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O presente relatório é parte integrante do estágio curricular da Licenciatura em 

Turismo e Lazer da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, do Instituto Politécnico da 

Guarda. O referido estágio, ocorreu em Wolverhampton na Mansão Wightwick e foi 

supervisionado pela professora Carmen Cardona, docente na ESTH e pela gerente da 

empresa e eventos Lisa Fleetwood na empresa. 
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Resumo 
 

Para conclusão da Licenciatura em Turismo e Lazer, ministrada na Escola Superior de Turismo e 
Hotelaria de Seia, apresenta-se a elaboração do seguinte relatório de estágio curricular, realizado na 
empresa Wightwick Manor & Gardens, integrada na instituição de caridade National Trust. 
 
A proposta de estágio surgiu através da inscrição no projeto Europeu, e-DAISME, pela empresa 
Globaladamastor. O conhecimento deste tipo de empresa surgiu através de colegas de escola e do 
GESP.  
 
Ficou acordado que o mesmo teria a duração de três meses, entre 8 de agosto de 2011 e 8 de novembro 
de 2011. 
 
O relato da experiência decorrente do estágio, bem como, a necessária pesquisa bibliográfica, 
constituem o presente relatório dividido em quatro capítulos. 
 

 

Abstract 
 

To complete the degree in Tourism and Leisure, given at the School of Tourism and Hospitality in Seia, is 
displayed the drawing up of the following report of the internship held in the company Wightwick 
Manor & Gardens, part of the National Trust charity. 
 
 The proposal of the traineeship came through the assigning in the European project, e-DAISME, 
Globaladamastor by the company. The knowledge of this type of company emerged from classmates 
and GESP. 
 
 It was agreed that it would last for three months, between August 8

th
, 2011 and November 8, 2011. 

 
 The account of the experience with the stage, as well as the necessary literature, this report is divided 
into four chapters. 
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Plano de estágio 
 

Objetivos Gerais e Específicos: 

 

 Complementar a formação académica do aluno através do contacto com a vida 

ativa, numa empresa que lhe proporciona uma formação prática, tendo em 

vista a concretização de atividades profissionais adequadas ao perfil do curso; 

 Colaborar na planificação, coordenação e execução de programas sociais e 

culturais, inseridos nas estruturas e objetivos da administração local ou serviços 

públicos ou privados de caráter turístico; 

 Promover capacidades de iniciativa, de autonomia, de responsabilidade, 

associadas ao trabalho em equipa e de cooperação com os outros; 

 

Descrição das Atividades/Estratégias a Desenvolver: 

 

 Receção e interação com o público geral com a venda de bilhetes de entrada, 

para a casa e jardins, e ajuda direta com qualquer dúvida colocada pelo 

visitante; 

 Realização de visitas guiadas dentro da mansão, com descrição de cada uma 

das divisões, e caracterização do quotidiano feito pelas várias gerações da 

família Mander e serventes da casa; 

 Envolvimento nas iniciativas de publicidade e marketing de todos os eventos, 

com elaboração de posters, estandartes, cartazes, convites e sua distribuição 

pelas devidas pessoas e locais; 

 Apresentação de novos eventos que dinamizem e atraiam turistas à 

propriedade; 

 Apoio na organização de eventos e festivais, nomeadamente o Harvest Festival.  
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Introdução 
 

Enquadramento/contexto 

 

O Turismo de Eventos pode gerar muitos benefícios como o incremento das receitas 

globais, melhoria da imagem e infraestruturas da cidade, deixando no país um legado 

de património construído, que geram fluxos de turistas no imediato e a longo prazo. 

Só com uma correta e planeada preservação do património envolvente e com um 

aproveitamento sustentável de todos os recursos existentes é possível criar as 

condições para receber os milhares de visitantes como é o caso da Inglaterra. 

O Turismo é muito importante para a economia britânica, com mais de 27 milhões de 

turistas, o Reino Unido é classificado como o sexto maior destino turístico do mundo. 

Organizações Europeias como a Globaladamastor e Gecko Programmes, como 

podemos ver em ambos os sites oficiais das empresas, ajudam os jovens estudantes na 

inserção laboral desses países de topo como a Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, 

etc. 

A e-DAISME, e-Development Agent for Internationalization of Small and Medium 

Enterprises, é um projeto da Globaladamastor (ver anexo I), ao abrigo do Programa 

Leonardo da Vinci, que visa dar a oportunidade a jovens portugueses de melhorarem 

as suas competências, e adquirirem novas técnicas de trabalho, facilitando o 

envolvimento no mercado. 

