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“Startup” pertence a grupo acionista do Imovirtual/OLX

Publicidade e atuação da Domozo 
enfurece mercado da mediação 

Elisabete Soares
elisabetesoares@vidaeconomica.pt

“Experimente a Domozo e poupe milhares em 
comissões”. A frase faz parte de uma forte campa-
nha de publicidade da Domozo, Unipessoal Lda., 
que tem a licença de mediação imobiliária AMI 
13411, mas que tem enfurecido o mercado da 
mediação pela sua atuação e pelo teor das men-
sagens.

A “startup”, que surgiu no mercado nacional no 
início do ano e pertence aos mesmos acionistas do 
grupo Imovirtual/OLX, oferece, de acordo com a 
informação do site: “um serviço inovador” e torna 
“a venda da sua casa mais simples e acessível”. Ou 
seja, apoiando-se num sistema semelhante ao do 
telemarketing, promete ao proprietário do imóvel 
“apoio telefónico 24/7 da nossa equipa altamen-
te especializada e um website de navegação fácil 
permite-lhe controlar a venda do seu imóvel com 
notificações instantâneas”.

Embora o trabalho de mediação seja acompa-
nhado, segundo a informação do site, por “uma 
equipa de gestores de processo e especialistas 
com grande experiência, como fotógrafos e ava-
liadores, entre outros, que estão presentes para 
apoiar cada etapa do processo, desde que são es-
colhidos até à conclusão da venda”, Domozo ofe-
rece um serviço, agora, a um preço de “149 eu-
ros” (em vez dos iniciais 199 euros), na fase inicial 
do processo, e “mais 400 euros com o sucesso da 
venda”.

Os anúncios da Domozo, cerca de meia centena 
— de acordo com as informações recolhidas nos 
próprios sites — são publicados em quatro pla-
taformas, sendo que duas, o Imovirtual e a OLX, 
pertencem ao mesmo grupo acionista desta “star-
tup”, de origem holandesa, que tem atividade em 
outros países. 

Atuação privilegiada nos portais
As primeiras críticas, por parte de empresas as-

sociadas da ASMIP, surgiram devido ao teor da 
publicidade, que critica a atuação da mediação, 
num discurso que vai contra os princípios e a atua-
ção da própria mediação, aspetos que segundo o 
seu presidente, Francisco Bacelar, estão a analisar 
para uma eventual queixa, junto da Direção-Geral 
do Consumidor, já que a matéria relativa à publici-
dade enganosa é da exclusiva competência desta 
entidade.

Contudo, de acordo com Francisco Bacelar, em 
Maio passado, confrontou a FixeAds, empresa 
que gere as plataformas Imovirtual e o OLX, rei-
vindicando o facto de a publicidade da Domozo 
estar a ser publicada ao lado da dos anúncios das 
empresas associadas da ASMIP. 

“Acho absolutamente lamentável que os anún-
cios que pagamos à FixeAds para serem visualiza-
dos pelos potenciais clientes sejam usados para, 
em simultâneo, publicitar um negócio da mesma 
empresa que, também em simultâneo, é alterna-
tiva da nossa atividade de mediação, e como se 
não bastasse é uma empresa do Vs grupo. (…) É, 
por consequência, um ataque direto a toda uma 
classe, que foi a alavanca do seu nascimento, cres-
cimento e sua razão de ser”, segundo excerto da 
reivindicação enviado em 30 de maio pela ASMIP 
à FixeAds. 

Fruto desta intervenção da ASMIP — primeiro 
por escrito e depois através de um conjunto de 
outros contactos —, o Imovirtual/OLX retirou, des-
taca Bacelar, “num primeiro momento, o desta-
que da Domozo junto dos anúncios profissionais 
e das empresas de mediação, e perante a insis-
tência e insatisfação, passados dois dias, de todos 
os anúncios dos seus portais”. Ou seja, acabaram 
por retirar a publicidade da Domozo junto dos 

anúncios de clientes particulares.
Este responsável alerta que, não obstante a pro-

messa da FixeAds, a “ASMIP mantém-se alerta, 
defendendo que não se pode estar dos dois la-
dos da barricada”, comentando atuação das pla-
taformas Imovirtual/OLX.

Em respostas às questões enviadas, João La-
mancha Valente, responsável da Domozo Portu-
gal, recebemos a resposta: “A Domozo é uma 
‘start up’ com um novo modelo de negócio que 
ajuda os proprietários na venda dos seus imóveis 
com um preço certo e justo. O mercado está a 
mudar, a internet e as aplicações para ‘smartpho-
nes’ introduziram novas oportunidades e Domozo 
trouxe uma proposta de grande valor para o mer-
cado imobiliário em Portugal”.

 Acrescenta que,  “sobre ofender os profissio-
nais imobiliários, “nós não pretendemos ofender 
ninguém, mas simplesmente explicar que as ele-
vadas comissões podem ser reduzidas”.

Procuramos saber qual a posição da APEMIP em relação 
a este assunto, contudo não recebemos resposta às 
questões enviadas.

Notícia

Uma das imagens que faz parte dos 
anúncios da Domozo, criticando os 
proprietários que recorrem à media-
ção tradicional.

IMPIC avança com ação inspetiva

“Embora não existam indícios de incumpri-
mento dos procedimentos legais aplicáveis à 
entidade no âmbito da sua atividade de media-
ção imobiliária, foi determinado superiormente 
pelo IMPIC, I.P. uma ação inspetiva à empresa, 
que se encontra a decorrer, de modo a com-
provar que a mesma cumpre de facto os pro-
cedimentos legais na utilização da plataforma 
eletrónica enquanto instrumento de atuação da 
empresa”, destaca Pedro Coimbra, diretor da 
direção de Inspeção do IMPIC.

Na resposta a um conjunto de questões en-
viadas, Pedro Coimbra destaca que não tive-
ram “queixas até ao momento sobre a atuação 
da empresa no âmbito da plataforma eletróni-
ca e da atividade de mediação imobiliária, em-
bora tenham sido já apresentados pedidos de 
informação de eventuais clientes junto do IM-
PIC, sobre se a atuação da empresa através da 
plataforma eletrónica é legal”. Destaca, ainda, 
que, de acordo com a legislação em vigor, des-
de que a empresa esteja licenciada, como é o 
caso, e não existindo queixas sobre a sua atua-
ção, afigura-se-nos legal a sua atuação face aos 
requisitos legais previstos na lei”. Em relação ao 
teor da publicidade, destaca que “a matéria re-
lativa à publicidade enganosa é da competên-
cia da Direção-Geral do Consumidor competin-
do ao IMPIC IP, apenas verificar as situações de 
eventual indução em erro dos clientes e des-
tinatários, quanto aos pressupostos do negó-
cio celebrado ou a celebrar com a empresa de 
mediação imobiliária, nos termos das alíneas 
previstas no artigo 17.º - Deveres para com os 
clientes e destinatários. 

Em relação ao facto de a mensagem utilizada 
pela Domozo ir contra os próprios princípios da 
mediação, Pedro Coimbra adverte que essa si-
tuação “deverá ser colocada à Direção-Geral do 
Consumidor, não sendo da competência do IM-
PIC, I.P. a apreciação do teor dos termos utiliza-
dos”.


