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Plano de Estágio 

O presente plano de estágio foi elaborado pela estagiária, com a supervisão e 

colaboração do orientador de estágio, o Professor João Pedro Estêvão. 

Objectivos: 

Conhecer de perto o funcionamento geral e os serviços prestados por uma unidade 

hoteleira de categoria superior; 

Percepcionar as atribuições e procedimentos inerentes aos diferentes departamentos da 

unidade hoteleira em questão; 

Aprofundar conhecimentos relativos aos recursos e produtos turísticos do destino 

turístico da região de Lisboa; 

Desenvolver aptidões no relacionamento interpessoal com os clientes do hotel, 

nomeadamente ao nível da expressão oral em línguas estrangeiras; 

Obter conhecimentos práticos das actividades inerentes aos departamentos de 

alojamento e de banquetes.  

Actividades desenvolvidas: 

Andares: limpeza de quartos; tratamentos VIP; comunicação de avarias; entre outras 

funções. 

Minibares: manutenção do mini-bar; reposição de material; requisição de produtos em 

falta; entre outras funções. 

Governantas: vigilância da apresentação e trabalho das empregadas de andares; 

supervisão dos arranjos, limpezas e decoração das áreas comuns; entre outras funções. 

Rouparia: gestão e controlo da distribuição da roupa; reposição dos amenities. 

Telefones: atendimento e encaminhamento de chamadas; despertares. 

Portaria: distribuição do correio, prestação de informação ao cliente. 
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Recepção: acompanhamento dos registos de chegadas e saídas; check-in; check-out; 

acompanhamento do atendimento ao cliente; preenchimento de informação do cliente. 

Banquetes: visita comercial às salas, apoio na elaboração dos mais variados 

documentos necessários à secção; elaboração de propostas orçamentais para pedidos de 

clientes; entre outras funções. 

Localização e Calendarização: 

 Lisboa; 

 De 12 de Julho a 12 de Outubro de 2011. 
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Resumo 

O presente relatório tem como objectivo dar a conhecer as actividades desenvolvidas no 

estágio curricular da aluna Mónica Osório no Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa., durante 

o período de 12 de Julho a 12 de Outubro de 2011. 

No decorrer destes três meses de estágio, a estagiária desenvolveu várias actividades em 

variados departamentos do hotel, alojamentos e banquetes, propostas antecipadamente 

pelo Dr. Vítor Silva (director Recursos Humanos) na entrevista realizada em Março. 

 

Abstract 

The present report has as main goal to describe the activities that were developed 

throughout the curricular training carried out by the student Mónica Osório at the Hotel 

Tiara Park Atlantic Lisboa, during 12
th
 July until 12

th
 October 2011. 

Along the referred training, the trainee developed a wide range of tasks in various 

departments of the hotel, namely the lodging and banquets departments, proposed 

beforehand by Dr. Vítor Silva (Human Resources Director) in a preparatory meeting 

that took place on the month March. 
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Glossário 

 Amenities – Produtos de higiene (champô, condicionador, gel banho, entre 

outros) oferecidos pelo hotel aos seus clientes; encontram-se habitualmente 

dispostos na casa de banho do quarto do hotel. 

 

 Buffet – Refeição servida pelo próprio comensal. 

 

 Business Center - Espaço do hotel dirigido ao uso gratuito dos clientes do hotel, 

constituído, habitualmente, por uma sala com computadores com acesso à 

internet e/ou salas destinadas à realização de pequenas reuniões. 

 

 Check-in – Procedimentos realizados na recepção de uma unidade hoteleira 

aquando do início da estadia de um hóspede. 

 

 Check-out – Procedimentos realizados na recepção de uma unidade hoteleira 

aquando do final da estadia de um hóspede. 

 

 City Break – Estadias de curta duração com o principal intuito de conhecer uma 

cidade e suas atracções. 

 

 

 Coffee Break – Pausa entre as reuniões/eventos, em que habitualmente se serve 

café, chá, refrigerantes e pequenas sanduíches ou pastelaria, aos participantes do 

mesmo.  

 

 Companhias aéreas Low cost – Companhias aéreas de baixo custo. 

 

 Conciérge - Colaborador de uma unidade hoteleira com a função de prestar 

informações gerais sobre o destino e servir de intermediário de serviços 

personalizados aos clientes (exemplo: aconselhamento e/ou reservas em 

restaurantes). 

 

 EasyLinq – Programa informático utilizado para gerir o serviço de despertares e 

para controlar os custos das chamadas telefónicas de um hotel. 

 

 Fidelio – Sistema informático utilizado para gerir a capacidade de quartos, o 

serviço dos espaços consignados a reuniões e eventos de uma unidade hoteleira  
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 Fitness Room – Ginásio. 

 

 Franchising – Relação contratual entre o proprietário de uma determinada 

marca (o franchisador) e um ou mais retalhistas (os franchisados). Através deste 

contrato, o franchisado adquire o direito de utilização de uma marca já 

estabelecida e geralmente com uma sólida imagem de mercado. 

 

 F&B – Alimentação e Bebidas. 

 

 Lodging & Leisure – Alojamento e Lazer. 

 

 Lounge – Átrio, sala de estar ou zona destinada a espera ou descontracção, 

geralmente dotada de assentos confortáveis. 

 

 Know-how – Conhecimento. 

 

 NUT – Nomenclatura Unidade Territorial; Unidades Territoriais Estatísticas de 

Portugal; sub-regiões estatísticas em que se divide o território português. 

 

 Outsourcing – Subcontratação. 

 

  Pay Master (PM) – Conta de grupo (onde se debita tudo referente a um grupo). 

 

 Profile – Perfil do cliente disponível no sistema Fidelio. 

 

 River view- “Vista rio”. O termo em inglês é utilizado para distinguir quartos do 

hotel que têm vista para o rio Tejo, sendo assim, quartos executivos, os quais 

dispõem de máquinas de café expresso para uso gratuito dos hóspedes. 

 

 Room Service – Serviço de restauração de quarto 24 horas por dia. 

 

 Sprinklers - Dispositivo anti-incêndio comercial, composto de um pequeno 

bulbo plástico vermelho o qual se derrete na presença de altas temperaturas, e 

por consequência, liberta água especialmente canalizada por uma pequena roseta 

metálica. 

 

 Suite – Quarto executivo de um hotel. 

 

 Tours – Circuitos turísticos organizados por agências próprias. 
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 Upscale – Clientes de topo, ao nível da qualidade e preço dos serviços 

adquiridos no destino. 

 

 VIP – Very Important Person; clientes importantes, clientes habituais. 

 

 Welcome coffee – Café de acolhimento; serviço complementar de F&B de 

eventos, servido antes do mesmo começar, normalmente apenas com café, leite e 

chá. 

 

 Workshop – Reunião que não consiste apenas em métodos expositivos mas que 

contempla também a interacção de vários participantes da mesma. 
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Introdução 

O estágio curricular da aluna Mónica Osório incidiu num hotel de categoria superior na 

cidade de Lisboa, com o principal intuito de integração em vários departamentos do 

hotel, nomeadamente, no departamento comercial de banquetes, devido ao especial 

interesse da aluna na área da organização de eventos. 

Sendo o Turismo de Negócios um produto estratégico de significativa importância para 

a capital do país, a estagiária considerou pertinente escolher um hotel na Grande Lisboa, 

para ter a oportunidade de se inteirar desse ramo. 

É de salientar que, embora a aluna tenha demonstrado o seu interesse pela organização 

de eventos, a mesma não pretendia enveredar pela área das empresas de organização de 

congressos. Assim, por aconselhamento do Mestre João Estêvão, a discente optou pela 

escolha da área comercial da organização de eventos num hotel de grandes dimensões 

para, assim, apreender conhecimentos teórico-práticos na área dos eventos de âmbito 

hoteleiro, bem como obter prática na área de alojamentos, nomeadamente, recepção. 

Relativamente à estrutura utilizada, o presente relatório subdivide-se em quatro 

capítulos. 

No primeiro capítulo, caracterizar-se-á a actividade turística da região de Lisboa, onde 

se realizou o estágio curricular, privilegiando uma breve apresentação da oferta e 

procura turística da respectiva região. 

No segundo capítulo, procede-se à caracterização dos produtos turísticos City Break e 

Turismo de Negócios, os produtos estratégicos mais importantes para a região de 

Lisboa. 

No terceiro capítulo, caracterizar-se-á a entidade acolhedora do estágio curricular 

realizado, dando a conhecer alguns dos aspectos mais relevantes, como a sua 

localização, o historial, os seus serviços, entre outros. 

No quarto e último capítulo, descrever-se-ão as actividades desenvolvidas pela 

estagiária ao longo dos três meses de estágio, referindo-se a periodicidade com que as 

mesmas foram realizadas e a respectiva secção. 
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O corpo de texto do presente relatório finalizar-se-á com as conclusões, que consistirão 

num balanço geral, bem como na enumeração de algumas das limitações com que a 

estagiária se deparou. 

Seguir-se-ão a bibliografia e os anexos. 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria  3 
 

Relatório de Estágio Curricular 

Capítulo I – Breve Caracterização da Actividade Turística de 

Lisboa 

Sendo o Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa parte integrante do sistema turístico da região 

de Lisboa, é essencial proceder a uma breve caracterização geral da actividade turística 

da NUT II de Lisboa e Vale do Tejo. O presente capítulo começará por abordar a oferta 

hoteleira da região e, seguidamente, aspectos quantitativos e qualitativos relativos à sua 

procura turística. É de realçar que, em termos de fontes utilizadas para a análise da 

actividade turística da região em questão, foram essenciais a versão de 2007 do Plano 

Estratégico Nacional para o Turismo (Turismo de Portugal) para uma caracterização 

genérica, de pendor mais qualitativo, da evolução da actividade turística em Lisboa e 

Vale do Tejo. No que diz respeito aos principais indicadores relativos à procura e oferta 

turísticas da região, de cariz predominantemente quantitativo, recorreu-se, 

essencialmente, ao mais recente Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(INE, 2010), relativo ao ano de 2009. 

1.1 Enquadramento 

Lisboa é a capital de Portugal, bem como a maior e mais importante cidade de Portugal. 

Lisboa é também capital de distrito e da área metropolitana com o mesmo nome. O 

município de Lisboa é o principal centro económico e populacional da sub-região 

estatística da Grande Lisboa. 

Localizada na margem direita do rio Tejo, junto à foz, Lisboa é a capital mais ocidental 

da Europa. Fica situada a oeste de Portugal, na costa do Oceano Atlântico. 
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Figura 1 - Contextualização da localização de Lisboa (mapa de Distrito e destaque da 

Grande Cidade) 

 

Fonte: Elaboração própria com base em imagens pesquisadas no Google, nas respectivas hiperligações: 

http://viajar.clix.pt/chegar.php?d=13&mg=1&lg=pt; 

http://www.pandaempresas.net/?link=portugal/mapa-lisboa.php  

1.2 Oferta Hoteleira 

No que se refere à oferta hoteleira, segundo os indicadores do Anuário Estatístico da 

Região de Lisboa e Vale do Tejo (INE, 2010) relativos a 2009 (Talela 1), pode-se 

verificar que Lisboa (NUT II) detinha, no ano de 2009, 304 estabelecimentos hoteleiros. 

