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Nos anos 60…

Pensão Nazaré
A história do hotel Água d’Alma remonta à década 

de 60. 

Fundado por Nazaré Piedade Figueiredo com o 

nome  “Pensão Nazaré”.

Alojamento e serviço de refeições.

Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;



Nos anos 80…

Residencial Penedo Furado

Ampliado por Artur Filipe Figueiredo Domingues e esposa Maria Alice Mondim 
Domingues.

Na década de 80 deram-lhe o nome de “Residencial Penedo Furado” alusivo ao 
geomonumento existente na Foz do Arelho.

• Ampliação para 28 quartos c/ WC e TV;

• Canais nacionais e internacionais;

• Serviço de Bar;

• Serviço de Pequeno Almoço;

Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;



Nos anos 80 e 90…

Residencial Penedo Furado
• Participação em feiras de turismo 

Nacionais e Internacionais;

• Aposta em meios de publicidade e 

marketing tradicionais;

• Promoção de Passeios na Lagoa de Óbidos;

Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;



Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;



Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;

• Continuou a aposta na remodelação dos quartos e das 
áreas comuns;

• Criação de novo logótipo e novos materiais 
publicitários;

• Adesão ao booking.com;

• Criação de Website;

• Adesão à rede social Facebook;

• Em 2009 a unidade passou de residencial para Hotel 2 
estrelas;

A partir de 2008…

reconversão para Hotel Penedo 

Furado **



Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;

• Área de gestão (backoffice): possibilidade de 

acrescentar novos conteúdos de forma fácil;

• Registo de reservas: Envio de email com a reserva 

tendo que ser registado manualmente à posteriori.

O Website alojado em servidor 

acessível em dois domínios:
www.hotelpenedofurado.com

www.hotelpenedofurado.pt

http://www.hotelpenedofurado.com/
http://www.hotelpenedofurado.pt/


Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;

Presença atualizada nas Redes Sociais e 

restantes plataformas gratuitas:
• Facebook;

• Google My Business;

• Apple Maps;

• Tripadvisor;

• Trivago.



Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;

Facebook – Criação da Página do alojamento;

Google My Business: Editar as informações do alojamentos; criar página 

Google Plus; Atualizar a informação no Google Maps (localização, horários 

de funcionamento, contactos, fotos, etc…) Fazer teste em Google Hotel 

Finder: https://support.google.com/websearch/answer/6276008;

Apple Maps Connect: Editar informações do alojamento para atualizar o 

mapa da Apple.

Tripadvisor: colocar as informações corretas da propriedade bem 

como fotos. Dar resposta aos comentários dos hóspedes.

Trivago: atualizar conteúdos e colocar fotos.

5 locais de presença obrigatória com registo grátis:

https://www.facebook.com/aguadalma/
https://www.google.pt/business/
https://support.google.com/websearch/answer/6276008
https://mapsconnect.apple.com/
https://www.tripadvisor.pt/ManagementCenter-g1898578-d1725062-c5-Agua_d_Alma_Hotel-Foz_do_Arelho_Leiria_District_Central_Portugal.html
http://www.trivago.pt/hotelmanager/
http://www.trivago.pt/hotelmanager/
https://www.google.pt/business/
https://mapsconnect.apple.com/
https://www.tripadvisor.pt/ManagementCenter-g1898578-d1725062-c5-Agua_d_Alma_Hotel-Foz_do_Arelho_Leiria_District_Central_Portugal.html


A distribuição do produto;

“Numa fase inicial, quando os recursos humanos e tecnológicos são escassos é importante estar 

presente nos Operadores Certos. Por vezes mais não é sinónimo de melhor.”

Priceline Group Expedia Group TripAdvisor Group Airbnb

booking.com expedia.com tripadvisor.com airbnb.com

priceline.com hotels.com bookingbuddy.com

kayak.com orbitz.com housetrip.com

agoda.com trivago.com independenttraveler.com

rentalcars.com homeaway.com vacationhomerentals.com

A escolha dos parceiros certos deverá ser ponderada mediante os seguintes critérios:
• Tipo e quantidade de alojamentos ou empreendimentos turísticos;

• Mercados que pretendemos penetrar;

• Disponibilidade para atualizar stock’s de quartos e tarifas;

• Poder negocial junto dos operadores (sempre que possível tentar negociar a melhor comissão).

http://www.pricelinegroup.com/
http://www.expediainc.com/expedia-brands/
https://www.tripadvisor.com/PressCenter-c6-About_Us.html
https://www.airbnb.com/
http://www.booking.com/
http://www.expedia.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.airbnb.com/
https://www.priceline.com/home/
https://pt.hoteis.com/?pos=HCOM_PT&locale=pt_PT
http://www.bookingbuddy.com/
https://www.kayak.pt/
https://www.orbitz.com/
https://www.housetrip.com/
https://www.agoda.com/
http://www.trivago.com/
http://www.independenttraveler.com/
http://www.rentalcars.com/
https://www.homeaway.com/
https://www.vacationhomerentals.com/