Pelos motivos citados anteriormente, o estágio curricular foi escolhido através do 

programa Leonardo da Vinci na área de turismo e organização de eventos em 

Wolverhampton, Reino Unido. 
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Para a produção deste relatório foram seguidas duas estratégias complementares. Por 

um lado, a realização de um estágio na organização permitiu efetuar trabalho de 

campo e trabalho administrativo. Por outro lado, a pesquisa bibliográfica permitiu 

abrir horizontes e tomar conhecimento de experiências similares e histórias relevantes 

para uma melhor elaboração e relato dos acontecimentos na construção de um bom 

documento. 

 

Estrutura 

 

O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos e uma conclusão critica a 

todo o estágio.  

Um primeiro capítulo, de cariz introdutório, permite enquadrar e contextualizar o 

estágio desenvolvido;  

O segundo, mais informativo, começa por caracterizar a empresa de envio e de 

acolhimento, através das quais foi possível o respetivo estágio, assim como, a empresa 

e grupo de caridade que ficou inserido no mesmo; 

O terceiro capítulo centra-se na descrição do período de estágio, desde o curso de 

linguístico, até todas as atividades desenvolvidas durante esse período;  
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1. Localização geográfica, história e aspetos culturais 
 

Neste primeiro capítulo é dada uma breve introdução à localização, aspetos culturais e 

história da Inglaterra bem como do condado e da cidade que está inserida a empresa 

que acolheu o estágio curricular. 

 

1.1 Inglaterra 

 

Formou-se pela aglutinação gradual dos reinos anglos, saxões e jutos durante os 

séculos VII, VIII e IX. O Império Romano dominou a ilha até à muralha de Adriano mas, 

devido à invasão por parte de tribos germânicas, o Império fracassou. Essas tribos, 

provenientes da atual Alemanha, trouxeram a sua língua e costumes que, misturados 

com os Britânicos, deram origem à Inglaterra.  

Foi o primeiro país industrializado do mundo e a principal potência mundial durante o 

séc. XIX e o inicio do séc. XX, mas o custo económico de duas guerras mundiais, na 

primeira metade do séc. XX, reduziu o seu papel de líder nos assuntos globais.  

No entanto, permaneceu uma potência importante, com forte influência económica, 

cultural, militar e política, sendo também uma potência nuclear, com o segundo ou 

terceiro maior gasto em defesa do mundo.  

Nos últimos anos, a economia britânica está a ser comandada de acordo com os 

princípios do liberalismo económico e baixa taxação e regulamentação. Baseado nas 

taxas de câmbio do mercado, o Reino Unido é a quinta maior economia do mundo e a 

segunda maior da Europa depois da Alemanha. 
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Londres, a capital, é o maior centro de 

negócios internacionais e comércio, sendo o 

líder dos três “centros de comando” da 

economia Global (a par de Nova Iorque e 

Tóquio). 

Ilustração 1: Big Ben 
Fonte: Vanessa Ferreira 

 

 

  
Ilustração 2: Ruas de Londres 

Fonte: Vanessa Ferreira 

 

 Localização geográfica:  

 

É uma das nações constituintes do Reino Unido. Ocupa a metade sul da ilha da Grã-

Bretanha, à exceção de uma área a oeste, correspondente ao País de Gales. Limita a 

Norte com a Escócia, a Leste com o Mar do Norte, a Sul com o Canal da Mancha e a 

Oeste com o Oceano Atlântico, País de Gales e Mar da Irlanda.  
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Ilustração 3: Mapa do Reino Unido 
Fonte: Google imagens 

 

Tem uma área de 130 439 km² e é habitada por 49 milhões pessoas. O clima é 

temperado, com grandes periodos de chuva durante todo o ano. 

 

 Cultura: 

 

Possui uma vida cultural excecionalmente vibrante. A língua inglesa é falada no mundo 

inteiro e possui uma tradição com grandes artistas, como Sir Edward Coley Burne-

Jones autor do quadro “Love 

among the ruins” que podemos 

ver à nossa esquerda, escritores, 

poetas e dramaturgos como 

Shakespeare e Dickens que foram 

premiados escritores 

contemporâneos e contribuíram 

em grande parte para a riqueza 

da língua inglesa.  