Curiosamente a NUT III Grande Lisboa possuía quase 87% desses mesmos 

estabelecimentos, ou seja, 264. Porém, comparando os dados entre os vários municípios 

da região, facilmente se constata que Lisboa é o município que apresenta um maior 

número de estabelecimentos hoteleiros. Dos 264 estabelecimentos da NUT III Grande 

Lisboa, 190 localizavam-se no município de Lisboa, cerca de 72% do total da NUT III, 

dos quais 93 eram hotéis.  

 

 

 

http://viajar.clix.pt/chegar.php?d=13&mg=1&lg=pt
http://www.pandaempresas.net/?link=portugal/mapa-lisboa.php
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Tabela 1- Número de estabelecimentos e capacidade de alojamento, ano de 2009 

 Número de estabelecimentos Capacidade de alojamento 

Total Hotéis Pensões Outro Total Hotéis Pensões Outros 

Portugal 
1 988 681 804 503 273 804 141 575 38 519 93 710 

Lisboa (NUT II) 
304 146 124 34 52 041 39 465 6 809 5 767 

Grande Lisboa 

(NUT III) 

264 132 107 25 46 870 36 516 5 948 4 406 

Município de 

Lisboa 

190 93 90 7 35 307 28 399 5 332 1 576 

Fonte: Elaboração própria, baseada em dados do Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

relativos ao ano 2009 (INE, 2010) 

Estes indicadores demonstram que a cidade de Lisboa disponibiliza uma grande oferta 

hoteleira. No âmbito da NUT II de Lisboa e Vale do Tejo, é onde se localiza a grande 

parte dos estabelecimentos (72%). Esta conclusão pode justificar que Lisboa é um 

grande e importante destino de Portugal, apresentando a maior procura turística a nível 

nacional, o que justifica o aumento dos investimentos na área. 

Relativamente aos dados da capacidade de alojamento, os dados consolidados são algo 

semelhantes. Assim, o município de Lisboa obtinha, no ano de 2009, cerca de 68% da 

capacidade da NUT II Lisboa, e entre os municípios integrantes da NUT III Grande 

Lisboa, este era igualmente o que apresentava valores significativamente superiores, 

com 75% da capacidade de alojamento da região. 

Contudo, no que se refere à capacidade de alojamento, estes não são os únicos dados 

relevantes. Outro indicador pertinente de se analisar é a grande capacidade de 

alojamento dos hotéis relativamente aos outros tipos de estabelecimentos. Comparando 

o número de hotéis existentes e o número de pensões, verifica-se que a diferença entre o 

número de estabelecimentos não difere muito, mas a capacidade de alojamento dos 

hotéis apresenta valores muito superiores. Por exemplo, no município de Lisboa, em 

2009, existiam 93 hotéis e 90 pensões, mas a capacidade de alojamento dos hotéis era 

cinco vezes superior à das pensões.  
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Estes indicadores confirmam que os hotéis da cidade de Lisboa são predominantemente 

de grandes dimensões, dispondo de um elevado número de quartos. Calculando a 

capacidade média de alojamento dos hotéis existentes em Lisboa, pode-se estimar que a 

cidade, em 2009, detinha uma capacidade hoteleira média, por hotel, de 305 quartos.  

O Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa, situado no centro da cidade de Lisboa, é um bom 

exemplo da realidade acima referida, sendo este um hotel de grande dimensão, detendo 

331 quartos. 

No caso particular do Turismo em Espaço Rural (TER), a NUT II de Lisboa apenas 

detinha, em 2009, 27 estabelecimentos licenciados, sendo a região do país com o menor 

número de unidades TER. Tal dever-se-á, certamente, ao cariz eminentemente urbano 

desta região, que não apela propriamente à modalidade de turismo rural. 

1.3 Procura Turística 

Segundo o PENT (Turismo de Portugal, 2007), o sector turístico de Portugal perdeu 

quota de mercado a nível internacional no período de 2000 a 2005, estando muito 

dependente de quatro mercados de origem e de três regiões nacionais (Algarve, Lisboa 

e Madeira), sendo afectado por uma elevada sazonalidade. 

Segundo dados de 2005, o turismo estrangeiro representava 52% dos hóspedes em 

território nacional.  

Mas o turismo interno tem vindo a ganhar importância face ao turismo externo. Como 

se pode verificar nos dados do Anuário Estatístico do ano de 2009 (INE, 2010), o 

turismo estrangeiro apresentava, em 2009, 50% dos hóspedes em Portugal. 

Lisboa é a região do país com a procura mais diversificada em termos de proveniência 

de turistas. O mercado espanhol é o que representa maior número de dormidas de 

estrangeiros nesta cidade. 

Analisando agora a procura turística da região de Lisboa com base nos dados do 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo (INE, 2010) relativo ao ano de 

2009, verifica-se que a estada média do município de Lisboa apresentava valores 

inferiores relativamente à média geral de Portugal, assim como de outros municípios da 

NUT III Grande Lisboa, como por exemplo, o município de Cascais, zona de Lisboa 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria  7 
 

Relatório de Estágio Curricular 

com maior propensão de Turismo Balnear; daí a justificação da sua estada média (2,9 

no total e 3,4 para hóspedes estrangeiros) ser maior (Tabela 2).  

Tabela 2- Indicadores Estada Média e Taxa de Ocupação (2009) 

 
Estada média no 

estabelecimento 

(Total) 

Estada média no 

estabelecimento 

(Hóspedes 

estrangeiros) 

Taxa de ocupação 

Portugal 2,8 3,6 38,3 % 

Lisboa NUT II 2,2 2,5 41,7 % 

Grande Lisboa (NUT 

III) 2,2 2,5 42,6 % 

Município Lisboa 2,1 2,3 44,5 % 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(INE, 2010) 

Relativamente à estada média de hóspedes estrangeiros, o município de Lisboa 

apresenta o valor mais baixo da NUT III, juntamente com outros municípios (Sintra e 

Vila Franca de Xira). Apenas na Península de Setúbal, existem valores inferiores. 

Curiosamente o município da Amadora ostenta um valor muito superior, com 4,6 noites, 

mas este valor deve-se ao facto de apenas existirem três pensões neste município. 

Quanto ao valor da estada média no total (hóspedes nacionais e estrangeiros), alguns 

valores modificaram-se, mas a posição hegemónica do município de Lisboa mantinha-

se. 

A este facto poderá não ser alheia a forte vocação da cidade de Lisboa para o Turismo 

de Negócios e City breaks, que se caracterizam por estadias de curta duração. 

Observando os valores da taxa de ocupação dos estabelecimentos, pode-se verificar que 

a região de Lisboa apresentava, em 2009, valores consideravelmente positivos, tendo 

em conta que a taxa de ocupação média de Portugal seria de 38,3 %. 

Com estes dados, pode-se demonstrar que o município de Lisboa obteve o valor mais 

alto da NUT II e, também, da NUT III, com 44,5 %. Este valor é significativamente 

mais elevado do que noutros municípios pertencentes à NUT III Grande Lisboa. 
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A análise destes dois indicadores conclui que o município de Lisboa poderá, por um 

lado, apresentar uma estada média curta por parte dos hóspedes, por outro, regista uma 

taxa de ocupação bem mais elevada, pelo que, a indústria hoteleira não é ameaçada pela 

curta estadia média dos seus visitantes. 

Tabela 3 - Dormidas e Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, 2009 

 
Dormidas Hóspedes 

Total Hotéis Total Hotéis 

Portugal 36 457 069 20 384 570 12 927 907 8358392 

Lisboa (NUT II) 7 905 937 6 131 879 3 635 079 2 911 830 

Grande Lisboa 

(NUT III) 7 273 232 5 741 426 3 302 686 2 701 343 

Município Lisboa 5 715 176 4 590 478 2 666 617 2 219 214 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do Tejo 

(INE, 2010) 

Ao observar os indicadores das dormidas e hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros 

(tabela 3), pode-se verificar que, no panorama nacional, os hotéis obtiveram valores 

muito superiores à restante oferta de meio de alojamento. As dormidas em hotéis 

representavam, em 2009, cerca de 57% e obtiveram, aproximadamente, 64% dos 

hóspedes. 

Comparando os valores da NUT II de Lisboa com o total nacional, a importância dos 

hotéis é ainda mais marcante, apresentando 77% das dormidas e 80% dos hóspedes. 

Outro indicador que atesta o facto de o município Lisboa ser o que detém maior 

importância turística da NUT II é o das dormidas nos seus estabelecimentos hoteleiros. 

Este município obteve, em 2009, 72% das dormidas da NUT II e 73% dos hóspedes. Os 

hotéis do município também têm um papel importante da oferta hoteleira, apresentando 

a maior quota de percentagem, tanto de dormidas como de hóspedes, 80% e 83% 

respectivamente. 

As tabelas 4 e 5 referem-se, respectivamente, ao país de proveniência dos hóspedes e 

das respectivas dormidas. 
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Tabela 4 - Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o país de residência (2009) 

Hóspedes nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o país de residência 

 Total Portugal Alemanha Espanhol França Itália 

Portugal 12 927 907 6 449 236 721 519 1 348 152 563 415 328 773 

Lisboa 

(NUT II) 3 635 079 1 387 306 190 877 503 877 209 959 164 739 

Grande Lisboa 

(NUT III) 3 302 686 1 177 806 177 424 465 708 201 060 160 252 

Município de 

Lisboa 2 666 617 880 354 153 764 371 582 170 862 146 542 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo (INE, 2010) 

Tabela 5 - Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o país de residência (2009) 

Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, segundo o país de residência 

 Total Portugal Alemanha Espanhol França Itália 

Portugal 36 457 069 13 242 692 3 341 911 3 203 770 1 595 447 803 211 

Lisboa 

(NUT II) 7 905 937 2 392 836 484 060 1 181 217 491 465 400 768 

Grande Lisboa 

(NUT III) 7 273 232 2 047 018 452 429 1 048 921 472 796 390 002 

Município de 

Lisboa 5 715 176 1 545 760 372 411 834 586 393 271 355 012 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Anuário Estatístico da Região de Lisboa e Vale do 

Tejo (INE, 2010) 

Da análise das tabelas anteriore,s constata-se que, do total de hóspedes registados nos 

estabelecimentos hoteleiros do território nacional, em 2009, quase 50% eram residentes 

em Portugal. Tendo em conta que o número de hóspedes estrangeiros tem vindo a 

registar um crescimento sustentado assim como, o facto de a procura turística doméstica 

representar, pela primeira vez, metade do total de estadias, verifica-se um aumento da 

procura interna e do seu peso no turismo de Portugal. Relativamente às dormidas de 

hóspedes residentes em Portugal, estas representaram 36% das dormidas totais, o que 

significa que as estadias dos residentes em Portugal são de relativa curta duração. 
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Os hóspedes estrangeiros representaram, em 2009, 64% das dormidas nos 

estabelecimentos hoteleiros em Portugal. Assim, se conclui que a estadia média de 

hóspedes residentes no estrangeiro é significativamente superior à dos hóspedes 

residentes em Portugal.   