Do modelo de negócio tradicional 

ao digital;

Processos internos na reserva:
(até 2015 Hotel Penedo Furado)

http://popplet.com/app/#/2809906

http://popplet.com/app/#/2809906


Caso de Estudo: Água d’Alma Hotel
Em 2015…

projeto de reclassificação para Hotel ***

• Em 2015 iniciou-se o processo de reclassificação para Hotel ***:
• Completa remodelação e ampliação das instalações do hotel;

• Criação de novas  áreas como por exemplo bar, receção e zona de pequenos almoços;

• Iniciou-se também o processo de re-branding:
• Criação de novo logotipo e marca;

• Criação de nova identidade gráfica, estacionário e novos materiais publicitários;

• Novo posicionamento no mercado;

• Registo da Marca, logótipo e cores;

• Criação de novo Website;

• Estratégia de negócio assente nas novas tecnologias:
• Aquisição de Property Management System e Channel Manager;

• Alteração das formas de venda: no hotel, no website, nos Online Travel Agencies (OTA’S) e nas redes
sociais.



Caso de Estudo: Água d’Alma Hotel
Nova Marca e imagem corporativa

A água é um elemento intrinsecamente ligado ao hotel, 

esta ligação provém da sua localização, próximo da 

Lagoa de Óbidos e do Oceano Atlântico, e das 

características arquitetónicas do edifício onde a água 

se assume como um elemento central e 

preponderante.

Da alma obtemos as ideias de leveza, tranquilidade e 

paz, conceitos fortes que têm passado pelas três 

gerações da família que gere o hotel.



Caso de Estudo: Água d’Alma Hotel
Nova Marca e imagem corporativa



Caso de Estudo: Água d’Alma Hotel
Nos media…

http://nit.pt/out-of-town/05-27-2016-agua-dalma-hotel-

ha-um-novo-hotel-com-vista-para-a-lagoa-de-obidos

http://www.turisver.com/agua-dalma-hotel-novo-3-

estrelas-na-foz-do-arelho/

http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/boa-

cama/2016-09-23-Outono-Novos-hoteis-para-

celebrar-a-nova-estacao

http://nit.pt/out-of-town/05-27-2016-agua-dalma-hotel-ha-um-novo-hotel-com-vista-para-a-lagoa-de-obidos
http://www.turisver.com/agua-dalma-hotel-novo-3-estrelas-na-foz-do-arelho/
http://boacamaboamesa.expresso.sapo.pt/boa-cama/2016-09-23-Outono-Novos-hoteis-para-celebrar-a-nova-estacao


Caso de Estudo: Água d’Alma Hotel
Integração automática de reservas com múltiplos 

operadores.

Resolvido o problema da distribuição podemos focar a 

atenção no que mais interessa: o hóspede e a 

qualidade do serviço prestado.



Apresentação dos resultados do estudo:
“Atributos determinantes para a escolha de um Hotel”

LINK Jornal Público: https://www.publico.pt/2015/12/27/sociedade/noticia/comentarios-nas-redes-sociais-sao-mais-importantes-do-

que-o-numero-de-estrelas-do-hotel-1718482

LINK Estudo Versão Completa:https://pt.scribd.com/document/337833101/Atributos-Determinantes-Para-a-Escolha-de-Um-Hotel-

Importancia-Do-Sistema-de-Classificacao-Por-Estrelas-Das-Unidades-Hoteleiras

• O estudo “Atributos determinantes para a escolha de um hotel” foi realizado no 

âmbito da cadeira de Metodologias de Investigação do Mestrado em Gestão e 

Direção Hoteleira da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.

• Teve como objetivo identificar os principais atributos que os clientes valorizam no 

momento da reserva de um hotel.

https://www.publico.pt/2015/12/27/sociedade/noticia/comentarios-nas-redes-sociais-sao-mais-importantes-do-que-o-numero-de-estrelas-do-hotel-1718482
: https:/pt.scribd.com/document/337833101/Atributos-Determinantes-Para-a-Escolha-de-Um-Hotel-Importancia-Do-Sistema-de-Classificacao-Por-Estrelas-Das-Unidades-Hoteleiras


Apresentação dos resultados do estudo:
“Atributos determinantes para a escolha de um Hotel”

LINK Jornal Público: https://www.publico.pt/2015/12/27/sociedade/noticia/comentarios-nas-redes-sociais-sao-mais-importantes-do-

que-o-numero-de-estrelas-do-hotel-1718482

LINK Estudo Versão Completahttps://pt.scribd.com/document/337833101/Atributos-Determinantes-Para-a-Escolha-de-Um-Hotel-

Importancia-Do-Sistema-de-Classificacao-Por-Estrelas-Das-Unidades-Hoteleiras

Atributos mais valorizados na escolha de um hotel:
1. Informação sobre o preço;