 
 

 

Ilustração 4: Quadro “Love Among The Ruins” 
Fonte: Site ntpl 
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Nos dias de hoje podemos verificar uma grande percentagem de línguas imigrantes na 

Inglaterra, nomeadamente, o francês que é falado por 2,3% da população, 1% fala 

Polaco, 0.9% falam Alemão e 0.8 % falam Espanhol. A maioria das outras línguas 

estrangeiras faladas são originárias da Europa, Ásia e África mas, como a maior parte 

dos imigrantes provem de países anglófonos (tais como Nigéria, Jamaica, Hong-Kong e 

filipinas), não se verifica grande diversidade entre algumas comunidades de minorias 

étnicas do país. 

Segundo dados do Office for National Statistics a migração líquida anual da Inglaterra, 

em 2010, foi de 252 mil pessoas. Cada vez menos habitantes estão a emigrar a partir 

do Reino Unido por razões relacionadas com o trabalho, no entanto, 5.5 milhões de 

pessoas nascidas britânicas estão a viver em países como a Austrália, França, Espanha, 

Nova Zelândia e Estados Unidos. Em contraste, um em cada seis habitantes são 

originários de países do Leste Europeu. 

Devido também, ao vasto multiculturalismo, a gastronomia inglesa é bastante extensa, 

podendo-se considerar os seus pratos tradicionais como uma mistura de variadas 

tradições num só prato, no entanto, podemos encontrar alguns pratos típicos como: 

 O Rosbife, que é um corte de carne bovina assada no forno para, 

posteriormente, ser fatiado e usado em diferentes pratos da culinária. O 

Roast Beef na Europa, particularmente na Inglaterra, está associado ao 

prato principal do domingo;  

 O Porridge, que é uma papa de flocos de aveia cozidos em água, servida 

com leite frio ou natas e que pode ser acompanhada com doces de 

fruta. Normalmente não vem temperada podendo-se deitar um pouco 

de sal, misturar e finalizar juntando açúcar a gosto. Faz parte do 

tradicional pequeno-almoço inglês e escocês; 

 E, por último, mas não menos importante, o famoso chá com leite. 
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Ilustração 5: Rosbife à esquerda e Porridge à direita 
Fonte: Google imagens 

 

 

1.2 Black Country/ West Midlands 

 

Black Country é, recentemente, um conceito de identidade. Embora esta denominação 

use a geologia como sua definição, acreditava-se que a origem deste nome provinha 

da poluição das indústrias pesadas, que cobriam a área de fuligem preta. No entanto, o 

que realmente deu origem a este nome foram os afloramentos de carvão a Sul de 

Staffordshire, onde as camadas emergiram, proporcionando uma fronteira de terra 

preta. 

Durante a Revolução Industrial no século XIX, essa área tornou-se uma das mais 

industrializadas do país.  

As minas de carvão, fundições de 

ferro e siderúrgicas usaram o 

carvão local para disparar seus 

fornos e produziram um nível de 

poluição atmosférica, que poucos 

rivais tiveram em qualquer lugar 

do mundo. 

 

 

Ilustração 6: Industrias fabris do Black country 
Fonte: Google imagens 
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Hoje em dia, o uso do nome Black Country tende a referir-se à parte ocidental do 

condado de West Midlands, excluindo Birmingham, Solihull e Coventry, e incluindo 

toda a cidade de Wolverhampton.  

 

 Localização geográfica: 

 

O West Midlands veio à existência como um condado metropolitano em 1974. Com  

2.638.700 habitantes, é uma região NUTS II.  

Situa-se no oeste da região central da Inglaterra, é contituida por sete distritos 

metropolitanos entre eles, Birmingham e a maior conurbação Midlands Ocidental, que 

inclui a cidade de Wolverhampton e grandes cidades de Dudley, Solihull, Walsall e 

West Bromwich. 

 

Ilustração 7: Mapa das divisões do Reino Unido 
Fonte: Google imagens 
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Ilustração 8: Mapa do West Midlands 
Fonte: Google imagens 

 

 

Birmingham é considerada uma das capitais do 

West Midlands, devido a sua importância e 

enormidade. Com 1.036.900 habitantes é a 

segunda maior cidade de Inglaterra situada no 

coração do país, sendo por isso denominada 

“The hearth of England”. 

É um importante centro comercial internacional 

importante, classificado como uma cidade beta-

mundo1 pela globalização e a Rede Mundial de 

Pesquisa Cidades. 

