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Introdução 

 

 

Este relatório surge no âmbito da realização da Prova de Aptidão Profissional (PAP), do 

curso Profissional Técnico de Turismo.  

A PAP consiste na apresentação e na defesa de um projeto prático, projeto esse que o 

formando no final do curso profissional terá que apresentar e defender perante um júri, 

para além do Projeto, o formando terá que elaborar também um relatório final positivo 

para obter o diploma de qualificação profissional. 

O principal objetivo da PAP é abranger todos os conhecimentos que foram adquiridos 

ao longo destes últimos três anos de Curso. 

O Projeto consiste na compra de um hotel e na remodelação do mesmo para a 

elaboração do projeto foi realizado um site de hotel, neste caso o Sortejo Hotel. O site 

do Sortejo Hotel pretende não só mostrar aos clientes o hotel mas também pretende ser 

um meio de divulgação e exposição do mesmo, já que a internet é um dos meios 

principais meios de divulgação de produtos turísticos. 

Os motivos que levaram à elaboração deste projeto basearam-se na minha Formação 

em Contexto de Trabalho do segundo ano de curso, pois estagiei num hotel e suscitou-

me um pujante interesse por esta área.  

Sendo o setor do turismo e hotelaria um dos mais promissores, e o facto de este 

contribuir para o aumento do emprego, existe um grande número de projetos de apoio 

aos investimentos na construção de hotéis de lazer e de negócios, de centros 

empresariais e de parques temáticos com o intuito de ajudar os investidores a 

apostarem mais neste setor. 

 A hotelaria é considerada como uma indústria do futuro, por ser uma atividade que 

emprega um enorme contingente de trabalhadores em múltiplas atividades totalmente 

interligadas. O próprio IEFP disponibiliza muitos incentivos para a criação de novas 
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empresas tanto como para a empregabilidade de novos funcionários, de forma a 

incentivar os investidores. 

Nos dias de hoje com uma exigência cada vez maior por parte dos hóspedes, em que 

eles próprios já fazem o estudo prévio do hotel que pretendem, e que eles próprios 

fazem as reservas online, em que procuram por serviços que primam por conforto e bom 

preço e por hotéis que tenham atividades várias para entretenimento, é necessário que 

os hoteleiros façam um estudo mais exaustivo para modernizar e acompanhar as 

tendências atuais e as preferências dos clientes existentes e dos potenciais a fim de 

satisfazerem ao máximo a procura. 

Este relatório está dividido em três partes, as primeiras têm a ver com os conceitos, a 

segunda, com a explicação do projeto e a terceira sobre o marketing e qual a sua 

importância para o Turismo e para as empresas. 
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1.  Capítulo – Turismo 

 

História do Turismo 
 

Na Grécia Antiga, já existia certa atividade turística com as Olimpíadas (ou Jogos 

Olímpicos) já que, de quatro em quatro anos, milhares de pessoas se deslocavam para 

assistir ao evento. 

Considera-se que o inglês Thomas Cook terá sido o impulsionador no turismo enquanto 

atividade comercial. 

 Em 1841, levou a cabo a primeira viagem organizada da história, um antecedente 

daquilo que hoje é um pacote turístico. Uma década mais tarde, fundou a primeira 

agência de viagens do mundo: a Thomas Cook and Son. 

Segundo a OMT (Organização Mundial de Turismo), o conjunto de atividades realizadas 

pelos indivíduos durante as suas viagens e estadias em lugares diferentes do seu local 

de residência por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, é denominado de 

turismo.  

Normalmente, a atividade turística é realizada com fins de lazer. 

O turismo, tal como o conhecemos, surgiu no século XIX após a Revolução Industrial, 

que possibilitou as deslocações tendo por objetivo o descanso, o ócio, ou ainda motivos 

sociais ou culturais.  

Anteriormente, as viagens baseavam-se na atividade comercial, os movimentos 

migratórios, as conquistas e as guerras. 

Atualmente o turismo é uma das principais indústrias a nível global pois pode-se 

estabelecer uma diferença entre o turismo de massa (conjunto de pessoas agrupado 

por um operador turístico) e o turismo individual (viajantes que decidem as suas 

atividades e itinerários sem intervenção de operadores). 
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Tipologias do Turismo 

Turismo Cultural – quando as pessoas se deslocam para conhecer locais 

artísticos ou históricos. 

Turismo de Consumo - quando as excursões são organizadas com o principal 

objetivo de obter produtos. 

