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  Rua Dr. Henrique Botelho | 5450-017 Vila Pouca de Aguiar 
  Tel: 259 419 100 | geral@fpcsantiago.pt 

 
 

 
 

SELO HOSPITALIDADE JACOBEIA – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DO CAMINHO DE SANTIAGO 
Formulário de Candidatura 

 
1. Identificação da Entidade Proponente 

Designação do 
Estabelecimento 

 

Tipologia  
 Albergue  Hotel   AL  Turismo Rural   Aldeamento 
 
 Outro: ________________________________________________________________
      

Morada do estabelecimento  

Código Postal | Localidade  

Contactos telefónicos  

Email  

Website  

Capacidade total do espaço  

CAE (código de atividade 
económica) 

 

Caminho Histórico de 
Peregrinação a Santiago 

onde opera atividade 

 

Distância ao Caminho  

Entidade candidata *  

Morada *  

Código Postal | Localidade *  

Contactos telefónicos *  

Email *  
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* Preencher apenas se os dados forem diferentes dos dados do estabelecimento 

 

 
 
 
 

2. Serviços básicos de apoio ao peregrino (assinalar com X) 

Critérios Sim Não 

Dispõe de preços diferenciados para alojamento peregrinos devidamente credenciados?  

 (Se sim, indique a percentagem de desconto mínima: __________%) 

  

Dispõe de preços diferenciados para alimentação de peregrinos devidamente credenciados?  

 (Se sim, indique a percentagem de desconto mínima: __________%) 

  

O acesso ao espaço é exclusivo a peregrinos devidamente credenciados?   

Permite reserva prévia?   

Dispõe de informação geral sobre o Caminho de Santiago em que se encontra?   

Dispõe de informação detalhada sobre a etapa do Caminho de Santiago em que se encontra? 

(percurso, extensão, grau de dificuldade, serviços de apoio e contactos úteis) 

  

Dispõe de carimbo próprio para a credencial de peregrino?   

Dispõe de espaço fechado para estacionamento de bicicletas?   

Dispõe de seguro de responsabilidade civil? (Se sim, indique o valor segurado: ___________________€)   

Dispõe de plano de emergência?   

Dispõe de plano de contingência contra contágios/ pandemias?   

Dispõe de condições de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida?   

Dispõe de opções de lavagem/ secagem de roupa?   

Dispõe de opções de preparação de refeições?   

Dispõe de opções de transporte de peregrinos (de/ até ponto de início da etapa)?   
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3. Serviços complementares de apoio ao peregrino 

Descreva, neste espaço, todos os outros serviços diferenciados que a entidade oferece ao peregrino (solicita-se 
que seja exaustivo mas objetivo). 

 

 
4. Declaração 
 
Declara-se, sob compromisso de honra, que as informações prestadas no presente formulário 
correspondem à verdade, encontrando-se a entidade proponente legalmente constituída, 
cumprindo todas as normas, códigos e exigências legais para o exercício da sua atividade. 
 

Local 
 
 
 

 Assinatura 

 

Data  Nome completo e cargo 
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