A NUT II Lisboa garantiu quase 22% das dormidas registadas em todo o território 

nacional e 28% dos hóspedes. Relativamente à NUT III da Grande Lisboa, a mesma 

obteve 90% dessas dormidas e hóspedes, incidindo estas, maioritariamente, no 

município de Lisboa, com 72% das dormidas de toda a NUT II e 73% dos hóspedes. 

Tirando as conclusões destes dados, pode-se afirmar que Lisboa-cidade tem uma 

procura hegemónica e diversificada no contexto regional, ainda que se caracterize por 

estadias de curta duração.  

Com base nas tabelas 4 e 5, pode-se ainda verificar que a incidência da procura interna, 

como referido anteriormente, é bastante significativa em toda a NUT II de Lisboa e 

Vale do Tejo, tendo também grande importância em Lisboa-cidade. O município de 

Lisboa obteve o maior número de dormidas e hóspedes, e o principal mercado é o 

português, representando 27% das dormidas e 33% dos hóspedes. Tanto ao nível de 

estadias como de dormidas, os mercados emissores estrangeiros com maior importância 

no município de Lisboa, são, respectivamente, o espanhol, seguido do francês, o alemão 

e o italiano. 

Ao contrário da NUT II do Algarve, em que o mercado externo que representa o maior 

número de hóspedes e dormidas é o britânico, no entanto este mercado é apenas o 

sétimo maior mercado emissor estrangeiro para o município de Lisboa. Além dos 

mercados atrás referidos, o mercado dos Estados Unidos da América, o sexto mais 

representativo em 2009, representava, inclusive, uma maior procura no município de 

Lisboa do que o mercado do Reino Unido. 

1.4 City Break e Turismo de Negócios em Lisboa 

De acordo com o PENT (Turismo de Portugal, 2007), a região de Lisboa tem como 

principal produto turístico o City Break, caracterizado por estadias curtas, embora as 

acessibilidades aéreas continuem a ser um factor limitativo de um melhor desempenho. 

Lisboa possui, face a Barcelona, um número menor de ligações directas a cidades 

europeias, com menor frequência semanal. 
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Por outro lado, as tendências mundiais apontam no sentido da diminuição nos custos de 

transporte e no aumento da despesa com a estadia. Neste contexto, o número de ligações 

aéreas efectuadas por companhias low cost assume especial relevância. O crescimento 

registado por Lisboa, em 2006, ao nível de Barcelona, decorre do crescimento de 

passageiros provenientes das low cost, facto que reforça a necessidade de melhorar a 

acessibilidade aérea para o destino. 

O desempenho da região de Lisboa também tem sido condicionado pela falta de 

conhecimento da região a nível internacional. Assim se explica que Lisboa tenha 

ultrapassado as expectativas de 78% dos turistas estrangeiros, sendo que 79% considera 

visitar de novo a região. 

O mercado europeu de City Break, em número de viagens, tem-se mantido estável, 

passando de 33 milhões de viagens, em 1997, para 34 milhões de viagens, em 2004. 

Ainda segundo o PENT, estima-se, contudo que, em 2015, este valor atinja os 120,6 

milhões de viagens, o que equivale a um crescimento de 13,5% ao ano, entre 2004 e 

2015. O consumidor tipo de City Break é britânico, alemão ou espanhol (17%, 15% e 

13% respectivamente) e gasta no mínimo 60 euros por dia, no segmento standard, caso 

fique alojado em pensões e utilize transportes públicos. No outro extremo, o turista 

upscale gasta em média 450 euros por dia, excluindo o transporte de avião. Este 

consumidor aloja-se em hotéis de gama superior, compra refeições em restaurantes de 

prestígio e desloca-se de táxi ou em carro alugado com motorista.  

Apesar de ter vindo a registar um bom desempenho no que diz respeito ao City Break, o 

PENT (Turismo de Portugal, 2007) refere que Lisboa necessita, no entanto, de melhorar 

as acessibilidades – principalmente no que diz respeito às companhias low cost. 

O Turismo de Negócios é outro produto com especial importância para Lisboa, pelo 

volume de viagens que representa e, principalmente, por contribuir para a redução da 

sazonalidade dos destinos (Turismo de Portugal, 2007). 

O produto Turismo de Negócios tem características bastante heterogéneas, mas pode ser 

dividido em dois segmentos: as reuniões associativas – reuniões de associações, 

normalmente com um elevado número de participantes, grande rotatividade nos locais 

de realização e tendência para baixo crescimento; e as reuniões corporativas – reuniões 

de empresas, de dimensão bastante variável, e com forte tendência de crescimento. Para 
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captar reuniões associativas é necessário não só promover o destino junto da entidade 

organizadora do encontro, como também promovê-lo junto dos participantes, uma vez 

que são estes que decidem a sua participação. Por outro lado, nas reuniões corporativas 

são as empresas que decidem quem participa, daí que o enfoque seja na captação da 

reunião. Na Europa, realizou-se um milhão de reuniões corporativas em 2004, sendo 

que a Alemanha e o Reino Unido são os principais mercados emissores. Em metade das 

reuniões, o intermediário utilizado é a agência do país de origem dos organizadores do 

encontro. No que diz respeito às reuniões associativas, os sectores com mais peso são a 

medicina (28%), as ciências (12%) e a tecnologia (10%). 

Lisboa é a região do país com maior capacidade para acolher eventos de Turismo de 

Negócios, dispondo actualmente de centros de congressos e hotéis com centros de 

negócios com uma elevada capacidade. 
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Capítulo II – City Break e Turismo de Negócios 

Durante o estágio realizado no Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa, o cliente predominante 

do hotel insere-se em duas grandes tipologias de produtos turísticos: City Breaks e 

Turismo de Negócios, em consonância com os tipos de turismo que o Plano Estratégico 

Nacional para o Turismo (Turismo de Portugal, 2007) considera mais relevantes para a 

região de Lisboa e Vale do Tejo. Como tal, considera-se essencial abordar, com base no 

estudo realizado pela THR (Asesores en Turismo Hotelería y Recreación, S.A.) para o 

Turismo de Portugal (2006), estas duas tipologias de produtos, bem como explorar as 

características dos turistas que lhes correspondem.    

Tendo por base a análise das grandes tendências da procura internacional, o PENT 

(Turismo de Portugal, 2007) definiu 10 produtos seleccionados em função da sua quota 

de mercado e potencial de crescimento, bem como da aptidão e potencial competitivo de 

Portugal, nos quais deverão assentar as políticas de desenvolvimento e capacitação da 

nossa oferta turística. 

Esses 10 produtos turísticos estratégicos são (Turismo de Portugal, 2007): 

 Sol e Mar 

 Turismo de Natureza 

 Turismo Náutico 

 Resorts Integrados e Turismo Residencial 

 Turismo de Negócios 

 Golfe 

 Gastronomia e Vinhos 

 Saúde e Bem-Estar 

 Touring Cultural e Paisagístico 

 City Breaks 

Pelas razões anteriormente referidas, proceder-se-á, seguidamente, à análise das 

tipologias City Breaks e Turismo de Negócios.  
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2.1 City Break  

2.1.1 Definição 

Segundo o estudo realizado por THR (Asesores en Turismo Hotelería y Recreación, 

S.A.) para o Turismo de Portugal (2006), a motivação principal deste produto é 

conhecer uma cidade e as suas atracções monumentais, arquitectónicas, culturais, 

comerciais, gastronómicas, entre outras, representando-se através de estadias de curta 

duração. 

Mas este tipo de turismo pode apresentar-se em três níveis de diferenciação, tais como: 

 City breaks standard: Durante a sua estadia, os turistas ficam alojados em hotéis 

confortáveis de 2-3 estrelas e procuram serviços com preços acessíveis. 

 City breaks upscale: Durante a sua estadia, este tipo de turistas procura serviços 

personalizados de alta qualidade, hotéis de 4-5 estrelas e com charme, menus de 

degustação e provas de vinho, entre outros. 

 City breaks temáticos: Os turistas viajam para uma cidade com o objectivo de 

visitar atracções e de viver experiências relativas a um tema específico, por 

exemplo, assistir a um evento musical, teatral, cinematográfico, desportivo, de 

moda, entre outros. 

2.1.2 Volume e Evolução 

Este produto estratégico, em que o city break é o principal motivo da viagem, representa 

34 milhões de viagens, com uma ou mais noites de duração. Este volume representa, 

aproximadamente, 14% do total das viagens de lazer realizadas pelos europeus. 

O surgimento de linhas aéreas low cost, assim como o aparecimento de novos destinos 

de city breaks (cidades do Leste da Europa), e ainda o aumento das facilidades de 

reserva e compra de viagens, entre outros factores, levam os peritos e profissionais do 

sector a prever um crescimento anual entre os 12% e os 15%, levando o mercado deste 

tipo de viagens a alcançar, em 10 anos, um volume de cerca de 1.000 milhões de 

viagens. 

De acordo com os dados da pesquisa do European Travel Monitor, verificou-se que o 

Reino Unido era o principal mercado emissor deste tipo de viagens, em 2004, com mais 
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de 5,5 milhões de viagens, e a Alemanha representa o segundo lugar, com pouco mais 

de 5 milhões de viagens. 

Mas comparando as viagens ao estrangeiro e os seus principais motivos, é a Espanha 

que representa valores mais elevados em viagens de city break como principal motivo 

(cerca de 50%). 

A maioria das viagens de city break realizadas pelos europeus prolonga-se por mais de 4 

noites. Contudo, estima-se que a estada média de um turista para este tipo de viagens 

não ultrapassa as 6 noites. 

2.1.3 Gasto Médio do Turista 

Ainda tendo como referência o estudo realizado por THR (Asesores en Turismo 

Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006), o gasto realizado 

pelos turistas numa viagem de city break pode variar consideravelmente, pois, o custo 

da viagem depende do destino escolhido, da quantidade e qualidade dos serviços 

contratados, da duração da viagem, entre outros factores. 

Estima-se que o nível de gasto mínimo diário é de cerca de 60€ para os turistas que 

optam viajar em companhias low cost, escolhem alojamento confortável, mas de preço 

acessível, no destino utilizam transportes públicos, visitam atracções gratuitas e de 

baixo custo e comem em restaurantes, também estes, com preços acessíveis. Esta 

tipologia de turista enquadra-se no mercado denominado city break standard. 

No outro extremo estão os turistas do mercado de city break upscale. Para este mercado 

estima-se um gasto máximo diário de 450€, excluindo o transporte para o destino. Estes 

turistas optam por pernoitar em hotéis de 5 estrelas, escolhem restaurantes mais 

conceituados e, consequentemente, mais caros, deslocam-se de táxi ou alugam carros 

com ou sem motorista. Relativamente às actividades, participam em visitas culturais 

guiadas, assistem a espectáculos, tais como, óperas, concertos, teatro, entre outros. 