 

 

                                                      
1
 O termo cidade beta pode também ser descrito como uma cidade global. Em termo de comparação, as 

cidades alfa são as cidades de topo no turismo, beta são intermédias e gama inferiores. 

Ilustração 9: Memorial erguido depois da 
reconstrução da cidade 
Fonte: Vanessa Ferreira 
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Ilustração 10: Câmara Municipal de Birmingham 
Fonte: Vanessa Ferreira 

 

 

É também uma cidade conhecida pelos seus inúmeros canais, e pela importância dos 

seus meios de comunicação e transporte, assim como de eventos, publicidade e 

conferências. 

 

 

Ilustração 11: Canais no centro de Birmingham 
Fonte: Vanessa Ferreira 
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1.3 Wolverhampton 

 

A cidade cresceu, inicialmente, como uma cidade 

mercado com especialização dentro do comércio de lã. 

Nos séculos XIV e XV, Wolverhampton foi uma das 

"cidades de grampo" do comércio de lã, que hoje pode 

ser visto pela inclusão de um Woolpack (pacote de lã) no 

brasão da cidade, e pelas muitas ruas pequenas, 

especialmente no centro da cidade, chamado de Fold 

(prega). 

 

Com a Revolução Industrial, a cidade tornou-se num importante centro industrial, com 

a Mineração, bem como com a produção de aço. A partir do século XVI, a cidade 

tornou-se no lar de uma série de indústrias de metal, incluindo a feitura de fechaduras 

e chaves, e trabalhos em bronze e ferro. 

Mais tarde, em tempo vitoriano (século XIX), a cidade cresceu e tornou-se bastante 

rica, devido principalmente, à enorme quantidade de indústria, resultante da 

abundância de carvão e depósitos de ferro existentes na área.  

Vestígios de tal abundância, podem ser vistos em casas locais, como Wightwick Manor, 

The Mount e Tettenhall Towers, como podemos observar com as imagens da página 

seguinte. 

  

Ilustração 12: Brasão da cidade da cidade 
Fonte: Google imagens 
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Ilustração 13: The Mount à esquerda e Tettenhall Towers à direita  
Fonte: Google imagens 

 

 Localização geográfica: 

 

A cidade de Wolverhampton está situada a noroeste de Birmingham, a apenas vinte 

minutos de comboio. A norte e oeste encontra-se o Staffordshire e Shropshire.  

 

Ilustração 14: Mapa de Wolverhampton 
Fonte: Mapas do Google 

 

Com uma população estimada de 239.100, é uma região NUTS III. É uma das maiores 

áreas urbana do distrito, o que a torna a 13ª maior cidade na Inglaterra. 
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O clima, em Wolverhampton, é oceânico, com temperaturas médias máximas em 

agosto de 28 ° C  e mínimas de 12 ° C.  

 

 

Ilustração 15: S. Peter’s church em Wolverhampton 
Fonte: Vanessa Ferreira 

 

Não há grandes rios dentro da cidade, contudo o rio Penk e o rio Manso desaguam na 

centro de Wolverhampton, assim como, Smestow Brook. Ficando assim, a cidade 

situada no principal divisor de águas leste-oeste facilitando as suas transações 

posteriormente pelos canais. 

Os rios não são navegáveis, mas há muitos quilómetros de rede de canais: o 

Birmingham Canal linha principal, o Staffordshire e Worcestershire Canal, a Shropshire 

Union Canal e o Wyrley & Essington Canal encontram-se todos na cidade. 
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Ilustração 16: Canais no centro de Wolverhampton 
Fonte: Google imagens 

 

 

Tradicionalmente, a economia de Wolverhampton tem sido dominada por indústrias 

de engenharia e manufatura, embora atualmente, se possa dizer que a economia é 

dominada pelo setor dos serviços, principalmente a indústria do turismo. 

Hoje em dia, as grandes indústrias na cidade são de engenharia (incluindo uma 

indústria aeroespacial de grande porte), e dentro do setor de serviços, onde 5% 

corresponde a serviços turísticos. 
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2. Caracterização das entidades Europeias e das instituições de 

caridade 
 

Neste capítulo é caracterizada a entidade Europeia de envio, Globaladamastor, e de 

acolhimento, Gecko programmes. É também dada uma descrição geral das instituições 

de caridade nas quais foi inserido o estágio curricular, nomeadamente, a National 

Trust e a Wightwick Manor. 

