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Responsabilidade,
ética e honestidade
Sediada em Barcelos, a Habiol atua no mercado
imobiliário desde 1992. Daí para cá, tem
pautado a sua atividade pela identificação dos
problemas dos seus clientes, correspondendo
com a criação de soluções integradas e
congruentes para cada um.

um serviço de excelência, a Habiol
vai bem além da simples mediação. A
sua relação com o cliente contempla
outras mais-valias como o respetivo
aconselhamento na escolha do crédito
e o acompanhamento do investidor na
seleção da diversidade do investimento.
Podemos ainda enumerar outros serviços, tais como a gestão de particulares
e empresas, gestão de arrendamentos,
certificação energética, avaliação de
imóveis, projetos de arquitetura e as
áreas de seguros no ramo vida e não
vida.
Uma vasta diversidade que pode-

mos encontrar no mesmo lugar, estando
assegurada pelos conhecimentos de
uma equipa qualificada, com formação
permanente e sensibilizada para seguir
os valores acima destacados, distinguindo-se da cultura de agressividade
que caracteriza uma grande parte do
que se pratica no setor. Foi assim que
a Habiol fidelizou um grande número
de clientes (tendo já vendido imóveis
a pais, filhos e netos) e é assim que
perspetiva o futuro, sem deixar que o
possível crescimento ponha em causa
o compromisso incondicional com uma
política de excelência.
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Liderada por Rui Oliveira, trata-se de
uma agência profundamente enraizada
na comunidade local que, paralelamente a este foco no cliente, segue como
linha de orientação tudo o que possa
representar a defesa dos interesses de
Barcelos.
O seu proprietário (que tem um
relevante percurso como dirigente de
algumas das mais emblemáticas coletividades do concelho) sublinha que, além
das funções nucleares da mediação, a
Habiol tem-se empenhado em trazer
importantes investidores e negócios para
Barcelos. O horizonte desse esforço tem
sido o incremento da economia local e
o bem-estar da sua população, através
da criação de postos de trabalho, assim
como de espaços de lazer e saúde que
representem esse benefício.
Indo igualmente ao encontro de um
mercado que, cada vez mais, procura