Salienta-se o facto de que o gasto deste turista pode aumentar consideravelmente em 

relação ao referido inicialmente, principalmente se se incluírem as compras realizadas 

no destino. 

O gasto do tipo de turista que realiza viagens de city break temáticas é muito relativo, 

porque depende do interesse específico que o motiva para o destino. Estima-se que os 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria  16 
 

Relatório de Estágio Curricular 

turistas que viajam para assistir a um evento musical gastem menos do que os que 

viajam para assistir a um evento desportivo ou de moda. 

2.1.4 Perfil do Consumidor 

A Tabela 6 procura sistematizar as características inerentes ao comum dos turistas de 

City Breaks. 

Tabela 6- Perfil do turista do produto City Break 

Âmbito Os Consumidores Europeus 

Perfil Sócio – 

Demográfico 

 Com mais de 25 anos/ Entre os 20 e os 30 anos;  

 Bom nível sócio-económico e de educação. 

Hábitos de Informação 

 Agências de viagens e/ou Operadores Turísticos; 

 Imprensa especializada, Internet; 

 Recomendação de amigos/conhecidos 

Hábitos de Compra 

      O que compram? 

 Pacotes constituídos por voo + alojamento 

 Serviços separados: voo / alojamento 

      Onde compram? 

 Agências de viagens ou Internet. 

      Quando compram? 

 Low Cost travel: reservas de última hora 

 High Cost travel: 3-6 meses de antecedência 

Que tipo de alojamento compram? 

 Hotéis de 3 a 5 estrelas 

      Que tipo de transporte compram? 

 Avião para chegar ao destino 

 Metro, bus turístico 

 Táxi, autocarro ou eléctrico como transfer do aeroporto para 

o hotel 

      Quantos dias de estadia compram? 

 2 a 6 dias 

Hábitos de 

Comportamento 

 Desfrutam da gastronomia e do ambiente da cidade 

 Visitam museus e realizam compras 

 Visitam sítios de interesse histórico-cultural 

Fonte: Elaboração própria com base no estudo realizado por THR (Asesores en Turismo Hotelería y 

Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006) 
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2.2 Turismo de Negócios 

2.2.1 Definição 

O motivo principal destas viagens é assistir/participar numa reunião. 

Quanto à reunião, esta pode-se distinguir de duas maneiras: 

 Reuniões associativas: São convocadas por Organizações 

nacionais/internacionais, Associações e Organismos públicos, e traduzem-se 

em congressos, assembleias, conferências, encontros, fóruns, simpósios, entre 

outros. 

 Reuniões corporativas: São convocadas por Corporações/Grupos 

empresariais, Companhias multinacionais e empresas, e traduzem-se em 

convenções, jornadas, seminários, apresentações, cursos, workshops, 

conselhos de administração, entre outros.  

Várias são as características que diferenciam estes dois tipos de reuniões, analisadas na 

tabela que se segue, baseada em dados do estudo realizado por THR (Asesores en 

Turismo Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006): 

Tabela 7- Principais características dos diferentes tipos de reunião 

Reuniões Associativas Reuniões Corporativas 

 Repetem-se com alguma regularidade 

(anual, mensal, etc.); 

 Diversidade de participantes; 

 Processo de decisão lento e complexo; 

 Processo de preparação longo; 

 Duração habitual entre 3 a 5 dias; 

 Grande dimensão; 

 Variedade dos destinos/sedes. 

 A frequência está dependente da 

necessidade; 

 Maior homogeneidade de delegados; 

 Processo de decisão rápido; 

 Processo de preparação mais curto; 

 Curta duração; 

 De menor dimensão; 

 Maior repetição do lugar/sede. 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do estudo realizado por THR (Asesores en Turismo 

Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006) 

2.2.2 Mercado de Reuniões Associativas 

No ano de 2004, a Europa era detentora da maior quota de percentagem, com 57,5%, 

como destino das reuniões associativas.  
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Tabela 8- Principais países - sede de reuniões internacionais - em número de reuniões 

(2004)  

País Número de Reuniões Percentagem (%) 

Estados Unidos 243 6,2 

Espanha 157 4,0 

Alemanha 152 3,9 

França 141 3,6 

Itália 130 3,3 

Japão 123 3,1 

Reino Unido 121 3,1 

Austrália 107 2,7 

Canadá 81 2,1 

Dinamarca 81 2,1 

Finlândia 78 2,0 

China 77 2,0 

Coreia do Sul 74 1,9 

Suécia 72 1,8 

Holanda 71 1,8 

Portugal 67 1,7 

Brasil 59 1,5 

Áustria 57 1,5 

Malásia  55 1,4 

Suíça 54 1,4 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do estudo realizado por THR (Asesores en Turismo 

Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006)  
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Tabela 9- Principais países - sede de reuniões internacionais - em número de participantes 

(2004) 

País Número de Participantes Percentagem (%) 

Estados Unidos 355 517 12,6 

Alemanha 231 435 8,2 

França 199 344 7,1 

Japão 155 717 5,5 

Reino Unido 152 330 5,4 

Espanha 140 321 5,0 

Portugal 119 492 4,2 

Canadá 113 793 4,0 

Itália 109 981 3,9 

Áustria 89 267 3,2 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do estudo realizado por THR (Asesores en Turismo 

Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006) 

Analisando as tabelas 8 e 9 pode-se verificar que Portugal tinha, em 2004, uma posição, 

consideravelmente vantajosa, ou seja, o país tinha potencial estratégico e estava entre os 

países mais escolhidos como sede de reuniões associativas. Ao analisar o desempenho 

nacional consoante o número de reuniões realizadas em 2004, Portugal apresentou-se 

em décimo sexto lugar. Porém, ao verificar a dimensão das reuniões realizadas quanto 

ao número de participantes, pode-se constatar que a posição de Portugal é muito 

superior, tendo ocupado o sétimo lugar. 

Pode-se concluir que Portugal é um país competitivo e que se destaca no ramo do 

Turismo de Negócios. Uma melhor prova para esta conclusão apresenta-se na tabela 10, 

relativa ao ano 2003, que demonstrava a posição de Lisboa, como escolha de sede de 

reuniões associativas, entre as cidades europeias. 
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Tabela 10- Ranking das cidades europeias em nº de reuniões (2003) 

Ranking Cidade Nº de reuniões 

1 Viena 93 

2 Barcelona 81 

3 Estocolmo 72 

4 Berlim 63 

5 Lisboa 63 

6 Copenhaga 60 

7 Helsínquia 59 

Fonte: Elaboração própria com base em dados do estudo realizado por THR (Asesores en Turismo 

Hotelería y Recreación, S.A.) para o Turismo de Portugal (2006) 

Como se pode observar, Lisboa tem vindo a ocupar uma posição destacada entre as 

principais cidades-sede de reuniões associativas internacionais. Para além de que, entre 

2000 e 2003, o número de reuniões internacionais na cidade de Lisboa cresceu 70%, 

passando de 37 a 63 reuniões. 

Os outros dois municípios portugueses com maior destaque na cena europeia, mas 

consideravelmente atrás de Lisboa são o Porto, com doze grandes reuniões 

internacionais (35º do ranking) e o Estoril, com sete (68º do ranking). 

Os principais sectores geradores de reuniões associativas internacionais são: medicina – 

é o principal gerador deste tipo de reuniões; seguindo-se o sector das Ciências, 

Tecnologia e Indústria. 

O gasto dos participantes destas iniciativas no destino é significativo, estimando-se 

valores avultados diariamente, que se calcula rondarem o triplo do gasto diário dos 

turistas de lazer. 

2.2.3 Mercado de Reuniões Corporativas 

Segundo o THR (Turismo de Portugal, 2006), não existe informação estatística 

sistematizada internacionalmente e, mesmo ao nível de cada país, só existem 

estimativas aproximadas do volume representativo desta actividade. Este facto deve-se 

às próprias características deste tipo de reuniões, extremamente difíceis de contabilizar 

para efeitos estatísticos. 
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No entanto, apesar dos poucos dados existentes sobre este mercado, um estudo 

realizado pela International Congress & Convention Association – ICCA, em 2002, 

revela que Portugal é um país que se destaca como um dos destinos preferidos para 

realizar reuniões corporativas. 

As principais finalidades pelas quais as reuniões corporativas são realizadas são: 

informar sobre novos produtos ou serviços; motivar/ incentivar/ premiar; educar ou 

formar recursos humanos; comunicar alterações na companhia/empresa; celebrar 

reuniões de direcção, entre muitos outros motivos. 

À semelhança com as reuniões associativas, os sectores que convocam mais reuniões 

corporativas são o sector Médico – Farmacêutico, seguido dos Serviços Financeiros e 

das Tecnologias de Comunicação e Informação.  

Estes recorrem a intermediários para o auxílio na organização da reunião, 

nomeadamente, agências de viagens especializadas do próprio país ou do país de 

destino, empresas de incentivos ou OPC (Organizadoras Profissionais de Congressos).  
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Capítulo III – Tiara Hotels & Resorts – Hotel Tiara Park 

Atlantic Lisboa 

Tendo o estágio a que se refere o presente relatório tido como instituição de 

acolhimento uma unidade hoteleira pertencente à cadeia Tiara Hotels & Resorts 

considera-se pertinente proceder a uma breve caracterização do referido grupo. 

Relativamente à sua estrutura, o presente capítulo começará por explicitar a estrutura 

jurídica do grupo Tiara Hotels & Resorts. Num segundo momento, abordar-se-á o 

historial e a evolução da cadeia hoteleira. Num terceiro ponto, proceder-se-á à breve 

apresentação das unidades hoteleiras que compõem o Grupo. Num quarto subponto, 

propõe-se a caracterização detalhada da unidade hotelaria na que se levou a cabo o 

estágio, em que se incluem descrições das principais áreas funcionais e de negócio do 

mesmo.  

3.1 Enquadramento Jurídico da Cadeia Hoteleira 

A DICTO S.A. e a PETROGAL E.P. associaram-se com vista à construção e exploração 

de dois hotéis, um em Lisboa e outro no Porto. Contrataram à Societé dês Hôtels 

Meridien a exploração dos hotéis, para que se encarregasse da assistência técnica na 

fase de projecto e construção. Por escritura pública de 13 de Outubro de 1981 celebrada 

no 9º Cartório Notarial de Lisboa, publicada no Diário da República n.º 265, III Série, 

de 17 de Novembro de 1981 é constituída a HOTELGAL – Sociedade de Hotéis de 

Portugal, S.A.R.L. 

