
HOTEL 
DO SADO 

 

BUSINESS & NATURE **** 





O que são reuniões híbridas? 
 

As reuniões híbridas permitem juntar o melhor dos dois mundos: físico e 

virtual.  

 

A parte presencial tem muita importância, permitindo um nível imbatível de 

interacção.  

 

Mas dadas as condicionantes e limitações impostas pela atual situação, 

juntar numa mesma reunião toda uma equipa é um desafio que superamos 

com total segurança graças à aliança ao mundo digital! 



Texto corrido 

Audiência 
 
No Hotel do Sado Business & Nature podemos 

ter até 80 pessoas em sala, fisicamente. Com 

o distanciamento assegurado e com todas as 

medidas de segurança!  

 

Às quais se podem juntar online 5000 

pessoas, de todo o país – e até mesmo  

de todo o mundo.  

 

Uma audiência física + virtual para: 

 

• apresentação de produto 

• apresentação de resultados 

• reunião kick-off 

• formação 

• congresso. 

 

Seja qual for o evento, nós fazemos. 



O NOSSO  
HOTEL 
STUDIO 



Texto corrido 

Como funciona? 
 

CONTEÚDOS  

A entrega de conteúdos é igual à dos eventos 

que tradicionalmente leva a cabo na sua 

empresa – sejam reuniões privadas, 

apresentações de produto ou conferências.  

 

O orador pode partilhar todo o tipo de 

conteúdos com a audiência – a que está em 

sala e a que está na plataforma online – 

vídeos, animações, apresentações, ficheiros 

áudio e até partilhar o seu ecrã. 

 



Texto corrido 

Como funciona? 
 

INTERACÇÃO 

Este é o factor decisivo da tecnologia das nossas reuniões híbridas! 

 

Com o sistema zoom potenciado pelas dezenas de ecrãs montados no nosso “hotel studio”, é 

possível interagir com cada um dos participantes online – e seleccionar quem e o quê será partilhado 

com os restantes 

 

• Decida quem, da sua equipa, em sala ou à distância, deve ter uma participação direta na 

reunião – e podemos projetar a sua intervenção para todos 

 

• Faça questões, peça feedback e veja em tempo real os comentários e respostas nas salas 

virtuais 

 

• Com a ajuda do realizador em sala, é possível criar emoção com planos estudados, seguir um 

guião e inclusive mostrar pormenores do público virtual a todos – tal como as projecções de 

um evento apenas presencial 



Hotel Seguro 
=  

Reuniões 
Seguras 



Texto corrido 

Asseguramos que a sua reunião decorre em total segurança! Estão implementadas todas as medidas 

de higiene e segurança ao abrigo das novas regras da DGS, com a confiança extra de que o nosso 

hotel foi distinguido com o Selo Clean & Safe 

 

• Todos os Colaboradores receberam informação e/ou formação específica sobre coronavírus 

COVID-19 – e é feita a sua monitorização diária para avaliação da febre, existência de tosse 

ou dificuldade em respirar. 

• É obrigatória a desinfeção das mãos à entrada do Hotel e na entrada dos espaços de 

refeições. 

• É obrigatório o uso de máscara durante a circulação nos espaços comuns do Hotel. 

• No ato de check-in será feita a medição de temperatura – não será permitida a entrada com 

temperatura superior a 37.9 

 

O ESPAÇO 

 

• A limpeza e desinfecção do espaço é concluída com a aplicação de um nebulizador de 

Ozono, uma tecnologia que elimina vírus e bactérias do ar e superfícies.  

• Estará assegurado o distanciamento de 2 metros entre cada pessoa. 

• É obrigatório o uso do equipamento de proteção individual nos espaços onde está a decorrer 

o evento.  



SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 



ALOJAMENTO  

A desinfeção dos quartos é feita por 

nebulizador de Ozono – é garantido um 

período mínimo de 4 horas entre a desinfeção 

e a ocupação do mesmo.  

 

São utilizados panos descartáveis para a 

limpeza individual de cada quarto. 

 

As unidades de ar condicionado dos quartos 

têm entrada e saída de ar autónoma e, por 

isso, poderão ser ligadas. Todas os filtros de 

AC são desinfetados após o check-out. 

 

 

RESTAURAÇÃO 

A Sala Oceano será o espaço complementar 

para as refeições – sejam coffee breaks, 

almoços ou jantares. Com capacidade até 80 

pessoas, e distanciamento social assegurado. 

 

 

 



Hotel do Sado Business&Nature 
O seu espaço exclusivo para eventos híbridos 

www.hoteldosado.com 


