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REVISTA //
O DESAFIO DE INFORMAR PROFISSIONAIS

DISTRIBUIÇÃO

- Nacional através de subscrição de assinatura – 
1500 exemplares

- Nos eventos organizados pela Vida Imobiliária - 
cerca 1000 exemplares:

• Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa, 
organizada pela Vida Imobiliária, Lisboa, Abril

• Portugal RE Summit organizado por IBERIAN 
PROPERTY, Estoril, Setembro

• Semana da Reabilitação Urbana de Porto, 
organizada pela Vida Imobiliária, Porto, Novembro

• Almoços-Conferencia organizados pela Vida 
Imobiliária ao longo do ano

• COPIP - Conferência da Promoção Imobiliária

- Eventos organizados por entidades parceiras - 
cerca de 200 – 500 exemplares

• Jornadas AFMP – Novembro, Lisboa
• Conferencia Nacional do Turismo Residencial e do 

Golfe, APR, Dezembro, Lisboa 
• Eventos com parceria APPII
• SIL - Salão Imobiliário de Lisboa
• Diversos eventos & seminários com apoio de 

divulgação Vida Imobiliária

MÊS TEMA FEIRA

Janeiro Perspectivas

Março Residencial &  
Arrendamento

Abril Reabilitação Urbana Semana RU

Junho Escritórios & FM Conferência APFM

Julho Turismo & Imobiliário Conferência APR

Outubro Guia Promotores  
Imobiliários SIL

Dezembro Especial Porto Semana RU

CALENDÁRIO EDIÇÕES NACIONAIS

Fevereiro TOP Iberian Deals  
& REIT’s Edition  MIPIM

Maio TOP Iberian Cities  
& Investment Awards  

Iberian Investment 
Briefing

Setembro TOP Portuguese Investors 
& Alternative Investment

Portugal RE  
Summit / Expo Real

Novembro TOP Spanish Investors  
& Innovation in RE MAPIC

CALENDÁRIO EDIÇÕES INTERNACIONAIS – 
IBERIAN PROPERTY

Mensal
Periodicidade

3.000
Tiragem

O leitor Vida 
Imobiliária é: 

- 86% dos leitores são do sexo masculino
- 60% vive em Lisboa e 25% no Porto

- 90% são quadros médios ou superiores
- 40% são promotores, investidores ou 
banca, 20% são mediadores, 15% são 

arquitetos, 25% são outros profissionais
- 97% acede ao conteúdo On-line 

 da Vida Imobiliária 

https://vidaimobiliaria.com/editorial/REABILITACAO-CHEGA-CADA-VEZ-MAIS-LONGE-EM-LISBOA
https://iberian.property/#editorial/TOP-IBERIAN-CITIES-WHAT-ARE-THE-HOTSPOTS-TO-INVEST-IN-2019


ARTIGOS PATROCINADOS:

A melhor ferramenta de comunicação para apresentar a sua empresa, lançar 
um novo serviço, produto ou projeto! Uma solução perfeita para Consultores, 
Arquitectos e empresas de serviços!

- Apresente de forma inspirada a sua visão para promover a sua empresa ou 
produto em formato de opinião!

- Em formato editorial, a equipa Vida Imobiliária assegura o mesmo lay-out 
editorial. Sem despesas de lay-out ou grafismo!

- Uma comunicação integrada on-line e off-line, sendo apresentado na revista VI, 
no site e na VI News!

Todos os artigos patrocinados serão apresentados como “Conteúdo Patrocinado”

WEBSITE //
VIDAIMOBILIARIA.COM

www.vidaimobiliaria.com  é o endereço da melhor informação do mercado 
imobiliário, com atualização diária das notícias de maior impacto. 

A vantagem dos assinantes em aceder a todas as edições on-line e todo o 
histórico da revista. Dossiers sectoriais exclusivos são a melhor ferramenta de 
informação do mercado!

A Opinião dos protagonistas do mercado imobiliário em versão escrita e agora em 
formato Vídeo! Não perca nada da informação do mercado imobiliário!