 

2.1 Globaladamastor 

 

A Globaladamastor é uma empresa jovem e dinâmica a operar 

em Viseu.  

 

 

 

Esta organização internacional visa melhorar a formação profissional e pessoal de 

jovens estudantes ou trabalhadores, cooperando com entidades nacionais e 

estrangeiras e atuando como entidade promotora, de envio ou acolhimento. No caso 

do estágio realizado, a empresa atuou como entidade de envio. 

São especializados em serviços de formação e consultoria para Projetos Europeus 

como o Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, Leonardo da Vinci. Nesse 

âmbito, providenciam as ferramentas necessárias para que os jovens possam alcançar 

o sucesso profissional.  

A Globaladamastor presta serviços em vários campos para Projetos Europeus, 

prestando especial atenção ao Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida que 

permite que os indivíduos possam usufruir de oportunidades estimulantes de 

aprendizagem em toda a Europa.  

Ilustração 17: Logótipo da Globaladamastor 
Fonte: Site oficial da Globaladamastor 
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O PALV divide-se em quatro subprogramas entre eles, Leonardo da Vinci. Este 

programa incide sobre as necessidades de ensino e formação e destina-se a criar e 

reforçar a competitividade do mercado europeu, ajudando os cidadãos na aquisição de 

novas competências, conhecimentos e qualificações, tornando-as reconhecidas além-

fronteiras.  

 

2.2 Gecko Programmes 

 

 
Ilustração 18: Logótipo da Gecko 

Fonte: Site oficial da Gecko 

Com sede no parque científico de 

Wolverhampton, esta organização apoia os 

jovens na realização de mudanças 

sustentáveis e inovadoras na educação e 

habilidades criativa e cultural e nos setores 

do património. 

 

 

 

Ilustração 19: Science Park Wolverhampton 
Fonte: Google imagens 
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Com forte influência e compreensão da política local, nacional e internacional, os seus 

serviços visam a organização dos negócios dos seus clientes e ajudam-nos na inserção 

das diferentes áreas laborais, assegurando que o cliente se torne numa forte aposta 

para o mercado de trabalho. 

A Gecko Programes executa uma série de programas e tem inúmeras iniciativas em 

desenvolvimento, regularmente, com indústrias e com entidades premiadas de 

educação e de formação. 

Esta organização também é um participante ativo do programa aprendizagem ao longo 

da vida, da EU, em parceria com o qual ocorrem os projetos como o Leonardo da Vinci. 

A organização atuou como entidade de acolhimento da estagiária. 

 

2.3 National Trust 

 
Ilustração 20: Logótipo da National Trust 

Fonte: Site oficial da National Trust 

A Nacional Trust foi fundada em 1895 por três 

voluntários, como uma empresa sem fins 

lucrativos mas, mais tarde, foi reincorporada 

por um ato privado do Parlamento. 

 

 

Detém uma coleção única de mais de 370 

casas históricas abertas ao público em locais 

de destaque em todo o Reino Unido (ver 

anexo IV), sendo a maioria destas casas, casas 

de campo com coleções e jardins muito 

importantes na história britânica, e as 

restantes associadas a pessoas famosas. 

Ilustração 21: Casas da National Trust no Reino Unido 
Fonte: Site oficial da National Trust 
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Como uma instituição de caridade, 

independente do governo, contam com a 

generosidade dos seus apoiantes para poder 

continuar o seu trabalho. Sem os inúmeros 

membros, visitantes e voluntários tal seria 

impossível de concretizar. 

No ano passado foi ajudada por 61.000 

voluntários, que trabalharam arduamente na 

preservação e proteção do litoral, da 

paisagem e dos edifícios. 

 

Ilustração 22: Voluntários na Wightwick Manor 
Fonte: Site ntpl 

 

No entanto, não é apenas através do voluntariado e das visitas às propriedades que 

são mantidas as propriedades, muitas das casas da National Trust incluem salões de 

chá, lojas e casas de férias. 

