por isso tudo 
fazemos para proporcionar aos nossos colaboradores 
as ferramentas necessárias para o sucesso.

A estrutura central da DECISÕES E SOLUÇÕES é 
constituída por uma grande equipa de profissionais 
altamente qualificados cuja missão é apoiarem e 
acompanharem todas as agências  da rede a nível 
nacional, nomeadamente: 

· Coordenações Nacionais; 
· Coordenações Regionais; 
· Departamentos de Formação; 
· Departamento de Comunicação e de Marketing; 
· Departamento Informático; 
· Departamento Jurídico; 
· Departamento Administrativo e de Gestão de Material; 
· Departamento de Eventos.

A DECISÕES E SOLUÇÕES tem protocolos e uma relação 
privilegiada com as principais instituições bancárias, 
financeiras e seguradoras a atuar no nosso país. Também 
tem bastantes protocolos de colaboração a nível nacional 
com empresas idóneas e credíveis na área da construção 
e obras, que garantem qualidade, rapidez e eficiência a 
preços muito competitivos para os seus clientes.

Desde o mais recente CRM da área imobiliária, 
desenvolvido à medida, até ao programa de gestão 
exclusivo, as agências e respetivos consultores  têm ao 
seu dispor as melhores ferramentas tecnológicas para 
desenvolverem com eficácia e profissionalismo todas as 
áreas de negócio da DECISÕES E SOLUÇÕES.



AGARRE ESTA
OPORTUNIDADE



CONHEÇA 
AS NOSSAS 
OPORTUNIDADES

Existem as seguintes possibilidades de integrar a 
rede de agências da DECISÕES E SOLUÇÕES:

1. DIRETOR COMERCIAL

Ser Diretor Comercial numa das várias agências 
da Rede DS a nível nacional, tendo como principal 
função recrutar, apoiar e dinamizar equipas de 
Consultores  Imobiliários. 

2. CONSULTOR IMOBILIÁRIO

Ser Consultor Imobiliário numa das várias 
agências da Rede DS a nível nacional, podendo 
desenvolver um negócio proprio nesta area ou 
especializando-se em outra das 4 áreas em que 
atuamos, traduz-se na possibilidade de auto 
gerir a sua vida pessoal e profissional e obter um 
rendimento sem limite.
Angariar imóveis e acompanhar clientes compra-
dores, encontar financiamento para todo o tipo de 
necessidades, ajudar a remodelar ou construir de 
raiz um imóvel ou promover o acesso ao melhor 
pacote de seguros são tarefas e funções que vai 
desenvolver em parceria conosco e que lhe vão 
permitir mudar a sua vida e a vida de outras 
pessoas!



TENHA O SEU PRÓPRIO 
NEGÓCIO DENTRO DE 

UM GRUPO SÓLIDO 
QUE LHE DÁ O APOIO 

QUE NECESSITA.

OS NOSSOS RESULTADOS 
COMPROVAM A QUALIDADE DOS 

NOSSOS SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA.



A eficiência e profissionalismo 
dos nossos colaboradores, 
têm-nos valido o 
reconhecimento no mercado, 
possuindo mais de 300.000 
clientes satisfeitos com 
o nosso serviço, distribuídos 
por todo o país.

SE PRETENDE UMA 
ATIVIDADE RENTÁVEL 
E DE FUTURO, 
JUNTE-SE A NÓS 
E TERÁ UMA 
CARREIRA DE 
SUCESSO!



Sede:
Avenida Sacadura Cabral, 3812

São Félix da Marinha · 4410-099 Vila Nova de Gaia
Call center: 707 300 100

www.decisoesesolucoes.com