26.250
visitantes únicos
(dados mensais)43%

Visualização 
mobile

93.000
Nº de páginas 
vistas (dados 

mensais)

 Lisboa – 45% 
Porto – 25%

outras cidades -  
30% 

NOVO DESIGN  OPTIMIZADO  PARA S.E.O.

https://vidaimobiliaria.com/
https://vidaimobiliaria.com/


VI NEWS //
NEWSLETTER DIÁRIA

A atualidade do dia logo ao acordar com a VI News! 

Sempre à primeira hora da manhã, acompanhe os 
destaques da atualidade do mercado imobiliário. 
Acompanhe os principais segmentos do mercado 
imobiliário. Anuncie ainda com mais eficácia ao seu 
target de clientes.

8.500
Nº total de 

subscritores  
ativos

27,2%
Taxa de  

Abertura

30%
Visualização 

mobile

https://mailchi.mp/vidaimobiliaria.com/vi-news-diria-23-11-2020


REDES SOCIAIS //

A Vida Imobiliária tem uma presença destacada 
nas principais redes sociais, posicionando como 
um meio multi-plataforma com máximo impacto!
Como parceiro da Vida Imobiliária beneficie do 
tráfego das Redes Sociais!

Como podemos ajudar?
• A Vida Imobiliária seguir as Redes Sociais das 

páginas dos Parceiros
• Os conteúdos de Vídeo são partilhados nas 

redes sociais
• Os parceiros dos eventos Vida Imobiliária tem 

posts para partilhar!

15.485
seguidores 

(até 31 Outubro 2020)1.940
seguidores 

(até 31 Outubro 2020)

6.920
seguidores 

(até 31 Outubro 2020)

1.850
seguidores

(até 31 Outubro 2020)

+ 150
seguidores / mês

(média mensal  
de 2020)

+ 150
seguidores / mês

(média mensal  
de 2020)

+ 200
seguidores / mês

(média mensal  
de 2020)

+ 80
seguidores / mês

(média mensal  
de 2020)

+ 500
pessoas alcançadas 

todos os dias 
(sem considerar  

tráfego pago)

+ 200
pessoas alcançadas 

todos os dias 
(sem considerar  

tráfego pago)

23.600  
SEGUIDORES EM 
REDES SOCIAIS

SOCIAL MEDIA POSTS DE  
CONTEÚDO PATROCINADO

É um serviço de marketing para amplificar os 
seus conteúdos e promover a sua expertise, 
eventos ou lançamentos, criando oportunidades 
de engagement com o seu target.

Contacte-nos para saber mais: 
pfernandes@vidaimobiliaria.com

https://www.facebook.com/vida.imo/?fref=ts&utm_source=VidaImobiliaria&utm_campaign=26395bf01c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_18_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_175a3c0538-26395bf01c-136351565
https://www.instagram.com/vidaimobiliaria/
https://twitter.com/vidaimobiliaria?utm_source=VidaImobiliaria&utm_campaign=26395bf01c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_18_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_175a3c0538-26395bf01c-136351565
https://www.linkedin.com/company/626318/admin/?utm_source=VidaImobiliaria&utm_campaign=26395bf01c-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_18_06_28&utm_medium=email&utm_term=0_175a3c0538-26395bf01c-136351565
mailto:pfernandes%40vidaimobiliaria.com?subject=


VÍDEOS //

A Vida Imobiliária é cada vez mais uma plataforma multimédia 
onde o Vídeo é parte integrante da nossa atividade diária

+ Envolvimento
+ Mais destaque nas redes sociais
+ Conteúdo único!

Plataformas disponíveis de difusão de Vídeo:
- Novo Site Vida Imobiliária com Canal Multimédia dedicado
- VI News com destaque diário aos Vídeos Vida Imobiliária
- Nas redes Sociais – Facebook // Linkedin // Twitter
- No Canal YOUTUBE da Vida Imobiliária
- No Canal VIMEO da Vida Imobiliária (tráfego vidaimobiliaria.com)

1.200
users únicos

vidaimobiliaria.com



SEMANA DA  
REABILITAÇÃO URBANA //

LISBOA ABRIL 2021
Em colaboração com a Câmara Municipal 
de Lisboa e a Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, a SEMANA RU Lisboa é a grande 
festa da Reabilitação Urbana! PORTO NOVEMBRO 2021

Em colaboração com a Câmara Municipal do 
Porto a SEMANA RU PORTO é o grande evento 
do Norte de Portugal, reunindo os parceiros da 
fileira da construção e do imobiliário

As SEMANAS DA REABILITAÇÃO URBANA adaptaram-se aos novos tempos 
de confinamento e voltaram a ser o ponto de encontro essencial da fileira da 
construção e do imobiliário!

