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Os benefícios de gerir as suas tarifas e disponibilidade eficazmente 

Aumente a sua visibilidade nos 

resultados de pesquisa e atraia 

clientes que reservam 

antecipadamente ao carregar 

as suas tarifas e disponibilidade 

com até 16 meses de 

antecedência

Aplique mais tempo a 

ajudar o seu negócio a 

crescer e menos a lidar 

com tarefas operacionais

Atraia diferentes tipos de 

viajantes ao corresponder às 

necessidades de cada um
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Primeiros passos

Và à sua extranet.

Clique no separador 
“Tarifas e disponibilidade” 
no topo da página e depois 
em “Calendário”.
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Tarifas e 
disponibilidade

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=pt


Capítulo 1: Atualizar os seus 
preços
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Para fazer alterações a 
preços individuais, basta 

passar com o ponteiro 
do rato por cima do 

preço e clicar na caixa 
que aparece. 

Insira o novo preço e 
prima “Enter” ou clique 

no exterior da célula.

Atualizações de preços individuais

Clique

Para mover para a 
próxima célula, prima 

“TAB” no seu teclado ou 
repita o mesmo passo 

com o rato.
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Para fazer alterações de 
preços em massa, clique 

na primeira data que 
quer alterar e arraste o 

cursor do rato até à 
última data que 

pretende alterar.

 

Atualizações de preços em massa (1)

Clique e 
arraste

Na janela que aparece, 
insira o preço para o 

período selecionado na 
caixa branca.

Clique em Guardar para 
guardar o novo preço. 

 

Insira o preço

Guarde as 
alteraçõs
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Outra forma de fazer 
alterações em massa é 

clicar em “Edição em 
massa”, no lado direito 

do seu ecrã, por baixo 
da barra da data. 

Na caixa que aparece, 
selecione as datas e dias 
da semana que quer 
editar.

Pode editar os “‘Quartos 
para venda”, “Preços”, 
“Estado do quarto” e 
“Restrições”  de uma só 
vez, ou escolha uma ou 
duas opções. Clique em 
“Guardar alterações” 
depois de editar cada 
secção.

Atualizações de preços em massa (2)

Quartos para 
venda

Preços

Estado do 
quarto

Restrições
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Para ver os seus 
preços para várias 

ocupações, selecione 
um filtro ao lado da 
área para selecionar 

datas.

Para editar preços 
para várias ocupações, 

clique em “Editar 
preço por ocupação”, 
por baixo do plano de 

tarifa. 

Atualizações de preços por ocupação

Na caixa que aparece, 
selecione “Recomendado” 
ou “Personalizado”. 

Pode definir uma alteração 
de preço para ocupações 
superiores/inferiores à sua 
ocupação base.

Clique em “Guardar 
alterações” para finalizar a 
sua configuração de preço 
baseada na ocupação.

Ativar/Desativar

% de desconto

Clique para editar

Clique no filtro

NOTA: caso esta opção não esteja disponível para os seus planos de tarifas, por favor, contacte Booking.com para ativar esta opção.

DICA: se tiver promoções, um filtro “Ofertas” irá aparecer ao lado da área para selecionar datas. Clique para ver as suas promoções..
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Capítulo 2: Atualizar a sua 
disponibilidade 
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Para fazer alterações 
individuais nos seus 

quartos ou unidades, 
basta passar o cursor 

do rato sobre os 
quartos e clicar na caixa 

que aparecer. 

Insira o número de 
quartos ou unidades 
que deseja vender e 

prima a tecla “Enter” no 
seu teclado, ou clique 

fora da célula.

 

Atualizações de quartos individuais

Clique

Para mudar para outra 
célula, pode premir a 
tecla “TAB” no seu 
teclado ou repetir o 
mesmo procedimento 
com o seu rato. 
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Para fazer alterações em 
massa nos seus quartos 

para venda, clique na 
primeira data que deseja 

alterar e arraste o cursor 
do rato até à última data 

que pretende alterar.

 
 

Atualizações de quartos em massa (1)

Clique e arraste

Na janela que aparece, 
insira o número de 

quartos ou unidades que 
deseja colocar à venda 

para o período 
selecionado, na caixa 

branca.