2. Imagens e informação sobre a localização;

3. Descrição;

4. Avaliação dos hóspedes;

5. O número de estrelas;

6. Nome ou marca do hotel (são os menos valorizados).

https://www.publico.pt/2015/12/27/sociedade/noticia/comentarios-nas-redes-sociais-sao-mais-importantes-do-que-o-numero-de-estrelas-do-hotel-1718482
: https:/pt.scribd.com/document/337833101/Atributos-Determinantes-Para-a-Escolha-de-Um-Hotel-Importancia-Do-Sistema-de-Classificacao-Por-Estrelas-Das-Unidades-Hoteleiras


Apresentação dos resultados do estudo:
“Atributos determinantes para a escolha de um Hotel”

“novos sistemas de classificação, 

alguns deles informais, onde o 

consumidor tem um papel 

preponderante na avaliação das 

unidades hoteleiras. Esta é a era da Web 2.0 

onde é o consumidor que, através dos 

novos canais, dá a sua opinião, 

descreve a sua experiência e classifica 

os produtos e serviços que adquire.”

A importância da presença nas várias plataformas online

78% dos hóspedes reserva 

pela Internet



Onde vender o produto hoteleiro?

“Numa fase inicial, quando os recursos humanos e tecnológicos são escassos é importante estar 

presente nos Operadores Certos. Por vezes mais não é sinónimo de melhor.”

Priceline Group Expedia Group TripAdvisor Group Airbnb

booking.com expedia.com tripadvisor.com airbnb.com

trivago.com vacationhomerentals.com

homeaway.com

Distribuição das reservas em 2016

http://www.pricelinegroup.com/
http://www.expediainc.com/expedia-brands/
https://www.tripadvisor.com/PressCenter-c6-About_Us.html
https://www.airbnb.com/
http://www.booking.com/
http://www.expedia.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.airbnb.com/
http://www.trivago.com/
https://www.vacationhomerentals.com/
https://www.homeaway.com/


Onde vender o produto hoteleiro?
Não reduzir a distribuição aos Online Travel Agents (OTA’s)...

Identificar plataformas para ações específicas, nichos de mercado ou 

produtos compostos.

Exemplos:

- Plataformas de Promoções do género www.odisseias.com;

- Sites específicos para pessoas com mobilidade reduzida;

- Sites para viajantes de bicicleta;

- Sites para observadores de natureza e clientes que valorizam 

certificados ambientais...



Onde vender o produto hoteleiro?
Criar parcerias locais

Identificar plataformas para ações específicas, nichos de mercado ou 

produtos compostos.
Marca: PureWest

Sede da empresa: Caldas da Rainha

Raio de ação: Região Oeste de Portugal 

Áreas de atividade: 

• Promoção de unidades de alojamento;

• Desenvolvimento e promoção de atividades de animação

turística;

• Desenvolvimento e promoção de pacotes turísticos.

Principais vantagens competitivas: 

• Concentração e especificidade de oferta na Região Oeste

de Portugal;

• Promoção territorial;

• Promoção e integração de atividades de animação turística

.

Contatos:

www.pure-west.com (em construção)

purewest.experiences.pt@gmail.com

Diogo Sousa – 914 787 292

Tatiana Silva – 916 697 990

http://www.pure-west.com
mailto:purewest.experiences.pt@gmail.com


A gestão dos comentários online – Sugestões e boas 

práticas.

Fonte:

http://travelmediagroup.com/wp-content/uploads/2015/03/TMG-How-To-Respond-To-Online-Reviews-Whitepaper.pdf

• 89% dos viajantes dizem que os comentários influenciam a sua escolha;

• 76% dos clientes estão disponíveis para pagar mais num hotel com pontuação de comentários

mais alta;

• Aumento de 1 ponto no ranking de comentários pode possibilitar um aumento de 11% do preço

sem afetar a conversão;

• 81% dos viajantes utilizam o TripAdvisor como fonte de informação sobre os alojamentos;

• Existem vários locais onde os clientes podem deixar comentários – A recomendação é que se 

responda a todos em todos estes locais.

• 77% das pessoas que deixam comentários referem que ver uma resposta da parte da gestão do 

hotel faz com que acreditem que o hotel se preocupa com os seus clientes;

http://travelmediagroup.com/wp-content/uploads/2015/03/TMG-How-To-Respond-To-Online-Reviews-Whitepaper.pdf


A gestão dos comentários online – Sugestões e boas 

práticas.

Dicas para responder a Comentários:

http://travelmediagroup.com/wp-

content/uploads/2015/03/TMG-How-To-Respond-To-

Online-Reviews-Whitepaper.pdf

http://travelmediagroup.com/wp-content/uploads/2015/03/TMG-How-To-Respond-To-Online-Reviews-Whitepaper.pdf


A gestão dos comentários online – Sugestões e boas 

práticas.

Dicas para responder a Comentários:

http://travelmediagroup.com/wp-

content/uploads/2015/03/TMG-How-To-Respond-To-

Online-Reviews-Whitepaper.pdf

http://travelmediagroup.com/wp-content/uploads/2015/03/TMG-How-To-Respond-To-Online-Reviews-Whitepaper.pdf


Obrigado pela vossa atenção