Numa nova e interativa Plataforma eletrónica aumentamos a audiência, com 
o registo de mais de 1500 pessoas em cada evento, agora sem limitação 
geográfica!

Os Municípios de Lisboa e Porto, as Ordens Profissionais, Associações 
Profissionais da fileira e as mais destacadas empresas fazem da SEMANA RU o 
maior palco imobiliário em Portugal!

EM 2021 EM EVENTO HÍBRIDO 

- Sessões de Gravação com uma plateia VIP

- Difusão em Plataforma interativa com networking e Stands de parceiros

https://iberinmo.com/event/viii-semana-da-reabilitacao-urbana-do-porto
https://iberinmo.com/event/vii-semana-da-reabilitacao-urbana-de-lisboa
https://www.youtube.com/watch?v=ILbfHJUdpMg&feature=youtu.be


PRÉMIO NACIONAL DE 
REABILITAÇÃO URBANA //

O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana é uma 
iniciativa da Vida Imobiliária e da Promevi, que visa 
distinguir as intervenções urbanas de maior valia 
para a sociedade nas suas múltiplas valências. O 
contributo para a qualificação das cidades e o seu 
impacto na comunidade, o sucesso medido pela 
aceitação pelo mercado, o impacto e valor social, 
a capacidade de induzir a mudança no tecido 
urbano. As diferentes valências de uma iniciativa 
imobiliária de sucesso estarão em análise para 
premiar a excelência.

70
vencedores  

em 8 edições

510
candidatos em  

8 edições

https://premio.vidaimobiliaria.com/
https://vimeo.com/459031103


CONFERÊNCIA DA  
PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA //

O grande evento da Promoção Imobiliária, 
numa parceria APPII / Vida Imobiliária!

EM COLABORAÇÃO:

180
Média de

participantes
no tempo total

do evento

12
Sessões

26
Expositores

419
Total de

Inscrições

https://vimeo.com/441374673
https://iberinmo.com/event/i-conferencia-da-promocao-imobiliaria-em-portugal


ALMOÇOS CONFERÊNCIA //
ENCONTRO DE PROFISSIONAIS

A Vida Imobiliária promove Almoços-Conferências 
sobre variados temas de interesse para os Profissionais 
do Mercado Imobiliário, colaborando de forma ativa 
com os Stakeholders do mercado imobiliário.

Os nossos eventos reúnem os mais capacitados 
profissionais do mercado, além de membros das 
direcções empresariais, políticos, académicos, 
investidores, entre outros grandes participantes.

Assim, participar de forma intensa e explícita, por 
meio de patrocínio, é a melhor e mais eficaz forma 
de realizar um bom networking, que certamente 
possibilitará negócios e parcerias futuras.

Últimos Convidados:

• Bill Kistler, ICSC

• Filipa Roseta, Partido Social Democrata  
João Paulo Correia, Partido Socialista

• Ricardo Valente, Câmara Municipal do Porto 
Leonardo Peres, M7 Real Estate Portugal 
Philip Bannon, Hostelworld Group

• Hugo Moreira, Varde Partners 
José Brandão de Brito, Millennium Bcp

547
participantes  
nas últimas 4 

edições4
edições/ano

EM COLABORAÇÃO:

NOVO MODELO  HIBRIDO EM 2021  TODOS OS EVENTOS EM  PLATAFORMA DIGITAL!

https://eventos.vidaimobiliaria.com/eventos/novos-cenarios-de-investimento-imobiliario-na-era-/


PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA //
GUIA DOS PROMOTORES E INVESTIDORES

O diretório dos Promotores e Investidores Imobiliários associados da 
APPII é promovido pela Vida Imobiliária, com uma imagem renovada 
e plena de conteúdos valorizados.

- Uma Edição de Prestígio e bilingue que apresenta o balanço anual 
do mercado imobiliário

- Apresentado no SIL – Salão Imobiliário de Portugal com um 
evento de grande destaque!