Clique em “Guardar” para 
gravar a sua nova 

disponibilidade. 

 
 

Insira o valor

Guarde as 
alterações
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Outra forma de fazer 
alterações em massa é 

clicando na opção 
“Edição em massa” no 

lado direito do seu ecrã, 
por baixo da barra de 

datas.

Na janela que vai 
aparecer, selecione as 
datas e os dias da 
semana que deseja 
editar.

Pode editar “Quartos 
para Venda”, “Estado do 
quarto” e “Restrições” 
de uma vez só, ou pode 
escolher uma ou duas 
opções. Clique em 
“Guardar alterações” 
depois de editar cada 
uma das secções. 

Atualizações de quartos em massa (2)

Edição em 
massa

Quartos para 
venda

Preços

Estado do 
quarto

Restrições
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Capítulo 3: Abrir e fechar 
quartos 
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Pode abrir ou fechar um 
quarto ou unidade ao 

clicar na célula verde ou 
vermelha. 

A célula muda para 
vermelho se fechar a 
disponibilidade para 

esse quarto ou unidade 
para esse dia. Se ficar 
verde significa que o 
quarto está aberto e 

apto para receber 
reservas.

Abrir ou fechar um quarto numa data específica

Red O quarto não pode 
ser reservado

O quarto pode ser 
reservado

O quarto pode ser 
reservado, mas 
tem restrições 
configuradas.

Clique
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Outra forma de efetuar 
alterações em massa é 

ao clicar em “Edição em 
massa” debaixo do 

nome de um quarto.

Na caixa que surgirá, 
selecione as datas e os 
dias da semana que quer 
editar.

Pode editar “Quartos 
para venda”, “Preços”, 
“Estado do quarto” e as 
“Restrições” de uma só 
vez, ou escolher uma ou 
duas opções. Clique em 
“Guardar alterações” 
após editar cada secção.

Abrir ou fechar um quarto em várias datas

Edição em 
massa

Quartos para 
venda

Preços

Estado do 
quarto

Restrições
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Fechado
Fechou deliberadamente o seu quarto

Sem inventário
Não configurou disponibilidade ou reduziu-a para “0”

Preço em falta
Não adicionou um preço ao seu(s) plano(s) de 
tarifa(s)

Tarifa fechada
O(s) seu(s) plano(s) de tarifa(s) estão fechados

Esgotado
Os quartos que colocou à venda com Booking.com 
foram todos reservados.

Vários bloqueios
Uma combinação dos motivos acima significa que a 
sua propriedade não pode receber reservas.

Motivos pelos quais a sua propriedade não pode receber reservas

Por vezes, o seu quarto não pode ser reservado, mesmo sem que o tenha fechado. Existem várias razões para que isto aconteça – aparecem assinaladas com 
uma etiqueta vermelha na linha “Estado do quarto” do seu calendário.
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Capítulo 4: Abrir e fechar planos 
de tarifa
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Pode abrir ou fechar um 
plano de tarifa ao clicar 
na metade superior da 

célula “Preço”. 

Na janela que surgirá, 
pode selecionar “Abrir” 

ou “Fechar”.

Clique em “Guardar” 
para finalizar.

Abrir ou fechar um plano de tarifa

Vermelho

Branco

O plano de tarifa 
não pode ser 
reservado

O plano de tarifa 
pode ser 
reservado

O plano de tarifa 
pode ser 
reservado, mas 
tem restrições 
configuradas.

Abrir/fechar

Clique

Guarde as 
alterações
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Para abrir/fechar um 
plano de tarifa em 

massa, clique na 
primeira data que quer 
alterar e arraste o seu 
rato para a última data 

que quer alterar.

Na janela pop-up, pode 
selecionar “Abrir” ou 

“Fechar”.

Clique em “Guardar” 
para finalizar.

 

Abrir ou fechar vários planos de tarifas

Clique  e 
arraste

Abrir/fechar

Guarde as 
alterações
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Vermelho

Branco

O plano de tarifa 
não pode ser 
reservado

O plano de tarifa 
pode ser 
reservado

O plano de tarifa 
pode ser 
reservado, mas 
tem restrições 
configuradas.



