
 
 
 
 

Gestão do Alojamento Local-Ponta Delgada-26 a 30 outubro 
 

HORÁRIO: 17:00H-20:00H 
 

DURAÇÂO: 15H 
 

DESTINATÁRIOS: Colaboradores com responsabilidade na gestão de alojamento local; Empresários. 
 

OBJETIVOS 
Identificar as principais competências exigidas ao nível do alojamento local. Desenvolver estratégias para a oferta 
de um serviço de qualidade. 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Alojamento Local como área de negócio. 
Fatores críticos de sucesso em AL (fatores “must have” e “nice to have”). 
Formas de diferenciação e melhoria contínua. A importância da atenção ao cliente: técnicas e resultados. 
A fixação de preço em função do produto, serviço, concorrência e época do ano. 
A importância da comunicação/relação com o cliente nas fases-pré, durante, e pós estadia. A comunicação com o cliente via 
sites de viagens e via direta. 
Como reduzir a probabilidade de reservas canceladas pelos clientes. 
Como conseguir reservas diretas. Vantagens e desvantagens. 
Vantagens e desvantagens de reservas conseguidas por intermediários (sites de viagens). 
A importância das avaliações e dos reviews nos sites de viagens (booking, airbnb, etc) e, como consegui-las de forma natural 
ou “construída”. 
As parcerias com outras empresas como forma de gerar valor para o cliente e para o proprietário do AL. 
O que se deve escolher no que respeita a:-roupa de cama; toalhas de banho; amenidades de casa de banho e de cozinha; 
equipamentos de cozinha (pratos, copos, talheres, tachos, panelas e utensílios diversos). 
O cabaz de boas vindas. O check in e o check out.  
Gestão direta ou indireta do AL: vantagens e desvantagens. 
A parceria com empresas de limpeza de serviço completo (limpeza do imóvel + lavandaria) vantagens e desvantagens. 
Vantagens e desvantagens da comunicação via software de channel management. 
Extras que um AL deve disponibilizar de forma a aumentar a sua capacidade de alojamento e a satisfação do hóspede. A 
importância da reportagem fotográfica do imóvel e das áreas circundantes como ferramenta de marketing/promoção e 
gestão de expectativas. 
A politica de limpeza/higienização do AL como ferramenta de comunicação de segurança ao hóspede, (Covid 19)-
“Clean&Safe”. 
 

FORMADOR: Dr. Nuno Melo-Licenciatura em Ciências da Comunicação com especialização em Marketing. 
Formador e Consultor de empresas nas áreas de Gestão, Marketing e Vendas 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
Valor Inscrição (isento de IVA) 
Associado: 100€ 
N/Associado: 150€ 
 

Para proceder à sua inscrição envie-nos a FICHA DE INSCRIÇÃO para  form.ativos@ccipd.pt  até 16 outubro 

A inscrição só é considerada definitiva após a receção da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada e, confirmação da CCIPD via mail ou 
telefone. 
O pagamento do valor de inscrição deverá ser efetuado antes do início do curso, por cheque ou transferência para (IBAN: PT50001800080693655202002 e 
o BIC TOTAPTPL) indicando o curso e o participante. O Comprovativo deve ser reencaminhado para os serviços. 
O não cancelamento da inscrição até 2 dias úteis da data de início do curso obriga ao pagamento de 50% do valor de inscrição. As desistências verificadas 
após o início do curso obrigam ao pagamento integral da inscrição. 
Os valores apresentados estão isentos de IVA. 
É atribuído um certificado no final do curso desde que cumpram 80% de assiduidade, salvo regulamento específico do curso. Nos casos em que frequentem 
de 50% a 80% da duração do curso será emitida uma declaração. 
 
Requisitos a ter em conta no desenvolvimento da formação, de acordo com as circulares informativas nº 37 e 56 da DRS relativas ao COVID-19:  
-Proteção individual-uso de máscara-Higienização das mãos à entrada, saída e sempre se justifique-Etiqueta respiratória - Cumprir distanciamento -Se 
manifestarem sintomas de gripe, não devem comparecer na formação 
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http://ccipd.pt/wp-content/uploads/2014/01/FichaDeIncricao.docx
mailto:form.ativos@ccipd.pt