Por resolução do Conselho de Ministros n.º 6/84, publicada no Diário da República n.º 

15, I Série, de 18 de Janeiro de 1984, é autorizado um investimento, em regime 

contratual, da HOTELGAL, S.A.R.L., e é aprovada a minuta do respectivo contrato, que 

consistia na construção e exploração de dois hotéis com a classificação de cinco 

estrelas: um em Lisboa, no gaveto da Rua de Castilho com a Rua do Marquês de 

Subserra; e outro no Porto, no gaveto da Avenida da Boavista com a Rua de Pedro 

Hispano. 
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3.2 Breve Historial do Grupo Hoteleiro 

Em 1984, é celebrado um contrato de gestão junto da Societé dês Hôtels Meridien, em 

que os hotéis de Lisboa e Porto seriam geridos pela Meridien, passando a denominar-se: 

Le Meridien Lisboa e Le Meridien Porto. 

No ano de 1996, aquando da renegociação do novo contrato de exploração dos Hotéis 

Le Meridien Porto e Lisboa, duas novas situações foram estabelecidas: o contrato 

passou a ser do tipo franchising, ou seja, a Meridien não administrava o hotel 

directamente, mas emprestava o seu nome e imagem para ser usado, exercendo por isso 

o direito de controlo e qualidade e apoiando, em termos comerciais, com toda a sua 

tecnologia e rede de negócio. Os Hotéis Le Meridien Porto e Lisboa, porque são 

propriedade da Hotelgal, passaram a chamar-se Le Meridien Park Atlantic Lisboa e Le 

Meridien Park Atlantic Porto, incorporando assim a sua própria identidade local na 

marca internacional Meridien. Esta “parceria” perdurou até 5 de Março de 2008. 

É então criada, em 2008, a GLOBAL Hotels & Resorts, um operador internacional na 

categoria do Lodging & Leisure que ambiciona consolidar o seu know-how e vasta 

experiência, posicionando-se como um operador reputado nos mercados do alojamento 

e hotelaria do segmento de luxo. 

Com capacidade de gestão e visão estratégica das necessidades e oportunidades de 

mercado plenamente demonstradas, a GLOBAL Hotels & Resorts assume o desafio de 

inovar e gerir novos conceitos e marcas de mercado, apostando em novos conceitos e 

projectos que espelham os valores que a inspiram: Ambição/ Inovação/ Relevância. 

A partir de 6 de Março de 2008, o mundo conhece uma nova marca de hotéis: Tiara 

Hotels & Resorts. 
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Figura 2 - Logótipo Tiara Hotels & Resorts 

 

Fonte: http://www.conciergequestionnaire.com/group.php?id=28 

Tendo subjacente os valores de singularidade (traduzida no carácter único e distintivo 

de cada hotel e da envolvente cultural, paisagística e patrimonial que o rodeia) e de 

pertença e bem-estar (promovido pelo cuidado e personalização do acolhimento, pela 

dedicação e atenção aos detalhes, sempre na perspectiva de surpreender e satisfazer as 

motivações de cada cliente), a marca Tiara assume-se como uma marca que certifica e 

garante os níveis de sofisticação e elegância de todos os seus produtos e propostas. 

Os hotéis que fazem parte da cadeia exemplificam bem a essência da marca: um 

portefólio de hotéis únicos, em localizações privilegiadas, e com uma atmosfera 

absolutamente identitária. 

A localização das unidades em cidades ou em locais de rara beleza cénica responde quer 

a motivações específicas dos segmentos de negócios (seja o segmento “empresas”, seja 

o segmento “famílias”), quer à procura de produtos turísticos específicos, tais como 

Conferências e Incentivos, Golfe, Cultura ou Sol e Praia. 

3.3 As Unidades do Grupo Hoteleiro  

 Tiara Park Atlantic Lisboa: Localizado em pleno centro da capital e a minutos 

do maior aeroporto do país, o Tiara Park Atlantic Lisboa celebra toda a vida e 

história da cidade de Lisboa.  
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Figura 3 - Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa 

 

Fonte: http://www.tiara-hotels.com/hotel.asp?id_hotel=7&idioma=PT 

 Tiara Park Atlantic Porto: Situado na principal cidade do Norte de Portugal. É 

um dos marcos da conhecida área de negócios da Avenida da Boavista. Devido à 

sua localização privilegiada no movimentado centro urbano da cidade do Porto, 

este hotel de luxo de 5 estrelas ajudá-lo-á a descobrir a alma eterna da cidade, 

assim como a sua história e cultura. 

Figura 4 - Hotel Tiara Park Atlantic Porto 

 

Fonte: http://www.hotelesconencanto.com/hotel-tiara-park-atlantic-porto 

 Château Hotel Mont Royal Chantilly: Localizado num dos pontos mais altos no 

centro da floresta mágica de Chantilly (região francesa), a uma distância de 

apenas 35 minutos de Paris e 15 minutos do aeroporto Charles de Gaulle, o 

Tiara Château Hotel Mont Royal, que data do século XVIII, é um hotel 

inspirado na beleza natural da região. 

http://www.tiara-hotels.com/hotel.asp?id_hotel=7&idioma=PT
http://www.hotelesconencanto.com/hotel-tiara-park-atlantic-porto
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Figura 5 - Château Hotel Mont Royal Chantilly 

 

Fonte: http://www.tiara-hotels.com/h_grupo_page.asp?idioma=PT&id_page=494&id_hotel 

 

 Miramar Beach Hotel Cannes: Situado numa localização privilegiada à beira-

mar, a menos de uma hora do aeroporto de Nice Côte d’Azur (França). 

Figura 6 - Miramar Beach Hotel Cannes 

 

Fonte: http://www.tiara-hotels.com/hotel.asp?id_hotel=10&idioma=PT 

 

 Tiara Yaktsa Cannes: Situado na vila costeira de Théoule-sur-Mer (França).  

Figura 7 - Tiara Yaktsa Cannes 

 

Fonte: http://www.splendia.com/pt/tiara-yaktsa--theoule-sur-mer-.html 

 

http://www.tiara-hotels.com/h_grupo_page.asp?idioma=PT&id_page=494&id_hotel
http://www.tiara-hotels.com/hotel.asp?id_hotel=10&idioma=PT
http://www.splendia.com/pt/tiara-yaktsa--theoule-sur-mer-.html
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Próximas aberturas: 

 Tiara Hotel Astoria Brussels: Edifício construído em 1909, localizado no centro 

de Bruxelas. O hotel está envolvido pelos museus, parques e palácios. O Tiara 

Hotel Astoria Brussels está a ser cuidadosamente restaurado. 

 

 Tiara Tedju Ponta Bicuda Cabo Verde: O conceito das casas Tedju inspirou-se 

numa fusão entre os mundos da Europa e de África. O ambiente descontraído e 

acolhedor distingue-se pelas cores suaves e claras. A arquitectura tem um estilo 

genuinamente tropical, sempre com vista para o mar. 

 

 Tiara Cor di Mar Ponta Bicuda Cabo Verde: Pelo estilo colonial e pela herança 

europeia, as casas Cor di Mar são uma homenagem à época das descobertas 

portuguesas, iniciadas há mais de 5 séculos. De frente para a praia e com uma 

convidativa avenida junto à linha de água, Cor di Mar situa-se no centro da vila. 

A arquitectura e as cores quentes juntam na perfeição as influências de 2 

origens: as cabo-verdianas, exóticas e festivas, e as portuguesas, de carácter mais 

tradicional. 

3.4 Caracterização do Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa 

Esta unidade hoteleira teve a sua abertura no dia 14 de Janeiro de 1985. Encontra-se 

implementado numa zona privilegiada da cidade, nomeadamente na Rua Castilho, tendo 

como área circundante o Parque Eduardo VII. É um imóvel de dezanove andares acima 

do solo, três no subsolo e um bloco anexo com dois níveis acima do solo e três níveis no 

subsolo. A superfície total do edifício é de 31.000 m2. 

3.4.1 Estrutura Organizacional 

Propõe-se de seguida uma representação gráfica da estrutura organizacional da unidade 

hoteleira onde se realizou o estágio (figura 8). 
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Fonte: Elaboração própria 

3.4.2 Os Produtos 

Relativamente à sua vertente de alojamento, o hotel dispõe de um conjunto geral de 

331 quartos e suites. Os elementos Ar, Terra, Água e Fogo serviram de inspiração para 

decorar o ambiente que se sente em cada espaço. A predominante utilização de veludos 

e de madeiras escuras são um denominador comum na decoração de todos os quartos do 

hotel. 

Figura 9 - Quarto Tiara Park Atlantic Lisboa 

 

Fonte: http://www.portimar.pt/hotel.php?lang=pt&rg=lisboa&cid=lisboa&file=lelisboa 

 

 

Figura 8 - Organigrama Departamental do Tiara Park Atlantic Lisboa 

Director Geral 

(Dra. Conceição Ribeiro) 

Direcção 

Restauração 

(Dr. Pedro Trindade) 

Direcção  

Alojamentos 

(Dr. Artur) 

Direcção  

Comercial 

(Dra. Ana Duarte) 

Direcção  

Recursos Humanos 

(Dr. Vítor Silva) 

Direcção  

Financeira 

(Dra. Elvira Correia) 

Direcção  

Manutenção 

(Eng.ª Ana Gonçalves) 

Hotelgal 

http://www.portimar.pt/hotel.php?lang=pt&rg=lisboa&cid=lisboa&file=lelisboa
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No que concerne ao restaurante do hotel, denominado L’Appart, com capacidade para 

120 lugares, o serviço e decoração acolhedores e íntimos tentam replicar o ambiente de 

uma casa. A carta gastronómica do restaurante procura conciliar a utilização de 

matérias-primas tradicionais com tendências gastronómicas mais inovadoras. 

Horário de funcionamento: 

Pequeno-almoço: 07h00 – 10h30 

Almoço: 12h30 – 15h00 

Jantar: 19h30 – 23h00 

Figura 10 - Restaurante L'Appart 

 

Fonte: http://www.trivago.com.br/lisboa-50993/hotel/tiara-park-atlantic-lisboa-34745/foto-i5434960 

O bar do hotel, designado Le Ganesh, nome do Deus Hindu da Sabedoria. A cultura 

indiana sublinha a sua presença na decoração elegante. O mesmo serve refeições 

ligeiras ao longo de todo o dia, servindo a partir da tarde cocktails, tanto a hóspedes do 

hotel como ao público em geral. Este espaço ideal para um encontro de amigos ou uma 

reunião de negócios encontra-se aberto todos os dias das 10h00 às 01h00. 

http://www.trivago.com.br/lisboa-50993/hotel/tiara-park-atlantic-lisboa-34745/foto-i5434960
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Figura 11 - Bar Le Ganesh 

 

Fonte: http://paradizo.com/company/tiara-hotels-resorts/albums/tiara-park-atlantic-lisboa 

O Room Service está à disposição dos clientes para um serviço de restauração de quarto 

24 horas por dia. Para além do serviço de clientes, ocupa-se também, da preparação de 

todos os tratamentos VIP. 

A área de Banquetes tem capacidade para organizar desde pequenas reuniões até 

conferências para um máximo de 550 delegados (salas e respectivas capacidades na 

Tabela 11). Para tal, o Tiara Park Atlantic Lisboa dispõe de um variado conjunto de 

salas e serviços complementares, que garantem o sucesso de qualquer evento. Além do 

aluguer de espaços para reuniões, o hotel também assegura todo o serviço de refeições 

bem como, caso solicitado pelos clientes corporativos, de cocktails.  