 

Ilustração 23: Casas de Férias da National Trust 
Fonte: Site oficial da National Trust 

 

 

Para que a instituição de caridade, National Trust, consiga suportar todos os gastos, 

está constantemente a olhar para novas formas de inspirar e elucidar as pessoas 

sobre, a importância do meio ambiente e da preservação da herança, garantindo que o 

seu trabalho vital continue nas gerações futuras e cative o maior número de visitantes 

e voluntários a trabalharem nas suas propriedades. 
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2.4 Wightwick Manor 

 

Wightwick Manor (pronuncia-se 'Wittick') é uma mansão de estilo vitoriano localizada 

em Wightwick Bank, no lado ocidental Wolverhampton. Está situada a dez miles, 

aproximadamente dez quilómetros, do centro da cidade na estrada de Brighnorth.  

 É um dos únicos exemplos sobreviventes de uma casa construída e mobilada, sob a 

influência do movimento Arts and Crafts2. Foi construída por Theodore Mander, e 

retrata a vida local durante a era vitoriana. É um notável exemplo da influência de 

William Morris, com os originais papéis de parede e tecidos, azulejos de De Morgan, 

vidros de Kempe e obras de arte da Irmandade Pré-Rafaelita (ver anexo II). 

A propriedade foi doada à National Trust por Sir Geoffrey Mander, no âmbito do 

programa Casas de Campo mas, ainda hoje, descendentes da família mantêm quartos 

numa área privada da casa.  

 

 

Ilustração 24: Papel e tecidos de parede de Morris 
Fonte: Site ntpl 

                                                      
2 Arts and Crafts: é um movimento estético e social inglês, da segunda metade do século XIX, que defende o artesanato criativo 

como alternativa à mecanização e à produção em massa. 
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Ilustração 25: Vidros de Kempe e azulejos de De Morgan 
Fonte: Site ntpl 

 

Para além de todas estas notáveis influências históricas, devem também ser referidos 

como elementos da oferta turística, os esplêndidos jardins vitorianos, os estábulos, a 

loja de cerâmica artesanal, a oficina e o estúdio, o antiquário e a livraria com livros em 

segunda mão.   

  

 

Ilustração 26: Jardins Vitorianos na Wightwick Manor 
Fonte: Site ntpl 
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O produto turístico que mais se tem dinamizado, nos últimos anos, e tem vindo a 

transformar a imagem da Mansão, são os inúmeros eventos que aí se realizam ao 

longo de todo o ano, destacando-se as famosas provas de vinho na primavera e no 

Natal, os concertos e teatros de verão, e todo o mês de dezembro com uma vasta 

gama de eventos relacionados com o Natal (ver anexo III). 

 A Wightwick Manor destaca-se das outras casas da National Trust pela particularidade 

da oferta turística, oferta essa que atrai milhares de turistas, oriundos de toda a 

Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, e países tão distintos como, Austrália, 

Estados Unidos da América, Japão ou Índia.  

Ao longo do estágio foi possível identificar o tipo de procura turística, bem como 

analisar o público que a instituição pretende atingir. A necessidade de ambientes 

calmos com qualidade ambiental e com infraestruturas de conforto, faz com que esta 

propriedade atraia população maioritariamente envelhecida, de classe média alta e 

alta que ainda têm em memória os antepassados da região bem como, as peças de 

arte. Os salões de chá presentes na casa proporcionam aos visitantes o aconchego 

preciso para que estes se sintam em casa e usufruam de um esplêndido dia. 
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3. Descrição do trabalho efetuado no estágio 
 

Durante os três meses em que se desenrolou o estágio, as atividades desenvolvidas 

foram de uma enorme heterogeneidade. 

Começou pela realização de um curso de introdução à língua e cultura inglesa (ver 

anexo V), logo no primeiro dia de estágio com duração de quinze dias, a estagiária teve 

a oportunidade de conhecer, desde logo, toda a cidade de Wolverhampton e todas as 

atividades turísticas lá existentes, tendo uma perspetiva dos museus e galerias de arte, 

bem como, postos de turismo, tours, teatros, etc. 

Após as duas semanas de integração no novo espaço cultural deu-se o inicio do 

trabalho como estagiária/voluntária na empresa Wightwick Manor, onde os primeiros 

quinze dias foram novamente de adaptação, desta vez, à empresa, gerentes e 

voluntários.  

Durante os dias de apresentação, foram conhecidos todos os guias, ajudando os 

mesmos nas visitas dentro da casa. Esta atividade permitiu à estagiária assimilar a 

informação que ia sendo relatada, tendo a oportunidade de ouvir perspetivas 

interessantes dos diferentes voluntários sobre a história da família Mander. Esta teve 

também acesso ao escritório central da empresa, trabalhando como produtora de 

marketing, publicidade e imagem, onde foi possível conhecer todos os membros da 

gerência, bem como, os espaços reservados ao staff, as atividades principais e 

hierarquia da instituição. 

