Recolha e atualização de informações de interesse turístico para o Concelho
Este questionário tem como objetivo fazer um levantamento abrangente e o mais exaustivo possível das atividades turísticas
existentes no Concelho de Reguengos de Monsaraz.
Pretendemos divulgar melhor a nossa região, salientando todas as caraterísticas que lhe são inerentes e diferenciadoras, para assim
podermos prestar um melhor serviço a quem nos visita e a toda a população do Concelho de Reguengos de Monsaraz.
O preenchimento é simples e pedimos-lhe que preencha todos os campos que estejam relacionados com os diversos tipos de serviços
que tem para oferecer, quer sejam atividade principal ou complementar.
No final tem uma área para sugestões ou descrição de atividades ou serviços que considere que não se encontram previstas nas
restantes questões.
Se tiver alguma questão poderá entrar em contacto com o Serviço de Desenvolvimento Económico e Turismo na Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz através do endereço de correio eletrónico turismo@cm-reguengos-monsaraz.pt ou do tel.266 508 051.

1. Identificação
Identificação do estabelecimento/serviço
Designação do estabelecimento:
Designação da entidade exploradora:
NIF/NIPC:
N.º do Alvará de Licença de Utilização:
Data de início de atividade:
N.º do Registo Nacional de Turismo:
Morada do exercício de atividade:
Código Postal:
Localidade:
Freguesia:
Concelho:
Coordenadas geográficas:
Página internet:
Endereço correio eletrónico:
Tel:
Tlm:
Fax:
CAE:
Possui alguma certificação, prémio, selo de qualidade, distinção ou semelhante? Descreva:

Outro:

Identificação do representante
Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia:
Tel:
N.º BI ou CC:

Fax:

Concelho:
Email:
Validade:

2. Declarações
Declaro que os dados apresentados estão atualizados e correspondem à verdade à data de resposta deste questionário. Declaro
ainda que me comprometo a comunicar qualquer alteração nos mesmos no prazo de 10 dias úteis, através do envio de novo
questionário, correndo o risco de não ser inserido nos meios de divulgação propostos.
Informo que tenho interesse e autorizo a divulgação dos mesmos através dos meios de comunicação do Município de Reguengos de
Monsaraz com o fim de divulgação e promoção das ofertas turísticas existentes no concelho
Página(s) internet da autoria do município
Cedência de informação a outras entidades públicas relacionadas com o turismo
Guias de Turismo, folhetos e outros materiais
Disponibilidade para patrocínio ou mecenato de eventos ou atividades organizadas pelo Município de Reguengos de Monsaraz.
Não autorizo
Autorizo o Município de Reguengos de Monsaraz a utilizar imagens do meu estabelecimento
Para divulgação apenas do meu estabelecimento
Para promoção turística do concelho
Não autorizo
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3. Informações gerais
Área onde poderá identificar algumas caraterísticas do estabelecimento, independentemente do tipo de atividade.
Serviços e instalações
Tem parque de estacionamento?

Sim

Permissão de entrada de animais?

Não

n.º total de lugares:

Não

n.º de lugares com cobertura:

Sim

Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Espaço infantil
Pagamento por Multibanco
Esplanada
Outro:

Apenas cães de assistência
WC para pessoas com mobilidade reduzida
Espaços para fumadores
Acesso à internet

Horário de funcionamento
Aberto todo o ano
Hora de abertura:
Dia(s) de descanso semanal:

Atividade sazonal, desde

até

Hora de encerramento:
Segunda
Sexta-feira

Período de descanso: das

Terça-feira
Sábado

Quarta-feira
Domingo

às
Quinta-feira
Feriados

4. Informações respeitantes a alojamento
Classificação/tipologia1:
Empreendimento Turístico
Estabelecimento Hoteleiro
Hotel (1* a 5*)
Hotel-Apartamento (1* a 5*)
Pousada
Aldeamento Turístico
Apartamento Turístico
Conjunto Turístico (Resort)
Empreendimento de Turismo de Habitação
Empreendimentos de Turismo no Espaço Rural
Casa de Campo
Agro-Turismo
Hotel Rural (1* a 5*)
Parque de Campismo e de Caravanismo
Empreendimento de Turismo Natureza
Alojamento Local
Outro:
N.º de estrelas/classificação:
n.º e tipo de quartos
N.º de quartos individuais (1 cama):
N.º de quartos de casal (1 cama de casal):
N.º de quartos duplos (2 camas):
N.º de quartos triplos (3 camas):
N.º de unidades de alojamento para
pessoas de mobilidade reduzida:
N.º de suites (quarto + sala + wc):
Outras tipologias, descreva2:

1
2

N.º de quartos individuais (1 cama) com wc privado:
N.º de quartos de casal (1 cama de casal) com wc privado:
N.º de quartos duplos (2 camas) com wc privado:
N.º de quartos triplos (3 camas) com wc privado:
N.º de unidades de alojamento para pessoas de mobilidade
reduzida com wc privado:

Segundo o Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, republicado pelo Decreto-Lei 228/2009, de 14 de Setembro, que estabelece o regime jurídico da
instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos e alojamento local.
Descreva outras tipologias de unidades de alojamento indicando a quantidade de cada tipologia, a existência de wc e a existência de acessibilidades para
pessoas com mobilidade reduzida, quando assim se aplicar.
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Regimes de estada
Pequeno-almoço incluído
Meia-pensão (pequeno-almoço + 1 refeição)
Tudo incluído
Outro:

Pequeno-almoço opcional
Pensão completa (pequeno-almoço + almoço + jantar)

Restaurante reservado a hóspedes
Bar reservado a hóspedes
Piscina reservada a hóspedes
Jardim reservado a hóspedes
Serviço de quartos
Televisão
Cofre
Ar condicionado
Outras situações, descreva:

Restaurante para o público em geral
Bar para o público em geral
Piscina para o público em geral
Jardim para o público em geral
Elevador
Wi-fi
Quartos para fumadores

Serviços adicionais

5. Serviços ou estabelecimentos de restauração e bebidas
Designação e tipologia do estabelecimento
N.º de lugares sentados:
N.º de
Especialidade:
Estabelecimentos de restauração3
Restaurante
Marisqueira
Snack-bar
Self-service
Take-away
Fast-food
Estabelecimentos de bebidas4
Bar
Cervejaria
Pastelaria
Confeitaria
Cafetaria
Casa de chá
Pub
Taberna
Instalações para fabrico próprio5
Pastelaria
Panificação
Outro:
Estabelecimentos com salas ou espaços destinados a dança
Discoteca
Clube Noturno
Night-club
Cabaret
Outro:

lugares de pé:

Pizzeria
Eat-driver
Outro:
Café
Boutique de pão quente
Gelataria
Outro:
Gelados

Boîte
Dancing
Outros serviços ou atividades

Catering
Música ao vivo
Outro:

Serviço de banquetes
Quiosque

Exposições/galeria de arte
Outras atividades complementares6

3

Os Estabelecimentos de restauração são, qualquer que seja a sua denominação, os estabelecimentos que prestam, mediante remuneração, serviços de
alimentação e de bebidas no próprio estabelecimento ou fora dele.
4
Estabelecimentos de bebidas são, qualquer que seja a sua denominação, os estabelecimentos que prestam, mediante remuneração, serviços de bebidas e
cafetaria, no próprio estabelecimento ou fora dele.
5
Tanto os estabelecimentos de restauração como os de bebidas podem dispor de salas ou espaços destinados a dança, bem como de instalações destinadas ao
fabrico próprio de pastelaria, panificação e gelados.
6
Preencha todas as questões deste questionário que considere que caraterizam as atividades complementares que tem para oferecer.
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6. Serviços ou estabelecimentos de enoturismo, olivoturismo e semelhantes
Caraterísticas do espaço
Vinha (enoturismo)
Olival (olivoturismo)
Espaço para eventos organizados
Outro:

Adega (enoturismo)
Lagar (olivoturismo)

Caves (enoturismo)
Loja

Atividades
Acompanhamento do processo produtivo7
Participação no processo (vindima, apanha, etc.)
Provas/degustação
Outro:

Observação do processo
Workshops

Visitas guiadas

7. Atividades ou estabelecimentos de produtos agro-alimentares regionais
Caraterísticas do espaço
Loja
Outro:

Exposição

Instalações para manufatura/produção

Mel
Queijos
Azeites (pequenas unidades de produção)
Outro:

Doçaria regional
Enchidos

Padaria regional
Vinho (pequenas unidades de produção)

Produto

Atividades
Acompanhamento do processo produtivo
Participação no processo
Provas/degustação
Outro:

7

Observação do processo
Workshops

Visitas guiadas

8. Atividades ou estabelecimentos de artesanato
Caraterísticas do espaço
Loja
Outro:

Exposição

Instalações para manufatura/produção
Produto

Olaria
Tecelagem
Bordado
Outro:

Pintura tradicional de cerâmica
Metais (cobres, chocalhos, outros)

Pintura tradicional de mobiliário
Artesanato urbano

Atividades
Acompanhamento do processo produtivo
Participação no processo
Workshops
Outro:

7

7

Observação do processo

Visitas guiadas

Indique o tipo de acompanhamento, participação ou interação de que o visitante poderá usufruir. Pode ainda identificar atividades complementares nas
restantes questões deste questionário.
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9. Atividades ou empresas de animação turística
Caraterísticas do serviço
Instalações fixas
Organização de eventos
Outra:

Monumentos
Tecelagem
Agricultura
Olivicultura
Festas e ocasiões tradicionais
Outros, especifique:

Atividades indoor
Atividades específicas para empresas

Megalitismo
Fauna
Gastronomia
Museus
Astronomia

Atividades outdoor no concelho

Temas das atividades
Olaria
Flora
Vinicultura
Tradições/atividades tradicionais
Artesanato
Tipologia das atividades

Atividades náuticas
Passeios de barco
Caiaque
Outras, especifique:
Atividades cinegéticas
Caça
Outras, especifique:
Atividades equestres
Aulas
Passeios de burro
Outras, especifique:
Atividades com veículos motorizados
Todo-o-Terreno
Kart cross
Outras, especifique:
Atividades aéreas
Balonismo/passeios de balão
Paraquedismo
Outras, especifique:
Atividades gastronómicas
Confeção de gastronomia regional
Aconselhamento gastronómico
Outras, especifique:
Atividades de turismo da natureza
Observação de flora
Observação dos astros (astroturismo)
Jardinagem
Outras, especifique:
Atividades desportivas
Ténis
Natação
Aventura
Ginásio
Outras, especifique:
Atividades de spa e bem-estar
Massagem
Banho turco
Tai-chi-chuan
Outras, especifique:
Atividades de natureza cultural
Touring
Workshops
Outras, especifique:
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Vela
Remo

Canoagem
Windsurf

Pesca

Passeios a cavalo

Passeios de charrete

4x4
Karting

Quad
Motociclismo

Passeios de avião

Parapente

Workshops
Pic-nics

Visitas a produtores regionais

Observação de fauna
Plantação

Observação de aves
Agricultura

Ciclismo/cicloturismo
Orientação
Desportos radicais
Aulas de ginástica

BTT
Tiro
Passeios pedestres

Equilíbrio energético
Hidromassagem
Taças tibetanas

Geo-termal
Yoga

Visitas guiadas

Passeios pedestres com guia
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10. Se desejar, escreva aqui um breve texto de apresentação

11. Espaço para notas, informações adicionais ou sugestões

Data

O representante

Se desejar poderá ainda enviar fotografias dos seus produtos, estabelecimento ou serviço para que possam ser usadas na divulgação
do(s) mesmo(s), para o endereço eletrónico turismo@cm-reguengos-monsaraz.pt.
A Câmara Municipal reserva o direito de utilizar apenas as fotos que tenham determinado nível de qualidade.
Poderá ainda solicitar que as fotografias sejam tiradas pelos serviços da Câmara Municipal, em data e hora a combinar.
Este questionário pode ser enviado por correio ou por email para turismo@cm-reguengos-monsaraz.pt. Pode também entregá-lo em
mão nos seguintes locais:
- Serviços de Turismo Municipais (Gabinete de Desenvolvimento Económico e Turismo, Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz ou
Posto de Turismo de Monsaraz);
- Balcão Único;
- Juntas de Freguesia.
Obrigado pela sua resposta e por fazer parte deste projeto.

Gravar
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