
Guia de Fotografias
Para propriedades Booking Home



Gostamos de poder contar consigo como nosso parceiro 

Booking.com.

As fotografias têm um papel essencial no processo de escolha 

dos seus potenciais clientes.  Uma vez que nunca viram a sua 

propriedade ao vivo, baseiam-se nas suas fotografias para os 

ajudar a tomar a decisão final.

Este guia vai-lhe mostrar os resultados que gostaríamos de ter 

e como queremos chegar lá.

Bem vindo(a)



O objetivo principal é captar fotografias realistas, bem iluminadas e atrativas da 

sua propriedade. 

Devem mostrar todos os quartos e as suas caraterísticas principais, em 

conjunto com fotografias de detalhes. Tudo isto irá cativar e inspirar os nossos 

viajantes.

As fotografias têm de ser apresentadas em alta resolução e alta qualidade 

para que possamos usá-las nas diferentes plataformas digitais.

A sua fotografia deveria – 

● Levar os viajantes a uma visita guiada pela sua propriedade (numa 

perspectiva visual)

● Refletir o ambiente e a energia da sua propriedade

● Destacar os aspectos históricos e culturais da sua propriedade

● Mostrar que tipos de experiências os viajantes podem ter durante a 

estadia

Porquê



Uma apresentação clara e realista da localização da sua propriedade é 
essencial para os nossos viajantes reservarem consigo. Ao chegarem à sua 
propriedade, deverão conseguir identificá-la facilmente.

Quando tirar fotografias, deverá tirar também do seu exterior, mostrando –

● A entrada da propriedade
● A fachada do edifício enquadrada com a rua

Por favor, evite apanhar sinais de trânsito, carros estacionados (quando 
possível) e pessoas que possam ser reconhecidas.

Localização



Certifique-se de que fotografa todos os quartos na sua propriedade, bem 

como a parte exterior e zona envolvente.

Para tirar maior proveito dos espaços, por favor, procure tirar fotografias de 

cada quarto de vários ângulos, como por exemplo –

● De um canto para apanhar o quarto todo

● De outro canto do quarto

● Das características e comodidades dos quartos

Por favor, use a iluminação apropriada para mostrar fotografias consistentes.

É preferível ter um mínimo de 4 fotografias por quarto e pelo menos 1 da 

casa de banho/WC.

Pode fotografar as seguintes características adicionais, se aplicável –

● Vista

● Varanda

● Características únicas de design arquitetónico e decorativo

● Jardim

● Pátio/Terraço

● Piscina

● Estacionamento

Requisitos



● Cortinados devem estar abertos para que as vistas estejam 

visíveis

● Luz ambiente e candeeiros devem estar ligados

● Camas devem estar feitas

● Superfícies devem estar bem limpas

● Roupas sujas devem ser retiradas do espaço a fotografar

● Fios e cabos não devem estar visíveis

● Tapetes/carpetes e chão impecáveis

Apresentação do 
quarto

Todas as fotografias devem representar a propriedade de uma forma 
realista e destacar as suas características mais importantes. Todas as 
fotografias devem ser claras, atrativas e ter boa iluminação.

É melhor preparar a sua propriedade antes de a fotografar.

● Luzes ambiente devem estar ligadas

● Espelhos devem estar limpos

● Chuveiro e/ou banheira devem estar impecáveis

● Cortinados do chuveiro devem estar abertos

● Tampas das sanitas devem estar para baixo

● Lenços, baldes do lixo, papel higiénico, protetores de sapato de 

plástico devem ser removidos

Nos quartos

Nas casas de banho



Exemplos



Exterior Cozinha e área de refeições Quarto 1

Quarto 2 Casa de banho Sala de estar

 



Exterior Cozinha e área de refeições Quarto 1

Varanda Casa de banho Sala de estar

 



Exterior Cozinha e área de refeições Quarto 1

Quarto 2 Casa de banho Sala de estar

 



● Use uma boa câmara para melhores resultados

● Fotografe apenas em modo paisagem (horizontal). Não pedimos ou exigimos 

fotografias em modo retrato (vertical)

● As fotografias devem ser tiradas em alta resolução – mínimo de 2048 x 1536 píxeis mas 

preferencialmente 4000x3000 píxeis

● O tamanho máximo de um ficheiro com uma só fotografia é 19MB

● Fotografe um mínimo de 10 fotografias

● Fotografe a uma altura aproximada de 160cm, uma vez que ajuda a manter a 

consistência em todas as fotografias e mostra uma perspectiva neutra

● Aproveite os cantos para fotografar para criar perspectiva e profundidade na imagem

● Tente incluir o máximo do cenário na fotografia

Requisitos para 
fotografar



● Não coloque fotografias de hóspedes

● Não adicione imagens com logótipos, prémios ou contactos

● Evite refletir a sua imagem, da câmara ou de outras pessoas nas 

fotografias (atenção aos espelhos e às janelas)

● Não tire fotografias de televisões quando estão ligadas

● Não use uma lente “olho de peixe” (fish-eye)

● Evite fotografias muito escuras e/ou demasiado claras

● Não tire fotografias a preto e branco

● Não faça montagens/colagens de várias fotografias

● Não inclua marcas de água ou logótipos

A evitar



Obrigado!