Figura 12 - Sala Évora - disposição em U 

 

Fonte: http://www.tiara-hotels.com/h_grupo_page.asp?idioma=pt&id_page=91&id_hotel=7 

 

http://paradizo.com/company/tiara-hotels-resorts/albums/tiara-park-atlantic-lisboa
http://www.tiara-hotels.com/h_grupo_page.asp?idioma=pt&id_page=91&id_hotel=7
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Tabela 11- Salas de reuniões e banquetes do Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa 

Nome Piso M
2
 

Capacidades 

Plateia Escola U 
Mesa 

Única 
Cabaret Banquete Cocktail 

Coimbra 

A+B 
2 360 450 210 80 70 168 336 500 

Coimbra A 2 135 120 84 45 40 64 126 150 

Coimbra B 2 255 250 140 63 46 96 192 280 

Évora 2 92,2 80 56 30 28 40 92 80 

Sesimbra 2 47 35 - 23 20 24 30 30 

Nazaré 2 47 35 - 23 20 24 30 30 

Faro 2 22,5 15 - - 10 8 10 15 

Estremoz 2 22,5 15 - - 10 8 10 15 

Setúbal 2 26,4 15 - - 10 8 10 - 

Porto 0 252 150 90 45 42 96 192 250 

Óbidos A+B 0 151 120 80 44 44 64 120 140 

Óbidos A 0 75 60 30 27 24 24 50 60 

Óbidos B 0 76 60 40 30 28 40 60 80 

Cascais 0 120 100 70 47 42 48 96 120 

Atlantic 

A+B 
1 91 30 24 20 24 24 64 70 

Atlantic A 1 34 - - - 12 8 12 20 

Atlantic B 1 54 20 18 12 12 20 38 50 

Beja 1 20 - - - 8 - - - 

Sines 1 29 - - - 10 - - - 

Ovar  1 42 - - - 8 - - - 

Sines 1 18 - - - 8 - - - 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pelo grupo Tiara Hotels and Resorts 

No que diz respeito à zona comercial do hotel, esta encontra-se localizada no piso 1 do 

hotel. É constituída por um Business Center com facilidades, tais como uma pequena 

sala de reuniões com acesso à internet, disponíveis para os clientes durante 24 horas. Ao 

dispor dos clientes, também, há uma tabacaria. 
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O Fitness Room situa-se no piso 0 e funciona em exclusivo para os clientes do hotel, 

entre as 6h00 e as 24h00. 

Em frente ao hotel, no Parque Eduardo VII, está também à disposição dos hóspedes um 

excelente complexo gimno-desportivo, com o qual o hotel estabeleceu um acordo para 

utilização por parte dos seus hóspedes, a preços reduzidos. Para informações relativas 

ao acesso a esta estrutura exterior ao hotel, os clientes devem dirigir-se à Portaria do 

hotel onde se encontra o Conciérge. 
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Capítulo IV – Actividades Desenvolvidas pela Estagiária 

No presente capítulo, descrever-se-ão detalhadamente as actividades nas quais a 

estagiária esteve envolvida durante o período de estágio. Em termos metodológicos, 

optou-se por ordenar essas actividades tendo como critério os departamentos em que a 

estagiária desempenhou funções e, nesse âmbito, as respectivas secções departamentais 

em que trabalhou. Assim, não se optou por descrever as actividades ordenando-as 

cronologicamente, ainda que se explicite, na descrição de cada uma delas, a frequência e 

periodicidade com que a estagiária as desempenhou.  

Relativamente à metodologia usada na abordagem a cada tarefa desempenhada, optou-

se por começar por referir as datas em que a estagiária esteve integrada em cada secção 

departamental. Nesse âmbito, explicitar-se-á, inicialmente, em que consistem as funções 

e procedimentos inerentes a cada secção. Seguidamente, abordar-se-ão, no seio de cada 

secção, as tarefas aí desenvolvidas pela estagiária. 

Para se ter uma noção mais clara e precisa da frequência e distribuição temporal de 

todas as tarefas desempenhadas ao longo do estágio curricular, considerou-se pertinente 

elaborar um cronograma de actividades (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Cronograma das actividades desenvolvidas pela estagiária 

 

Legenda: 

     

Fonte: Elaboração própria 
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4.1 Departamento de Alojamentos 

4.1.1 Secção: Andares 

 Minibares: dias 12, 13 e 15 de Julho 

A estagiária iniciou-se com a função de minibares, tendo como principal tarefa o 

controlo dos minibares dos quartos do hotel, com intuito de verificar os consumos e 

consequentemente debitar os respectivos produtos na conta de cliente, para que na hora 

do check-out, os mesmos possam ser cobrados ao hóspede. Naturalmente, o produto 

consumido deve ser reposto no minibar. 

Nestes três dias, a estagiária foi acompanhada pela funcionária Helena Morgado, uma 

das responsáveis pelos minibares dos quartos do hotel. Além desta funcionária, existem 

outras duas colaboradoras no hotel com estas funções. Consoante os quartos ocupados e 

saída prevista dos hóspedes, a governanta responsável pela distribuição de serviço 

delega a cada uma destas três colaboradoras quais os andares a elas atribuídos, ficando 

as mesmas responsáveis pelos quartos dos respectivos andares. 

As funções aí desenvolvidas pela estagiária consistiram no acompanhamento de Helena 

Morgado, que implicaram a deslocação a cada um dos quartos com o intuito de verificar 

os minibares, para conferir quais os consumos realizados. Era necessário esta operação 

para depois se debitar, através das teclas do telefone de cada quarto, um código 

indicativo de cada produto consumido. No caso de o cliente ter consumido algo, o 

mesmo produto era reposto no minibar. 

Outra função desempenhada foi a manutenção das máquinas de café (máquinas 

expresso, apenas disponíveis em quartos river view, para uso exclusivo e gratuito dos 

clientes). A estagiária verificava se a máquina tinha sido utilizada para, posteriormente, 

proceder à sua limpeza bem como à reposição de cápsulas de café. 

Por fim, outra função executada consistiu na verificação do stock dos minibares, com o 

objectivo de detectar quais os produtos em falta e, posteriormente, fazer uma requisição 

para o economato. Depois de cada requisição ser assinada e autorizada, levantava-se o 

material e arrumava-se o mesmo na despensa destinada ao material dos minibares. 
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Resultados:  

A estagiária não teve dificuldade em desempenhar qualquer actividade proposta. 

Destaca-se o facto de ter tomado conhecimento da importância desta actividade num 

hotel desta dimensão. Os produtos constituintes do minibar apresentam um custo 

elevado, o que constitui uma boa receita para o hotel, não muito significativa 

comparando com os outros serviços, mas que não pode deixar de ser contabilizada. 

 Andares (limpeza/arrumação dos quartos): dias 14 e 18 de Julho 

A estagiária executou tarefas nos andares, tendo como principais funções a arrumação e 

preparação de excelência do quarto, para o cliente. As governantas entregam a uma 

colaboradora, de cada andar, um relatório com informação do estado dos quartos 

(Anexo IV). 

No dia 14 de Julho a estagiária foi acompanhada pela funcionária Olinda Nabais, e no 

dia 18 pela colaboradora Albertina Henriques.  

Nestes dois dias a estagiária ajudou na limpeza e arrumação dos quartos. Dentro de 

várias tarefas, a estagiária ajudou a fazer as camas, a limpar o pó, a aspirar, assim como 

a verificar se tudo no quarto estava conforme o estabelecido pelas normas do hotel. 

Resultados: 

 Nesta função, a estagiária também não demonstrou qualquer dificuldade em entender o 

serviço, embora nesta secção seja necessário brio, limpeza e dedicação. 

 Rouparia: dias 19 e 20 de Julho – 1 a 24 e 29 a 31 de Agosto 

A rouparia tem como principal função o controlo e distribuição da roupa de hotel limpa, 

proveniente da lavandaria contratada, para que as colaboradoras das limpezas de quartos 

possam efectuar o seu trabalho, assim como a sucessiva recolha da roupa suja para 

entregar à lavandaria.  

Nesta secção, a estagiária foi acompanhada pela colaboradora Ana Cerqueira. 

Várias foram as actividades aí desenvolvidas, entre elas a contagem e distribuição da 

roupa limpa pelos andares (a roupa era lavada por uma lavandaria em regime 
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outsourcing) e a distribuição/reposição dos amenities e material de apoio para a 

arrumação dos quartos. Os amenities e restante material de apoio se deveria ser 

distribuído por todos os andares, registando eventuais carências com o intuito de, 

posteriormente, fazer uma requisição ao economato, e proceder, seguidamente, à sua 

arrumação na respectiva despensa. Outra tarefa desempenhada pela estagiária no seio da 

secção de rouparia consistiu na recolha da roupa de cliente para enviar para a lavandaria 

e/ou para engomar, sendo necessário preencher uma lista de lavandaria (Anexo II), a 

qual se destina para informar a lavandaria do serviço que se pretende e, como recibo 

comprovativo do cliente. No final do dia de trabalho, a actividade principal da estagiária 

prendia-se com a contagem da roupa suja recolhida em todos os quartos, de forma a 

controlar, diariamente, todas as peças enviadas para a lavandaria.  

Além destas tarefas, muitas outras foram elaboradas durante estes dias de estágio, tais 

como o auxílio a outras funcionárias do hotel na arrumação de quartos e de camas 

extras, ajuda na preparação de arranjos florais, entre outras. 

Resultados: 

Tal como nas anteriores secções, a estagiária não apresentou dificuldade nas actividades 

propostas. O período no qual a estagiária desempenhou funções nesta secção serviu para 

esta desenvolver práticas de desembaraço e de conhecimento de pequenas coisas que 

podem fazer diferença no serviço.  

 Governantas: dias 21 e 22 de Julho – 25 e 26 de Agosto 

As governantas são profissionais responsáveis pelas colaboradoras de andares, limpeza 

geral, minibares e rouparia, e têm de se certificar que as tarefas destas colaboradoras são 

efectuadas com rigor e que tudo é servido ao cliente com qualidade. 

A governanta responsável pelo acompanhamento da estagiária nestes dias foi Nélia 

Félix. 

As actividades desenvolvidas foram a distribuição do serviço para as colaboradoras que 

executam as limpezas dos quartos, que consistia em distribuir os quartos sujos por estas 

colaboradoras (normalmente distribui-se treze quartos para cada uma), bem como, das 

restantes colaboradoras pertencentes à secção, havendo como exemplo o Anexo I, o 

relatório de distribuição do serviço; verificar se os espaços comuns (recepção, lounge, 
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wc, bar, entre outros) estavam devidamente limpos; verificar os quartos limpos e 

arrumados pelas colaboradoras da limpeza de quartos (verificação da limpeza, 

arrumação, disposição do quarto, funcionamento dos aparelhos/anomalias) para que, 

através do código no telefone do respectivo quarto, se declarasse o quarto como limpo e, 

assim, pronto para atribuição a um cliente pela recepção (cada governanta tem um 

relatório que serve de apoio para esta função, como se pode verificar no Anexo III). 