Com o decorrer do tempo as atividades da estagiária foram-se multiplicando, tendo 

esta um papel sempre bem definido no desempenho de todas elas, desenvolvendo 

assim, o sentido de responsabilidade que sempre lhe foi incutido desde o início do 

estágio. 
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Neste capítulo do relatório apresentam-se todas as atividades em que a estagiária foi 

interveniente, explicando-se sucintamente aquilo que foi efetuado, bem como as 

responsabilidades assumidas em cada uma das funções que lhe foram atribuídas. 

É também elaborada uma análise relativa aos objetivos de cada uma das atividades e 

respetivas ilações. 

As tabelas a baixo apresentadas ajudam-nos a ter uma melhor perceção de como 

foram divididas as semanas e as tarefas que foram executadas durante todo o estágio. 

 

Tabela 1: Divisão semanal do programa Leonardo 

 
Na 1ª e 2ª semanas 

(País de acolhimento) 

 
Partida para os países destino onde serão 

realizados os estágios; Preparação cultural e 

linguística 

         
        

Da 3ª à 12ª semana 

(País de acolhimento) 

 
Integração na entidade/ empresa de acolhimento 

onde se vai realizar o estágio; Desenvolvimento de 

atividades associadas ao perfil do participante e de 

acordo com as exigências do projeto  

   
12ª Semana 

(Portugal) 

 

Redação da avaliação final, documentos finais e 

valorização de resultados obtidos. 
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Tabela 2: Plano de estágio na empresa Wightwick Manor 

 

 

 

3.1 Curso de Língua 

 

A primeira etapa do projeto Leonardo, foi o curso de língua e cultura inglesa, onde os 

jovens foram apresentados aos locais de relevo e/ou históricos da cidade, de modo a 

inseri-los no novo meio. 

Os dias foram divididos em quatro horas de aulas matinais com uma professora nativa 

e, quatro horas de visitas guiadas durante o resto do dia. 

Podem-se realçar como pontos importantes de visita os diferentes postos de trabalho 

dos participantes, e centros turísticos como a Galeria de Arte e centro de informação. 
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Ilustração 27: Galeria de arte em Wolverhampton 
Fonte: Vanessa Ferreira 

 

 

Com este curso foi nos dada a possibilidade de uma maior aprendizagem da língua 

inglesa, como a dissertação de textos com um vocabulário técnico/especifico, 

linguagem coloquial e normas para uma melhor inserção no novo meio sem que 

tivéssemos qualquer dúvida e/ou necessidade. 

 

3.2 Trabalho administrativo  

 

Esta foi uma das funções desenvolvidas durante grande parte do estágio. Dentro 

destas funções destacam-se a realização de todo o marketing e design da empresa, 

desde a elaboração da folha de rosto (como o cartaz irá ficar, rascunho inicial), a todos 

textos lá presentes, respetiva impressão, laminação, plastificação e, colocações nos 

devidos locais dentro e fora da área da empresa (ver anexos VI, VII, VIII). 

O apoio no gabinete de Comunicação, assim como o apoio direto a todos os gerentes 

em Wightwick (gerente de jardinagem, gerente de conservação da casa, gerente de 

contabilidade, gerente de eventos e gerente geral de toda a organização), foi também 

atividade regular da estagiária, onde foi possível trabalhar a parte da publicidade, 

produção e distribuição.  
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Devido à rápida adaptação nos trabalhos administrativos, a estagiária foi uma forte 

aposta na execução dos variados textos, procura e encomenda de material necessário 

para a empresa, conduta informática de todos os documentos em Word, PowerPoint e 

Excel, e auxilio no centro de cópias e distribuição. 

Foi-lhe também apresentado um novo programa, pré-definido, para a execução de 

cartazes da National Trust, no qual todas as empresas deveriam seguir os mesmo 

parâmetros de colocação de logos, informação da empresa e fotos para o marketing 

do mesmo evento, um exemplo é o festival Walking que existe em todas as 

propriedades da associação.  

Este programa está inserido no site www.nttemplates.org.uk e só os trabalhadores das 

devidas empresas tem acesso à palavra palavra-chave. 