Turismo de Formação – está relacionado com o conhecimento dos diferentes 

locais a quem pretende estudar nesta área. 

Turismo gastronómico – tem como objetivo desfrutar e dar a conhecer a comida 

tradicional de um determinado local. 

Turismo Ecológico – baseado no contato com a natureza. 

Turismo de Aventura – está relacionado com a prática de desportos de aventura 

e de carácter recreativo. 

Turismo Religioso – está relacionado com eventos e locais de carácter religioso. 

Turismo de Saúde – tem como objetivo recuperar ou melhorar a saúde e o bem-

estar 
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Empreendimento Turístico 

Segundo a OMT (Organização Mundial de Turismo) e exposto no decreto-lei nº80/2017, 

de 30 de junho, consideram-se Empreendimentos Turísticos os estabelecimentos que 

se destinam a prestar serviços de alojamento mediante remuneração, dispondo, para o 

seu funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços 

complementares.  

 

 

Tipologias de empreendimentos turísticos 

 

➢ Estabelecimentos hoteleiros;  

➢ Aldeamentos turísticos;  

➢ Apartamentos turísticos;  

➢ Conjuntos turísticos (resorts); 

➢ Empreendimentos de turismo de habitação;  

➢ Empreendimentos de turismo no espaço rural;  

➢ Parques de campismo e de caravanismo.  

 

(Portugal, Consultado em: 2019) 
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Estabelecimentos hoteleiros 

 

Estabelecimentos hoteleiros são os empreendimentos turísticos destinados a 

proporcionar serviços de alojamento e outros serviços acessórios ou de apoio, com ou 

sem fornecimento de refeições, e vocacionados a uma locação diária.  

Existem três grupos de estabelecimentos hoteleiros com as seguintes categorias:  

➢ Hotéis  

➢ Hotéis-apartamentos  

➢ Pousada 

 

Conceito de Hotel 

 

Um hotel é um estabelecimento hoteleiro com um serviço de receção, alojamento 

temporário, com ou sem alimentação, dividido em unidades individuais e de uso 

exclusivo de hospedes, mediante pagamento. 

 

Categorias do Hotel 

 

Segundo a OMT (Organização Mundial de Turismo), O processo de classificação dos 

empreendimentos turísticos destina-se a atribuir, confirmar ou alterar a tipologia, o grupo 

(quando aplicável) e a categoria dos empreendimentos turísticos, mediante um conjunto 

de requisitos que se encontram estipulados, ou genericamente no Regime Jurídico dos 

Empreendimentos Turísticos (RJET), ou nos regulamentos por tipologias, que dele 

derivam. Deste modo, mediante o tipo de estabelecimento hoteleiro, existem várias 

categorias. 
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1 Estrela: 

➢ Serviço de receção aberto 12h e acessível por telefone durante de 24h; 

➢ Serviço de guarda dos valores dos hóspedes; 

➢ Área útil da UH; 

➢ Troca de roupas de cama uma vez por semana; 

➢ Serviço de pequeno almoço; 

2 Estrelas: 

➢ Serviço de receção aberto 12 horas e acessível durante 24 horas; 

➢ Serviço de guarda de valores troca de roupas de cama duas vezes por semana; 

➢ Sala de estar com televisão; 

➢ Serviço de pequeno-almoço; 

➢ Serviço de alimentação disponível para pequeno-almoço, almoço e jantar; 

➢ Pagamento com cartão de crédito ou de débito. 

3 Estrelas: 

➢ Serviço de receção aberto 18 horas e acessível por telefone durante 24 horas; 

➢ Serviço de mensageiro no período de 16h; 

➢ Troca de roupas de camas em dias alternados; 

➢ Troca de roupas de banho diárias, serviço de lavandaria; 

➢ Sala de estar com televisão; 

➢ Acesso à Internet; 

➢ Serviço de pequeno-almoço; 

➢ Pagamento com cartão de crédito ou de débito. 
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4 Estrelas: 

➢ Serviço de receção aberto 24 horas; 

➢ Serviços de mensageiro no período de 24 hora; 

➢ Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos hóspedes; 

➢ Berço para bebés, a pedido; 

➢ Facilidades para bebés (cadeiras altas no restaurante, facilidades para 

aquecimento e comidas); 

➢ Pequeno-almoço;   

➢ Serviço de refeições leves e bebidas nas UH (RoomService) no período de 24 

horas; 

➢ Troca de roupas de cama e banho diárias; 

➢ Secador de cabelo à disposição sob pedido; 

➢ Serviço de lavandaria; 

➢ Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH; 