Resultados: 

As actividades desenvolvidas não apresentaram obstáculos para a estagiária, dado que 

esta andou sempre acompanhada com uma governanta e quando havia necessidade de 

chamar à atenção a alguma colaboradora, era incumbido à governanta. A estagiária 

ainda conferiu sozinha a arrumação de alguns quartos, mas quando alguma anomalia era 

detectada, a estagiária reportava à governanta. 

4.1.2 Secção: Atendimento Telefónico 

 Data: dias 25 e 26 de Julho 

Nesta secção, a estagiária foi acompanhada pela chefe de telefones Maria Rodrigues, e 

por outra colaboradora, de nome Mariana. 

Neste âmbito, a estagiária aprendeu as várias funções inerentes aos colaboradores 

responsáveis por esta secção. Uma das funções mais importantes desta secção é o 

serviço de despertar, que implica a inserção manual, no sistema informático EasyLinq, 

de todos os pedidos de despertar realizados diariamente e, posterior, verificação se 

foram atendidos pelos hóspedes. Caso se verifiquem casos em que um hóspede não 

atendeu a chamada de despertar, é necessário proceder a uma ligação manual para o 

quarto do hóspede em causa. Durante o período de estágio, os hóspedes que, mais 

frequentemente, solicitavam o serviço de despertar foram as tripulações das companhias 

aéreas Ryanair e Lufthansa, que pernoitam diariamente no hotel. Outra tarefa relevante 

é o atendimento de telefonemas internos e externos, visando estabelecer ligações entre 

clientes e outros departamentos do hotel ou entre os departamentos do hotel (pode 

receber mensagens para clientes hospedados). A verificação da eventual existência de 

débitos relativos a chamadas telefónicas de clientes para posterior débito na conta do 

respectivo cliente. Outra tarefa muito relevante nesta secção é o fornecimento de 
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informações pontuais às pessoas que telefonam para o hotel. Para tal, é necessário que 

os colaboradores desta secção tenha um conhecimento actualizado dos eventos a 

decorrer no hotel e das salas de eventos ocupadas. Mediante solicitação de um cliente, 

deve-se fornecer linha telefónica à sala a ele atribuída. Outra actividade da 

responsabilidade da secção de atendimento telefónico consiste na verificação, várias 

vezes ao dia, dos quadros de sinais de alarme e emergência. 

 É de realçar que, no âmbito da sua passagem pelo departamento de atendimento 

telefónico, aprendeu ainda as seguintes normas de procedimento no caso de disparo de 

algum alarme: 

SOS Procedimentos de Emergência 

 Corte Geral Grupo/ Corte Geral Rede 

Apenas accionável pelos bombeiros. 

 Quadro de Alarmes de Incêndio 

Em caso de disparo de um destes alarmes, é necessário verificar, no quadro de 

alarmes, a que zona corresponde o número onde é dado o alarme. 

Posteriormente, os serviços de segurança do hotel telefonam para a operadora da 

secção de atendimento telefónico através da extensão de emergência 2500 para 

receber os dados relativos à zona a que corresponde o incêndio. É necessário 

receber a reacção da equipa de segurança do hotel relativamente à ocorrência de 

incêndio e sua dimensão/gravidade, pois os bombeiros ligarão dentro de cinco 

minutos para saber o que se passa. A decisão de chamar os bombeiros e/ou 

evacuação do hotel ou da zona afectada é do director geral ou do seu substituto. 

 Alarme de Sprinklers e Pressostato 

Neste quadro passa a mensagem do alarme e nele explica o procedimento. 

 Alarme dos Elevadores 

Primeiro deve-se atender pronta e calmamente e deve-se tentar perceber em que 

piso se encontram; depois deve-se chamar o electricista (ou a extensão da casa 

das máquinas); deve-se manter conversa para tranquilizar a(s) pessoa(s) e só se 

deve desligar quando a situação estiver resolvida. 

 Som de Emergência 

A decisão de o utilizar é do Director Geral ou seu substituto e serve para falar 

para os ocupantes do hotel (por exemplo, em caso de evacuação). 
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Primeiro deve-se seleccionar, carregando nos botões verdes, a zona (ou todo o 

hotel) onde se quer emitir o som. De seguida escolhe-se a opção de som (MIC – 

Microfone). 

 Alarmes Técnicos e de Portas 

Caso acenda um alarme técnico do piso -2, de outros locais ou relacionado com 

temperaturas, deve-se ligar para o electricista do hotel. 

No caso de alarme de escadas deve-se ligar para a ronda móvel (segurança) e por 

fim, no caso de alarme de elevadores deve-se ligar a um técnico da OTIS ou ao 

electricista do hotel. 

 Alerta de Bomba 

Via ligação externa: tentar obter o máximo de informação possível (localização, 

hora do rebentamento, tipo de bomba), estar atento ao texto, ao estado do 

interlocutor, ao meio sonoro, anotar a hora da ligação, entre outros. Avisar o 

director geral e o director de alojamentos ou substituto, bem como o chefe de 

segurança ou ronda móvel. 

Tem que se preencher a um questionário com todas as informações obtidas. 

Ameaça física ou objecto suspeito: avisar chefe de segurança como o director de 

alojamentos. 

 Quadro de Alarme de Banheiras 

Informar governanta do piso (até às 23h, se surgir após, tem de se avisar a ronda 

móvel). 

Tabela 13- Preçário das chamadas (Euros) no Hotel Tiara Park Atlantic Lisboa 

Preçário Chamadas (Euros) 

 1º Minuto Próximos Minutos 

Local 1,02 0,53 

Regional 2,04 1,53 

Nacional 2,55 2,04 

Telemóveis (Nacionais) 5,10 4,60 

Europa 4,80 4,30 

USA/ Canada 6,15 4,30 

Outros destinos 9,00 8,00 

Collect Call 3,00 (independentemente do tempo da chamada) 

Fonte: Elaboração própria com base em dados fornecidos pelo grupo hoteleiro Hotels & Resorts 
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Resultados:  

Nesta secção a estagiária teve facilidade na aprendizagem das principais funções, assim 

como das normas de procedimento de emergência. Contudo, a sua oralidade em línguas 

estrangeiras foi, por vezes, uma limitação a um melhor desempenho por parte da 

estagiária. Apesar de a mesma possuir conhecimentos de inglês, houve uma certa 

dificuldade na compreensão de algumas chamadas telefónicas, em língua inglesa e 

francesa. Ainda assim, a estagiária conseguiu, em todas essas ocasiões, compreender e 

fazer-se compreender pelos seus interlocutores.  

4.1.3 Secção: Portaria 

A secção de Portaria encontra-se estruturada tal como o ilustrado na figura 13. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 Data: dias 27, 28 e 29 de Julho 

A secção de portaria tem como principal função o atendimento pessoal aos clientes do 

hotel, nomeadamente a prestação de informação sobre o hotel e a cidade, assim como a 

prestação de serviços de reservas de voos, restaurantes, espectáculos, entre outros 

serviços. Maria João Cunha é chefe de portaria e uma das Conciérge do hotel. 

Nesta secção, a estagiária esteve atenta ao trabalho do Conciérge e com ele desenvolveu 

algumas das suas actividades, designadamente o atendimento do telefone geral quando 

não havia telefonista. Registo de objectos deixados à guarda da portaria (objectos 

esquecidos pelo hóspede, objectos destinados a entregar a algum hóspede). Tratamento 

do correio do hotel, tanto daquele que se destina ao hotel, como aquele que é necessário 

enviar (de cliente ou interno). Prestar informação ou outro tipo de auxílio aos hóspedes 

(informações sobre a cidade, transportes, restaurantes, entre outros). Prestar auxílio aos 

outros funcionários da portaria, como da recepção ou outro departamento. Requisição 

Chefe de Portaria (Conciérge) 

Porteiros Bagageiros Trintanários 

Figura 13 - Organização da secção Portaria 
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de material para a portaria, telefones e recepção. Pedidos de reservas de voos, ramos de 

flores, médicos, tours, restaurantes, bilhetes de espectáculos, entre outros, previamente 

requisitados pelos clientes do hotel. 

O Conciérge ainda delega outras funções, como a realização do relatório de entradas e 

saídas de estrangeiros no hotel para enviar à Polícia e, também, no caso de alguma 

anomalia de um cofre de um quarto, este tem de se deslocar ao quarto para resolver a 

situação. 

Resultados: 

Os resultados aferidos desta secção foram semelhantes aos da secção anterior. Houve 

uma certa limitação na expressão em línguas estrangeiras. Por outro lado, a estagiária 

constatou que, neste cargo, é necessário ter muitos conhecimentos da cidade de Lisboa, 

outra das limitações naturais da estagiária pelo facto de nunca antes ter residido em 

Lisboa. 

4.1.4 Secção: Recepção 

 Data: 1 a 9 de Setembro 

A responsável por esta secção é Raquel Francisco. 

A secção de recepção abrange muitas funções, sendo as principais o atendimento dos 

hóspedes e a realização dos respectivos check-in e check-out.  

A atribuição de quartos também é uma tarefa importante desta secção. Conforme as 

reservas e respectiva disponibilidade de quartos, os funcionários da recepção devem 

estar atentos e devem ir atribuindo os quartos à medida das possibilidades do hotel.  

Devido ao considerável número e variedade de funções desta secção, bem como ao 

curto espaço de tempo que a estagiária aí desempenhou funções, foi-lhe impossível 

participar em várias delas. Porém, por via de observação dos procedimentos dos colegas 

e pela sua vontade de aprender, a estagiária pôde percepcionar quais as principais 

funções e tarefas concretas da recepção. 

Ainda assim, a estagiária realizou vários check-in, traduzidos no seguinte procedimento: 
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 Dar as boas vindas ao cliente e confirmar, com o mesmo, o número de noites 

pretendidas, bem como, o número de pessoas que iriam pernoitar e o tipo de 

quarto.  

 Verificar se o quarto estava atribuído a esse hóspede pelo departamento de 

reservas e se se encontrava limpo (caso ainda estivesse por limpar, era 

necessário ligar às governantas para saber o tempo que demoraria a estar 

pronto). 

 Imprimir a ficha para que o cliente assinasse e possa facultar mais informação, 

como um número telefónico e/ou endereço de e-mail.  

 Solicitar o documento de identificação para preencher os dados principais (data 

de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, número do documento e a 

sua validade).  

 Pedir cartão de crédito (para fazer cópia) ou depósito de 50 € como garantia. 

 Facultar a chave do quarto. 

A estagiária também preencheu vários profiles dos clientes já hospedados, através do 

sistema Fidelio, com informações mais detalhadas que não se preenchiam aquando do 

check-in. Prestou também auxílio aos outros colaboradores emitindo chaves de quartos, 

arrumando as fichas dos clientes que davam entrada, atendendo o telefone e prestando 

informações aos clientes, entre outras funções.  