- Distribuição multi-meio e qualificada:

• Edição Normal: 5000 exemplares

• Edição Prestigio: 500 exempalres 

- Edição presente no site - www.appii.pt 

EM COLABORAÇÃO:

NOVO SITE INSTITUCIONAL APPII, EM COLABORAÇÃO COM A VIDA IMOBILIÁRIA

https://promocaoimobiliaria.vidaimobiliaria.com
https://appii.pt/


JANELAS EFICIENTES //
GUIA DOS FABRICANTES DE JANELAS

O Guia das Janelas Eficientes, em parceria com a ANFAJE e ADENE, 
é uma publicação anual que apresenta de forma qualificada à 
promoção imobiliária e fileira da construção os Fabricantes de 
Janelas Eficientes e parceiros da indústria.

• Uma visão 360º sobre a Certificação Energética

• Fórum Janelas Eficientes, a palavra aos fabricantes

• Uma fileira essencial – a visão da ANFAGE

• O desafio da Reabilitação Urbana às Janelas Eficientes

- Apresentado na Semana da Reabilitação Urbana de Lisboa

- Distribuição multi-meio e qualificada:

• Edição Normal: 3000 exemplares

• Edição Prestigio: 500 exemplares

• Publicação on-line no sítio da ANFAGE e Vida Imobiliária

EM COLABORAÇÃO:

PRÓXIMA  
EDIÇÃO  

MARÇO 2021

https://issuu.com/anfaje/docs/revis_o_final_guia_completo_20.03.2


IMOJURIS //

O IMOJURIS é um Serviço de Informação Jurídica Online 
dedicado ao Direito Imobiliário: 

• Notícias sobre a atualidade jurídica do imobiliário;

• Textos de análise e de opinião jurídica;

• Novidades sobre a produção legislativa;

• A jurisprudência mais recente;

• Contributo de prestigiadas sociedades de advogados;

• 10 áreas jurídicas e quase 50 temas de Direito Imobiliário;

• Seminários Jurídicos;

• Pós-graduação em Direito Imobiliário em parceria com 
UCP (Porto e Lisboa) 

• Canal Multimédia, com vídeos online de webinars 
jurídicos e da rubrica “Conversar Direito” 

Pergunte por opções de patrocínio:  
gestao@vidaimobiliaria.com

EM PARCERIA COM:

mailto:gestao@vidaimobiliaria.com
https://imojuris.vidaimobiliaria.com/


www.vidaimobiliaria.com

Proprietário:
Iberinmo SL

Diretor
António Gil Machado 

(agil@vidaimobiliaria.com)

Publicidade
Paulo Fernandes 

(pfernandes@vidaimobiliaria.com )
Marta Brandão

(mbrandao@vidaimobiliaria.com)

Editorial
Susana Ribeiro 

(scorreia@vidaimobiliaria.com)

Assinaturas
Patrícia Carvalho 

(pcarvalho@vidaimobiliaria.com)

Eventos
Arturo Malingre

(amalingre@vidaimobiliaria.com)
Glória Maia

(gmaia@vidaimobiliaria.com

Redacção, 
Administração e Assinaturas

Rua Gonçalo Cristovão, 185 – 6º
4049-012 Porto
Tel. 222 085 009
Fax. 222 085 010

Escritório Lisboa
Espaço Sete Rios, LEAP | Rua de 

Campolide, 351, 0.05
1070 034 Lisboa

Com mais de 20 anos de experiência, a Vida 

Imobiliária é líder de mercado na informação e 

eventos do sector imobiliário em Portugal. Di-

rigida a executivos das principais empresas do 

sector: promotores, investidores, consultores 

internacionais e bancos, a Vida Imobiliária dis-

ponibiliza informação imobiliária de referência, 

com credibilidade e atualidade, sob a forma de 

revista, website, e-news e eventos.

Recentemente lançou a marca editorial Ibe-

rian Property para promover a península ibéri-

ca como destino de investimento imobiliário e 

que é dirigida à comunidade internacional de 

investidores. 

Subscreva aqui uma  

assinatura Vida Imobiliária:

https://users.iberinmo.com/subscriptions/vi/
https://users.iberinmo.com/subscriptions/vi/