➢ Mesa de trabalho, com cadeira, iluminação própria, e ponto de energia e 

telefone, nas UH, possibilitando o uso de aparelhos eletrónicos pessoais (sala 

de ginástica/musculação com equipamentos); 

➢ Climatização (refrigeração) adequada em 100% das UH; Restaurante; 

➢ Serviço de alimentação disponível para pequeno-almoço, almoço e jantar 

(Serviço à la carte no restaurante); 

➢ Bar; 

➢ Área de estacionamento com serviço de manobrista; 

➢ Mínimo de três serviços acessórios oferecidos em instalações no próprio hotel 

(por exemplo: salão de beleza, baby-sitter, venda de jornais e revistas, farmácia, 

loja de conveniência, reserva em espetáculos, agência de turismo, transporte 

especial, etc.); 

➢ Pagamento com cartão de crédito ou de débito. 
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5 Estrelas: 

➢ Serviço de receção aberto 24 horas o Serviço de mensageiro no período de 24 

horas Serviço de cofre em 100% das UH para guarda dos valores dos hóspedes; 

➢ Colchões das camas com dimensões superiores ao padrão nacional; 

➢ Berço para bebés; 

➢ Facilidades para bebés (cadeiras altas no restaurante, facilidades para comidas 

e facilidades para aquecer biberões); 

➢ Pequeno-almoço nas UH o Serviço de refeições leves e bebidas nas UH 

(RoomService) no período de 24 horas; 

➢ Troca de roupas de cama e banho diárias; 

➢ Secador de cabelo à disposição, sob pedido; 

➢ Serviço de lavandaria; 

➢ Televisão em 100% das UH; 

➢ Canais de TV por assinatura em 100% das UH; 

➢ Acesso à internet nas áreas sociais e nas UH o Mesa de trabalho com cadeira, 

iluminação própria, e ponto de energia e telefone, nas UH, possibilitando o uso 

de aparelhos eletrónicos pessoais;  

➢ Sala de ginástica/musculação com equipamentos; 

➢ Salão de eventos; 

➢ Climatização (refrigeração) adequada em 100% das UH; 

➢ Restaurante/Bar; 

➢ Serviço de alimentação disponível para pequeno-almoço, almoço e jantar 

(Serviço à la carte no restaurante); 

➢ Preparação de dietas especiais (vegetariana); 

➢ Área de estacionamento com serviço de manobrista; 

➢ Mínimo de seis serviços acessórios oferecidos em instalações no próprio hotel 

(por exemplo: salão de beleza, baby-sitter, venda de jornais e revistas e 

farmácia); 

➢ Pagamento com cartão de crédito ou de débito. 
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Animação Hoteleira 

 

Segundo Chaves y Messales e Blanco (animadores hoteleiros), a definição de animação 

Hoteleira é “o conjunto de ações sociais que um estabelecimento hoteleiro leva a cabo 

de uma forma programada, organizada, avaliada e continuada, com o fim de 

complementar o bem estar dos seus clientes. Assenta na criação de uma estrutura que 

transmita tranquilidade e distrações complementares aos serviços clássicos hoteleiros. 

Além das atividades de grupo deve assegurar o divertimento e a distração”. 

Ao longo dos tempos os clientes deixaram de estar interessados apenas num quarto 

confortável ou um serviço completo no restaurante, para passarem a exigir também que 

o hotel ou estabelecimento hoteleiro seja capaz de ocupar os seus tempos livres, dando-

lhes liberdade para fazerem o que pretendem. Deste modo, a animação hoteleira 

aparece como uma necessidade indispensável para o Turismo. 

No entanto, para que a hotelaria seja capaz de satisfazer as necessidades dos clientes, 

é necessário obter meios, instalações e pessoal necessário, implementando programas 

de animação que satisfaçam os clientes a todos os níveis, desde o desporto até à 

cultura.  

Desta forma, a animação hoteleira deve procurar a diversão, procurando pessoas que 

se divirtam durante a sua estadia no alojamento, a integração, com o objetivo de integrar 

os clientes uns com os outros e com a unidade hoteleira, a ocupação, procurando 

manter os clientes ocupados durante os tempos considerados “mortos” da sua estadia, 

a participação, optando por meios de divulgação que incentivem o cliente a participar 

nas atividades propostas e a diversificação, procurando realizar programas criativos e 

diversificados. 
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A animação turística é uma componente fundamental de um destino turístico, pois 

estimula os turistas a participar em atividades que se pretendem únicas e 

diferenciadoras de determinado destino.  