Para além destas tarefas que a estagiária executou de forma autónoma, esta também 

aprendeu como se realiza check-out, como se procede ao controlo de minibares, ou seja, 

se o cliente pagou tudo aquilo que consumiu, e ainda o procedimento a seguir quando 

um cliente atinge, na sua conta, o valor máximo autorizado pelo seu cartão de crédito. 

Resultados: 

Esta secção foi a que apresentou mais dificuldades à estagiária, algumas delas 

decorrentes das suas limitações (dificuldade na oralidade de línguas estrangeiras). 

Todavia as dificuldades e limitações sentidas foram, por ventura, acentuadas pelo 

escasso tempo destinado à formação da estagiária. Tal poder-se-á dever ao facto de a 

semana em que a estagiária integrou a secção da recepção ter sido algo tumultuosa, 

devido à muita e invulgar afluência de trabalho aí registada. Consequentemente, poucas 

foram as actividades devidamente ensinadas à estagiária, tendo a mesma sentido a 
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necessidade de um certo nível de auto-didactismo de forma a conseguir desempenhar a 

suas funções. A prática de inglês foi um pouco mais desenvolvida, e a estagiária foi 

aprendendo novo vocabulário, tendo sentido gradualmente mais à vontade no diálogo 

com os clientes.  

4.2 Departamento de Banquetes 

 Data: 12 de Setembro a 12 de Outubro 

Neste departamento, a estagiária foi acompanhada pela chefe de banquetes Sofia Pinto 

de Sousa e pelas suas colaboradoras Denise Santos e Andreia Cunha. 

Este departamento tem como principal objectivo a venda dos espaços do hotel 

destinados a eventos/reuniões, assim como de serviços de restauração complementares 

(welcome coffee, coffee breaks, almoços e jantares). 

Muitas são as funções desempenhadas pelas colaboradoras desta secção. Um negócio 

inicia-se com o interesse do possível cliente pelo hotel, a que se segue um pedido de 

orçamento para o evento pretendido. Seguidamente, uma proposta é enviada ao cliente 

com as condições e preços dos serviços solicitados (o Anexo V é o exemplo de uma 

proposta), aguardando-se um feedback positivo. Em caso de demora da resposta por 

parte do cliente, os colaboradores deverão contactar o potencial cliente para assegurar se 

este ainda se encontra interessado nos serviços do hotel, ou se terá optado por outra 

solução. 

Quando um cliente confirma a realização do seu evento no hotel, a respectiva reserva é 

efectuada no Fidelio. Seguidamente, emitem-se ordens de serviço inerentes ao evento 

em questão, para distribuir por outros departamentos (cozinha, pastelaria, departamento 

financeiro, banquetes F&B, entre outros) que trabalham directa e indirectamente na 

preparação do mesmo. As ordens de serviços são documentos produzidos através do 

programa Fidelio, consistindo na informação detalhada do evento (data; horário; 

local/sala; tipo de evento; número de pessoas; detalhes de F&B; equipamento técnico; 

entre outros). 

Por vezes, é necessário receber clientes para proceder a uma visita aos espaços do hotel, 

e apresentar pessoalmente o rol de serviços disponíveis para aquisição por parte do 

cliente. 
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As colaboradoras acompanham o evento desde o pedido de orçamento até à entrega da 

factura, ou seja, a colaboradora responsável pelo evento deve estar sempre disponível e 

atenta à preparação do evento, assim como durante a ocorrência do mesmo. 

No inicio de cada mês, a directora do departamento efectua um balanço das eventuais 

receitas que se realizarão no decorrer do próximo mês, baseando-se nas reservas, pré-

reservas e consultas já solicitadas. A este conjunto de procedimentos designa-se 

Throphy que é realizado através do programa Microsoft Excel. No final do mês, o 

Throphy é actualizado, confrontando o balanço das receitas esperadas com as que se 

verificaram na realidade, separando as receitas pelos diferentes departamentos que 

trabalharam em conjunto com esta secção (restaurante, cozinha, pastelaria, room 

service). 

São inúmeras as funções deste departamento e muitas foram as actividades 

desenvolvidas pela estagiária. A mais importante foi o acompanhamento das 

colaboradoras desta secção para a aprendizagem dos procedimentos inerentes a esta área 

operacional do hotel, para apreender métodos de venda/negociação dos espaços do hotel 

para qualquer tipo de evento.  

Adicionalmente, para além deste acompanhamento, a estagiária participou em inúmeras 

outras actividades, tais como a preparação de sinalética (tendo como exemplo o Anexo 

VI, em que estão distribuídas as reuniões de um grupo pelas respectivas salas), 

preparação de menus para almoços e jantares no âmbito dos eventos organizados 

(Anexo VII, Menu do Jantar da Celebração do Centenário da República da China), 

preparação de etiquetas para denominação dos pratos que eram servidos em buffets, 

auxilio na montagem das salas, arrumação de vários documentos organizando-os pela 

data, entre outras de menor relevância. 

Todas as manhãs a estagiária acedia ao programa Fidelio para emitir a diária (lista de 

eventos do dia seguinte, que se pode exemplificar no Anexo VIII) com o intuito de a 

distribuir por alguns departamentos do hotel, para que estes tomassem conhecimento do 

serviço a prestar no âmbito de cada evento. Todas as quartas-feiras, era distribuída a 

semanal (lista dos eventos da segunda-feira seguinte até à próxima segunda-feira) pelos 

mesmos departamentos. 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria  46 
 

Relatório de Estágio Curricular 

A estagiária acompanhou as colaboradoras Denise e Andreia em visitas de clientes às 

salas do hotel, bem como no apoio à preparação de alguns eventos. Tal apoio implicava 

habitualmente procedimentos no âmbito das relações públicas, nomeadamente, 

abordando periodicamente o cliente perguntando se tudo estava a decorrer como o 

previsto. 

A estagiária também teve oportunidade de elaborar propostas de pedidos de orçamento 

de clientes que contactaram as colaboradoras e, consequentemente, enviou por e-mail as 

respectivas solicitações. Em alguns destes casos tratados pela estagiária, esta teve a 

oportunidade de receber o feedback do cliente. Seguidamente, a mesma informava 

acerca da resposta do cliente. No caso de esta ser positiva, era necessário elaborar a 

respectiva reserva da sala em programa Fidelio. 

Após aprofundar um pouco mais o seu conhecimento acerca do programa Fidelio, a 

estagiária teve igualmente a oportunidade de elaborar algumas ordens de serviço e 

respectiva distribuição inter-departamental. 

As colaboradoras deste departamento possuem um manual, o qual serve de suporte para 

preparar um evento, segundo as solicitações do cliente, e este manual está disponível no 

Anexo IX do relatório. 

Resultados: 

Na opinião da estagiária, o seu envolvimento neste departamento foi o que se revelou 

mais proveitoso ao longo de todo o estágio. Além de todas as actividades em que teve 

oportunidade de participar, é de salientar que, ao contrário da secção de recepção, as 

colaboradoras do departamento de banquetes tiveram todo o prazer e disponibilidade 

para partilhar os seus conhecimentos com a estagiária. 

No âmbito deste departamento, a estagiária não pôde assumir a responsabilidade 

máxima por qualquer evento, devido ao pouco tempo de aprendizagem e à sua condição 

de estagiária. No entanto, a estagiária teve a oportunidade de participar em todo o tipo 

de actividades inerentes ao departamento de banquetes. 
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Conclusão 

O turismo apresenta uma relevância estratégica para a economia portuguesa, em virtude 

da sua capacidade ímpar em criar riqueza e emprego. Trata-se de um sector em que 

Portugal ostenta vantagens competitivas claras.  

Apesar do actual momento de crise global, Lisboa continua a revelar-se como um 

destino muito atractivo, especialmente no que diz respeito ao segmento de turismo de 

negócios. A capital permite conciliar, com grande facilidade, uma viagem de negócios 

com actividades de lazer. A segurança, a amenidade do clima e a disponibilização de 

infra-estruturas modernas e funcionais, aliadas a um calendário de eventos para todos os 

gostos, assim como a uma oferta cultural e gastronómica, continuam a ser factores 

importantes na hora de viajar e escolher o melhor destino. 

A oferta hoteleira da cidade é também testemunho da polivalência turística do destino 

Lisboa, disponibilizando uma gama alargada de unidades hoteleiras tanto no segmento 

de turismo de negócios como no de lazer. Nesse âmbito, o Hotel Tiara Park Atlantic 

Lisboa destaca-se pela sua dimensão, qualidade e diversidade de serviços, atraindo um 

universo de clientes diversificado em termos das suas motivações. Como tal, dadas as 

características desta unidade hoteleira, bem como a sua forte vocação para a 

organização de eventos, a realização do seu estágio nesta unidade hoteleira pareceu 

pertinente. 

Na opinião da estagiária, esta escolha revelou-se acertada, uma vez que colheu valiosos 

conhecimentos de uma enorme gama de áreas, desde o aprofundamento do 

conhecimento dos recursos turísticos até à organização de eventos, passando pelos 

procedimentos inerentes à recepção de um hotel e à obtenção de uma maior capacidade 

de relacionamento interpessoal em línguas estrangeiras. 

É de salientar que a estagiária já possuía conhecimentos obtidos na licenciatura de 

Turismo e Lazer, com destaque nas Unidades Curriculares de Inglês, Prática 

Profissional III, Operações Turísticas e Organização e Gestão de Eventos, que 

ofereceram à aluna algumas facilidades na compreensão e prática de actividades 

propostas no estágio curricular.  
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Como aspectos menos positivos, que a empresa de acolhimento deveria evitar 

futuramente, destacam-se: 

- A falta de comunicação entre o Departamento de Recursos Humanos e os restantes 

departamentos do hotel, no que diz respeito à colocação dos estágios, de forma a evitar 

a presença excessiva de estagiários, em simultâneo, na mesma secção; 

- Excessiva permanência da estagiária na secção de rouparia, precisamente devido ao 

ponto anteriormente referido, contrariando o inicialmente acordado por via do plano de 

estágio. 

Apesar destas contrariedades, que constituíram desafios à capacidade de resposta e de 

resolução de problemas da estagiária, o estágio revelou-se bastante proveitoso e 

contribuirá, seguramente, para uma melhor integração da estagiária no mercado de 

trabalho na área do Turismo.  
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Anexo I 

Relatório de distribuição do serviço – Responsabilidade da 

Governanta Geral – Departamento de Alojamentos 
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Anexo II 

Lista de Lavandaria 
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Anexo III 

Relatório de Governantas – Estado dos quartos para respectivo 

controlo 
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Anexo IV 

Relatório de Empregada de Andares 
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Anexo V 

Exemplo de uma Proposta – Departamento de Banquetes 
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Anexo VI 

Salas e respectivo horário das reuniões de um grupo 
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Anexo VII 

Menu do Jantar da Celebração do Centenário da República da 

China (Taiwan) 
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Anexo VIII 

Diária dos eventos 
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Anexo IX 

Manual do departamento de Banquetes 

 




















































































