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Para que os hóspedes reservem o seu hotel, precisa 
de os cativar com uma página atrativa da sua 
propriedade.

As suas fotografias representam um ponto crucial 
neste processo. Neste guia, iremos explicar-lhe como 
tirar fotografias incríveis que irão tornar o seu hotel 
irresistível para quem reserva.

Bem-vindo(a).



As boas fotografias podem tornar-se em imagens bonitas, realistas e bem 

iluminadas do seu hotel.

As suas fotografias devem mostrar todas as tipologias e comodidades – além dos 

detalhes – que irão cativar e inspirar os viajantes. É por isso que recomendamos

que disponibilize um mínimo de 24 fotografias do seu hotel.

Para que possam ser corretamente visualizadas nas diferentes plataformas digitais,

as fotografias devem ser de alta qualidade e alta resolução.

As suas fotografias devem:

● Levar os viajantes numa viagem visual do seu hotel
● Refletir o ambiente e energia da sua propriedade
● Enfatizar a cultura e história do destino
● Mostrar o tipo de experiência que os viajantes podem esperar durante a 

estadia.

Porquê tirar fotografias?
 



Certifique-se de que fotografa todas as tipologias de quarto – Individual, 

Duplo/Twin, Triplos, Suites – disponíveis no seu hotel.

Tire um mínimo de 4 fotografias de cada tipologia de quarto e pelo menos 1 

fotografia da casa de banho/WC de cada uma delas.

 

Suite

Quarto Twin

Quarto Duplo

O que fotografar.



Se tem um aparthotel, certifique-se de que:

● Fotografa todos os tipos de apartamento – Apartamento com 1 Quarto, 

Apartamento com 2 Quartos, Estúdio, Penthouse – disponíveis na sua 

propriedade.

● Fotografa os diferentes quartos de cada apartamento, bem como o 
apartamento completo (layout geral).

● Tira  no mínimo 24 fotografias da sua propriedade.

No caso dos apartamentos maiores e com vários quartos, não precisa de tirar 
fotografias de cada quarto.

Estúdio

Apartamento com 1 quarto

Apartamento completo

O que fotografar.



Para salientar as melhores características, tire fotografias de cada tipo de quarto de 

vários ângulos:

● Vista de um ângulo, a apanhar o quarto completo
● Vista de um ângulo diferente
● Detalhes únicos do quarto/comodidades

Os detalhes únicos do quartos devem incluir:

● Vistas
● Varanda, pátio ou terraço
● Cozinha, áreas de refeições e de estar
● Comodidades para preparar chá e café
● Detalhes decorativos únicos e interessantes

Deve tirar fotografias de quaisquer características que destaquem o seu hotel 
dos outros.

Detalhe único do campo

Fotografia de canto 1

Fotografia de canto 2

Tirar fotografias de 
quartos.



As suas fotografias devem representar o hotel de forma realista e 

destacar as suas melhores características.

Todas as fotografias devem ser consistentemente claras, iluminadas e

favoráveis, por isso prepare os quartos os antes de fotografar.

Os quartos devem apresentar-se da seguinte forma:

● Cortinas abertas para que as vistas sejam visíveis
● Luz ambiente e candeeiros ligados
● Camas acabadas de fazer
● Superfícies limpas
● Tapetes e chão impecáveis
● Sem roupa suja à mostra
● Sem tomadas ou cabos visíveis

Tire fotografias de qualquer comodidade do quarto, como por exemplo:

● Comodidades para preparar chá e café
● Frigorífico
● Ar condicionado
● Copos/canecas
● Minibar/snacks
● Cofre
● Secretária/artigos de papelaria

A apresentação do 
quarto.



Detalhe único da casa de banho

Fotografia 1

Fotografia 2

Tirar fotografias da casa 
de banho.

As fotografias das casas de banho também são bastante importantes para os 

viajantes, pois refletem, muitas vezes, a limpeza geral do hotel.

As casas de banho devem apresentar-se da seguinte forma:

● Luz ambiente ligada
● Espelhos limpos
● Duche/banheira impecáveis
● Cortinas do duche/banheira abertas
● Tampa da sanita para baixo
● Sem lenços, papel higiénico ou caixotes do lixo a aparecer

Tire fotografias de qualquer comodidade da casa de banho, como por
exemplo:

● Roupão
● Chinelos
● Secador de cabelo
● Kit com escova de dentes
● Produtos de higiene pessoal gratuitos



Fotografe todas as comodidades comuns a que os hóspedes têm 
acesso no seu hotel, como por exemplo:

● Entrada (interior e exterior)
● Edifício (rua onde se situa, proximidades)
● Átrio/receção
● Restaurante/locais para comer
● Pequeno-almoço
● Lounge/bar
● Piscina
● Sala de jogos;
● Spa/Centro de bem-estar/Sauna/Massagem
● Centro de fitness/ginásio
● Acesso direto à praia
● Comodidades de cozinha
● Áreas de estar

Fotografias das 
comodidades



Fotografias de comodidades 
adicionais.