Com o aumento da exigência e da experiência dos turistas, estes não procuram apenas 

um empreendimento hoteleiro pela sua acomodação, preferindo os empreendimentos 

que oferecem um produto que os diferencie das outras unidades hoteleiras, 

nomeadamente com os seus programas de animação, incluindo atividades culturais e 

desportivas.  

Algumas dessas atividades são realizadas dentro dos estabelecimentos hoteleiros, 

oferecidos por um departamento especializado em animação e por animadores 

hoteleiros de qualidade. 

 No Sortejo Hotel foram criados alguns programas românticos, náuticos, equestres, 

ligados a experiências vinícolas, entre outros, para que os clientes para além da estadia, 

do descanso, possam também usufruir destes programas como forma de 

entretenimento e de maior satisfação na estadia. 
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2. Capítulo - Projeto 

 
Fundamentação do Projeto 

 

Este projeto é baseado na criação de um hotel que foi comprado e remodelado, o hotel 

tem o nome de “Sortejo Hotel” localizar-se-á em pleno Ribatejo, em Benavente, e irá 

não só aumentar o fluxo de turistas devido à promoção do projeto mas também irá 

colocar Benavente no mundo do Turismo e posteriormente no mercado nacional e 

internacional, irá contar com um conceito inovador inserido em vários tipos de turismo, 

tais como: turismo cultural, turismo de negócios ou até turismo de lazer, não se 

enquadra apenas num mais em diversos.  

 

 

 

Descrição do Projeto 

 

O Sortejo hotel contará com um bloco principal onde se situará a receção e a sala de 

estar, será composto por vinte quartos, sendo que irão ser expostos em três andares. 

Os quartos terão diferentes tipologias, tais como, twins, duplos e suites, sendo que 

existirão sete twins e um deles adaptado a pessoas com mobilidade reduzida, dez 

duplos e um deles adaptado a pessoas de mobilidade reduzida também e três suites. 

No último piso do hotel existirá um restaurante/bar com uma ementa moderna 

posteriormente ligada à gastronomia da região. 

Este projeto pretende-se diferenciar de todos os outros, tanto a nível estético como a 

nível gastronómico.  

Em termos estéticos irá adotar um estilo moderno contrastando com um estilo 

contemporâneo, já a nível da gastronomia contará com uma variedade de pratos, tanto 

modernos como típicos da região onde se insere o hotel, ou seja, no Ribatejo, 

proporcionando ou não ao cliente a degustação de comida típica Ribatejana. 
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Objetivos do Projeto 

 

 

Os objetivos estratégicos do projeto a curto prazo são: venda total dos quartos, 

aderência às experiências propostas pelo hotel, fazer acordos com as agências de 

viagem de modo a alojar os clientes no hotel. O hotel dispõe de um conjunto de 

atividades lúdicas, culturais e desportivas para que os clientes desfrutem de momentos 

inesquecíveis durante a sua estada. A longo prazo os objetivos são os seguintes: 

melhorar os serviços e produtos do hotel, expandir o projeto internacionalmente ao 

possuir uma cadeia hotelaria. 

 

Enquadramento Legal 

 

Consideram-se Empreendimentos Turísticos os estabelecimentos que se destinam a 

prestar serviços de alojamento, mediante remuneração, dispondo, para o seu 

funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, equipamentos e serviços 

complementares, ao abrigo do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos 

(RJET) que na sua versão atual (5.ª alteração), está republicado no Decreto-Lei n.º 

80/2017, de 30 de Junho. (Portugal, Consultado em: 2019) 
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Fundamentação da escolha do nome do projeto 

 

A escolha do nome do hotel passou por diversas fases, até chegar ao atual, Sortejo 

Hotel. Optou-se por este nome devido à localização do Hotel ser em Benavente, junto à 

zona Ribeirinha e nesta zona existe um rio designado por Sorraia. O rio Sorraia nasce 

na freguesia do Couço e é resultado da junção de duas ribeiras, a do Sor e a da Raia 

que levaram à formação do nome “Sorraia”. Este rio atravessa a Vila de Benavente e a 

Vila de Coruche, para além disso desagua no rio Tejo. Deste modo o Sor de Sortejo 

Hotel surgiu devido ao rio Sorraia, por ter tido um papel essencial na região de 

Benavente. Já o Tejo de SorTejo Hotel surgiu devido ao rio Tejo por ter um papel fulcral 

para toda a região do Ribatejo. 