Capítulo 5: Atualizar restrições 

Página 21 



Definições
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● Estadia mínima, máxima ou exata
Pode definir a duração específica da estadia que os clientes podem reservar.

● Duração mínima ou máxima da estadia a partir da chegada
Pode definir o número mínimo e máximo de noites que um hóspede pode reservar a sua propriedade 
ou quarto para quando fizer a reserva na data de chegada.

● Sem partidas ou chegadas em certas datas
Se não lhe for possível efetuar o check-in ou check-out dos clientes em certas datas, pode 
fechá-las para partidas ou chegadas. Assim, os clientes não podem reservar estadias que 
comecem ou acabem nesses dias (mas podem ainda reservar esses dias, se fizerem parte de um 
intervalo de datas mais longo).

● Mínimo ou máximo para reserva antecipada
O ponto temporal mais antecipado ou tardio em que os clientes podem efetuar uma reserva.



Para ver as suas 
restrições, selecione um 

filtro junto à área de 
seleção de datas.

Atualizar restrições individuais

Clique na data em que 
deseja fazer alterações 

Insira o valor que quer 
para configurar uma 

determinada restrição

Clique “Enter” ou clique 
fora da célula

Opções disponíveis:
Duração Mínima da Estadia
Duração Máxima da Estadia
Duração Mínima da Estadia à 
chegada
Duração Máxima da Estadia à 
chegada
Estadia exacta
Sem partidas
Sem chegadas
Antecedência mínima da reserva
Antecedência máxima da reserva

Clique

Clique no 
filtro

Nota: Algumas restrições poderão não aparecer para a sua propriedade. 
Se quiser configurar outras restrições, contacte Booking.com para as ativarmos para a sua propriedade.
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Para efetuar alterações 
em massa às suas 

restrições, clique na 
primeira data que quer 
alterar e arraste o seu 
rato para a última data 

que quer alterar. 

 
 

Atualizar várias restrições (1)

Na janela que surgirá, 
insira na caixa branca o 

valor que quer configurar 
para a restrição 

específica.

Clique em “Guardar” 
para guardar a sua nova 

restrição. 

Clique e arraste

Clique no 
filtro

Guarde as 
alterações
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Insira o 
valor



Outra forma de efetuar 
alterações em massa é 

clicar em “Edição em 
massa” no canto 

superior direito, abaixo 
da barra de datas.

Na caixa que surgirá, 
selecione as datas e os 
dias da semana que quer 
editar.

Pode editar “Quartos 
para venda”, “Preços”, 
“Estado do quarto” e as 
“Restrições” de uma só 
vez, ou escolher uma ou 
duas opções. Clique em 
“Guardar alterações” 
após editar cada secção.

Atualizar várias restrições (2)
Alterações em massa

Quartos para 
venda

Preços

Estado do 
quarto

Restrições

Página 25



Dicas de Booking.com
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Dicas
• Para que um quarto ou unidade possa ser 

reservado, tem de ter disponibilidade e um 

plano de tarifa com um preço.  

• Os clientes fazem reservas com até 16 

meses de antecedência, logo garanta que 

aproveita todas as oportunidades para 

aumentar a sua visibilidade – e as reservas. 

• Verifique a sua disponibilidade a longo 

termo ao mudar para a Vista anual. Ou 

mude para a “Vista mensal” para ver e gerir 

as suas Tarifas e Disponibilidade por mês.

• Atraia diferentes tipos de clientes ao 

configurar diferentes planos de tarifas (ex.: 

não reembolsável).

• Descarregue a  App Pulse e gira as suas 

tarifas e disponibilidade onde e quando 

quiser.

• Poupe tempo e copie as suas tarifas para o 

próximo ano ou época em apenas alguns 

cliques através da  ferramenta "Copiar 

tarifas anuais".

Vista 
anual/mensal

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=pt
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=pt
https://www.booking.com/propertyapp.pt.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=pt
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=pt