Também poderá tirar fotografias de comodidades ou serviços adicionais que 

tenha disponíveis na sua propriedade, tal como:

● Salas de reuniões ou salas de banquetes
● Centro de negócios ou área com computadores (com os monitores 

desligados)
● Opções para famílias (como áreas de lazer e menus para crianças)
● Serviço de transporte de/para o aeroporto
● Estacionamento
● Jornais
● Armazenamento de bagagem
● Limpeza a seco/serviço de lavandaria
● Serviço de quarto
● Balcão de venda de bilhetes com panfletos (se separado da 

receção)



Quando os viajantes procuram por um alojamento, esperam ver uma 
representação clara e autêntica do hotel e da sua localização.
Os hóspedes precisam de conhecer o exterior da propriedade, para também a 
conseguirem identificar aquando da chegada. Dessa forma, recomenda-se que 
tire fotografias do exterior que mostrem:

● A entrada do hotel
● A fachada do edifício no contexto da rua

Evite incluir sinais de estrada, carros estacionados e peões que estejam a 
circular no local.

A sua localização.



● Use uma câmara digital.
● Tire fotografias maioritariamente na posição horizontal 

(paisagem) – estas ficam melhores em Booking.com.
● As fotografias devem ser tiradas em alta resolução: pelo menos 

2048 x 1080 pixéis, mas preferencialmente 4000 x 3000 pixéis (o 
tamanho máximo do ficheiro que pode ser carregado é 19 MB).

● Tire um mínimo de 24 fotografias no total.
● Tire fotografias de uma altura de 100-160 cm para uma maior 

consistência e para parecerem mais neutras para quem as está a 
visualizar.

● Mantenha uma distância focal de 24-35 mm.
● Fotografe a partir dos cantos dos quartos para criar uma noção 

de perspetiva e profundidade às imagens.
● Tente capturar o máximo de espaço possível. Tente não cortar 

mobília ou outros detalhes que possam ser importantes para o 
hóspede.

● Caso necessário, use um tripé para evitar fotografias tremidas.

Requisitos para fotografar.



O tamanho máximo de cada ficheiro é 19 MB.

Para garantir que as imagens do seu hotel são apresentadas da melhor forma, 

evite adicionar:

● Fotografias pixeladas ou granuladas (com efeito grão)
● Fotografias desfocadas ou tortas
● Fotografias com edição excessivamente
● Fotografias com filtros, demasiado contraste e/ou saturação ou HDR 

excessivo
● Montagens
● Fotografias com marcas d'água ou ilustrações
● Fotografias distorcidas, esticadas ou inclinadas

Requisitos técnicos.



✘ Fotografias de hóspedes, modelos ou donos da propriedade

✘ Fotografias com nudez

✘ Imagens de logótipos, marcas, prémios ou informações de 

contacto

✘ Reflexo de pessoas nos espelhos e janelas

✘ Fotografias com televisões ligadas

✘ Fotografias de tecnologia que possam mostrar datas ou horas 

(telemóveis, despertadores, etc.)

✘ Lentes de alcance excessivo (extremas), grandes angulares 

ou lentes "olho de peixe" (fisheye)

✘ Fotografias de ângulos muito altos ou muito baixos

✘ Fotografias demasiado escuras (subexpostas) ou demasiado 

claras (sobre-exposta)

✘ Fotografias a preto e branco

Pontos a evitar.



Todas as referências a “Booking.com", incluindo “nós”, “nos” e “nosso” referem-se a Booking.com BV, a empresa por trás de Booking.com™

Boas fotografias!
Assim que tiver todas as fotografias que precisa, descubra como as pode adicionar à página da sua propriedade.

https://partnerhelp.booking.com/hc/pt/articles/115002028185-Como-posso-adicionar-alterar-e-atualizar-as-fotografias-da-minha-propriedade-?utm_campaign=360002064368&utm_content=en_gb&utm_medium=update_or_change_photos&utm_source=phc_pdf&utm_term=phc