 

 

Fundamentação da escolha do logótipo do projeto 

 

O logótipo do projeto é exclusivamente o nome do hotel num fundo branco pois cria um 

design simples, mas único.  

 

 

 

 

 

 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE  

ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENAVENTE  

Ensino Profissional | Ano Letivo 2018/ 2019  
 
 

 Página 18 de 42 

  

• Curso Profissional de Técnico de Turismo 

• POCH-01-5571-FSE-001117 Código SIGO nº 

8695039 

 
 

 

Departamentos 

O Hotel esta organizado por departamentos de forma a torná-lo organizado para que 

seja possível obter um grau de eficiência maior. Deste modo, existem dois grandes 

departamentos, o departamento operacional, que está diretamente relacionado com o 

cliente e o departamento auxiliar, que tem como objetivo prestar auxilio ao departamento 

operacional, ou seja, este departamento engloba o marketing, a administração e a 

manutenção. 

 

➢ Departamento de receção 

A receção é um dos departamentos principais de um hotel, visto que é onde o 

hospede o primeiro contacto com o hotel, fazendo o check-in. 

➢ Departamento de governança 

Este departamento é responsável por toda a higienização do hotel, pela 

manutenção e aparência do hotel. Deste modo, as governantas são 

responsáveis pela limpeza, lavandaria, perdidos e achados e equipamentos. 

➢ Departamento F&B (Food and Beverage) 

Este departamento é responsável pela qualidade alimentar, sendo que também 

é responsável pela gestão do restaurante 
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➢ Departamento de marketing e vendas 

Está responsável pela promoção do hotel, assim como a produtividade do 

mesmo. 

 

➢ Departamento de controlo e gestão 

Este departamento está responsável por todo o controlo do hotel, desde as 

compras às vendas e aos inventários 

 

➢ Departamento de manutenção e segurança 

Este departamento é responsável por garantir a segurança dos equipamentos e 

sucessivamente dos hóspedes. 
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Projeto prático 

 

O projeto consiste no desenvolvimento de um website com o intuito de promover o Hotel.  

O Website foi criado através de uma aplicação, Wix.com, que para além de ser uma 

aplicação fácil de utilizar e destinada à criação de websites, foi também uma aplicação 

que se aprendeu a trabalhar no primeiro ano do curso na disciplina de Tecnologias da 

Informação e da Comunicação (TICs). Este website encontra-se disponível em duas 

versões distintas, desktop e mobile. 

 

➢ Página Inicial 

 

Na página inicial do Website é apresentado um cabeçalho e um rodapé onde estão 

presentes as páginas e subpáginas do website. No cabeçalho encontra-se o menu com 

várias páginas, tais como: Início, Serviços, Reservas, Restaurante e Experiências. 

Podemos encontrar também um botão rápido com o nome de “ Reserve Já “ que leva 

os clientes a fazerem a sua reserva de uma forma mais prática e rápida.  

No canto superior direito existe um menu de idiomas (português, inglês e espanhol) que 

permite ao utilizador alterar o idioma que lhe for mais favorável.  

No centro da página existe um Slide Deck Gallery onde são apresentadas várias 

imagens nomeadamente do logotipo do hotel, das instalações e das atividades que o 

hotel proporciona.  

A baixo do Slide Deck Gallery existe um pequeno texto de contextualização do hotel, 

localidade e localização.  

Já na parte inferior do site podemos deparar-nos com o mapa que tem como intuito 

orientar os clientes de forma exata sobre a localização do hotel. 
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➢ Serviços 

Na página dos serviços existem algumas imagens das instalações do hotel e estão 

expostos os serviços que mesmo proporciona, tais como: Restaurante, Serviço Wake-

up call, Receção aberta 24h, Serviço de lavandaria, Serviço de concierge (profissional 

responsável por prestar assistência somente aos clientes), Wifi-gratuito, quartos com 

varanda privada e sweeping village views (vistas sobre a vila).  
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➢ Reservas 

Nesta página são expostas as acomodações existentes no hotel (quartos duplos, twins 

e suites), o cliente pode fazer a sua reserva a partir desta página pois existe um quadro 

onde poderá selecionar as datas de check-in e check-out, o número de adultos e de 

crianças e escolher o quarto mais adequado para si. 
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➢ Restaurante 

No site elaborado existe a ementa e as respetivas imagens, em Slide Deck Gallery, de 

cada prato. A ementa divide-se em entradas, sopas, pratos de peixe, pratos de carne, 

massas e saladas e sobremesas. A ementa pretende oferecer uma variedade 

gastronómica que seja adaptada a todos os gostos, combinando a gastronomia típica 

da região com a gastronomia moderna. 
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➢ Experiências 

O hotel dispõe de um conjunto de atividades lúdicas, culturais e desportivas para que 

os clientes desfrutem de momentos inesquecíveis durante a sua estada. 

