
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEIS MESES QUE FICAM PARA A VIDA 

Procuras uma experiência diferente para o teu Estágio de Verão? O ERA BUILD é o programa de estágios que precisas 
para acelerar a tua carreira e ganhar novas competências de negociação, vendas e marketing. 

APRENDE COM O PRINCIPAL PLAYER DO MERCADO  

• A ERA é a primeira rede imobiliária em Portugal, com 200 Agências e 60.000 casas para venda espalhadas 
por todo o país. 

• A ERA integra o maior operador mundial de franchising imobiliário, atualmente presente em mais de 33 países. 

• A ERA tem 2.200 Consultores Imobiliários a trabalhar diariamente com uma só missão – encontrar a Casa 
certa para os nossos clientes. 

COMO FUNCIONA O PROGRAMA ERA BUILD? 

Dura no mínimo seis meses e divide-se em três frases: 

\ Boas-vindas à ERA 
Serás recebido pela equipa da ERA Portugal e pelos responsáveis de recursos humanos da Agência que irás integrar. 
Nesta etapa irás ter o teu primeiro contato com uma Agência ERA. 

\ Imersão numa Agência ERA 
Receberás formação de como trabalhar com clientes vendedores e compradores, saberás reconhecer o papel do 
Consultor Imobiliário no seu dia-a-dia. Nesta fase também estarás presente nas reuniões de negócios, contactarás com 
os assistentes processuais, com a coordenadora e ainda com o franquiado/diretor da Agência. 

\ Já ERA 
Nesta fase de encerramento, iremos reunir todos os trainees do programa de estágio, bem como os seus mentores, 
para partilharem as suas experiências ao longo do programa. 

Terás um mentor na ERA Portugal e um mentor em Agência que te acompanharão ao longo do teu programa de 
estágio. 

O QUE É PRECISO PARA ENTRAR NO ERA BUILD?  

• Gostar de desafios e de alcançar objetivos 

• Gostar de conhecer pessoas e fazer networking 

• Gostar de imobiliário e de casas 

• Querer aprender sobre negociação, vendas e marketing 

• Estar no 3º ano de licenciatura ou a frequentar/terminar mestrado. 

Envia a tua candidatura para build@era.pt 
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