No website são apresentadas diversas subpáginas onde o cliente poderá escolher qual 

a experiência prefere. As Experiências que existem são: Equestre, Náutica, Vinícola, 

Romântica, Cultural e Desportiva. 
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3. Marketing 

 

Estudo do Mercado 

O marketing é o conjunto de técnicas e métodos que são aplicados ao estudo das 

necessidades e do mercado e posteriormente ao público e ás vendas.  

Para que o estudo do mercado seja realizado de forma eficaz é necessário perceber 

quais as principais tendências, como quem são concorrentes, como estão posicionados 

os produtos e quais as necessidades dos consumidores. 

 

 

Público-Alvo 

 

Público-alvo é definido como grupo específico de consumidores ou organizações que 

compartilham um perfil semelhante e por isso devem ser o centro das ações de 

marketing e vendas de um hotel. 

O hotel não apresenta um público-alvo específico pois este enquadra-se em diversos 

tipos de turismo, sendo que qualquer tipo de cliente poderá disfrutar os serviços do hotel. 

O hotel é adaptado não só para turistas que viajam individualmente, mas também para 

aqueles que viajam em grupo.  
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Análise SWOT 

A análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities e threats) tem como principal 

objetivo criar estratégias que tenham como finalidade otimizar o desempenho de um 

estabelecimento hoteleiro no mercado.  

Desta forma, análise SWOT do Sortejo Hotel é: 
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Conclusão 

 

Com a elaboração deste relatório consegui expor todo o conteúdo que pertence ao meu 

projeto, para além disso inclui também alguns conceitos importantes para a realização 

do mesmo.  

A realização do projeto desenvolveu-se com base na minha FCT (Formação em 

Contexto de Trabalho) do segundo ano de curso e através disso coloquei em prática 

todos os conhecimentos que adquiri relacionados com a gestão de um hotel, para além 

disso apliquei também os conhecimentos que me foram transmitidos nos três anos de 

curso. 

Apesar de trabalhoso foi um projeto que me deu gosto de elaborar, sinto-me bastante 

realizada por todo o trabalho que desempenhei. 

Em conclusão deste projeto percebe-se que o turismo, a hotelaria e a animação turística 

são áreas econômicas, totalmente interligadas e, hoje, amplamente compreendidas 

como capazes de ampliar os processos de geração de emprego e receitas, envolvendo 

desde municípios, estados e países que desenvolvam suas potencialidades turísticas 

até as inúmeras organizações que prestam serviços no setor analisado em questão. 

Neste sentido, poderá dizer-se que existe uma estreita relação entre a hotelaria, 

animação e o turismo, pois, atualmente, pode-se notar, de maneira clara, uma crescente 

procura pelo elemento viagem e divertimento, o que, consequentemente, denota maior 

necessidade dos estabelecimentos hoteleiros de se adequarem às exigências dos 

mercados emergentes. 
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Webgrafia 

 

https://conceito.de/turismo 

http://www.cm-benavente.pt/ 

https://lifecooler.com/artigo/atividades/rio-sorraia-benavente/349303 

http://business.turismodeportugal.pt/pt/Planear_Iniciar/Como_comecar/Empreendiment

o_Turisticos/Paginas/default.aspx 

https://rockcontent.com/blog/o-que-e-marketing/ 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Logótipo do Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Site 
do hotel 
(versão 
desktop) 
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Figura 3- Site do Hotel (versão mobile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Ementa do Hotel 
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Figura 5- Ficha Técnica dos pratos 
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Figura 6- Cartaz Promocional de Experiências do hotel 

 

 

Figura 7- Cartaz Promocional de Experiência Equestre 
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Figura 8- Cartaz Promocional de Experiência Náutica 

 

 

Figura 9- Cartaz Promocional de Experiência Romântica 
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Figura 10- Cartaz Promocional de Experiência Vinícola 

 

 

Figura 11- Cartaz Promocional de Experiência Cultural 
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Figura 12- Cartaz de Experiência Desportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Controlo de Mini-Bar 
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Figura 14- Carta de Vinhos do restaurante do Sortejo Hotel 
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Figura 15- Carta de bebidas do Sortejo Hotel 

 

 

 