 

 

Ilustração 28: Página inicial do nttemplates 
Fonte: Site oficial nttemplates 

 

 

 

http://www.nttemplates.org.uk/
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Uma outra função da estagiária no escritório principal foi o envio de cartas e convites 

para os eventos que se iriam realizar na empresa. Esta foi responsável por o envio da 

correspondência, via carta ou correio eletrónico, bem como a elaboração das 

respetivas cartas e enfeite dos convites. 

Com este tipo de serviços prestados a estagiária desenvolveu a sua criatividade, assim 

como a sua autonomia e sentido de responsabilidade dentro da empresa, tendo 

trabalhos direcionados somente para ela com prazos apertados de entrega e devida 

supervisão da gerente orientadora. Também foi assim dada a possibilidade de 

estabelecer rapidamente laços entre a direção e a estagiária bem como a confiança e à 

vontade necessária para um bom ambiente de trabalho. 

 

3.3 Guia Turístico: 

 

Primeiramente fazendo de “sombra”, não permitindo que nenhuma pessoa do grupo 

se perdesse, a estagiária foi evoluindo e adquirindo qualificações através das 

diferentes versões e pormenores relatados, assim como, todas as dicas sobre as 

importantíssimas peças de arte lá existentes no sentido de futuramente ficar 

responsável por um só grupo de pessoas.  

Devido à complexidade de cada compartimento da casa, assim como a sua basta 

história, a estagiária ficou várias vezes encarregue da tarefa de venda de rifas em 

divisões que não estavam incluídas na visita guiada a fim de, tirar dúvidas sobre os 

materiais lá existentes, e amealhar algum dinheiro para a ajuda da limpeza 

manutenção e conservação das peças de arte, assim como, os tecidos desse espaço. 

Esta tarefa permitiu ao estagiário aperfeiçoar as técnicas da língua inglesa aprendidas 

durante as aulas, expandindo a sua autoconfiança e capacidade de encontrar soluções 

imediatas quando necessárias. 
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3.4 Atendimento ao Público: 

 

Durante o período de estágio uma das atividades desenvolvidas foi o atendimento ao 

público. Numa fase inicial, trabalhando como rececionista a estagiária foi familiarizada 

com os tipos de visitas existentes dentro da casa e nos seus jardins nomeadamente, 

visitas guiadas completas da casa ou apenas dos espaços mais conhecidos, visitas de 

cariz arquitetónico, trilhos sobre as diferentes espécies de aves na área, sobre os 

hectares e plantas dos seus famosos jardins, entre outros recursos. 

Com o desenrolar desta atividade, foram aprofundadas noções a nível contabilístico 

com a tarefa do caixa, fazendo com que a estagiária tivesse maior perceção e sentido 

de responsabilidade, sobre todas as vendas efetuadas na casa. Ficou também com a 

ideia do número de pessoas que ali passavam numa semana, quanto era o lucro com a 

venda de bilhetes de entrada e venda de produtos, como livros guias da casa, brindes e 

algumas outras coisas que em parceria com a loja de lembranças da propriedade, 

ficavam à disposição do cliente na receção do visitante. 

Neste local efetuam-se atendimentos diários a centenas de turistas onde foi possível 

encetar contactos com milhares de pessoas, de países diferentes, tendo a estagiária de 

estar preparado para responder à panóplia de perguntas que são feitas a quem ali se 

encontra para prestar esclarecimentos. 

Todas as semanas cerca duas mil pessoas visitam a mansão e/ou os seus jardins onde o 

montante mínimo de admissão ronda os seis pounds, que são aproximadamente seis 

euros e sessenta cêntimos, ou seja, um mínimo de 13200 euros semanais sem 

contabilizar os pacotes de grupos turísticos que também são vendidos para visita ao 

interior da casa e seus jardins. No entanto, existem cartões de cliente da National Trust 

que permitem o pagamento anual do sócio e lhes dá acesso a qualquer propriedade 

sem o pagamento de entrada, ou lhes dá a facilidade de pagamento com generosos 

descontos dependendo do tipo de cartão que o cliente quiser adquirir. 

 



Estágio curricular realizado na empresa Wighwick Manor & Gardens 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Relatório de estágioPágina - 29 - 
 

 

Esta atividade obrigou a estagiária a conhecer muito bem o local onde se encontrava, 

bem como, as tours existentes na casa, métodos de pagamento e montante dos 

diferentes tipos de bilhetes, de modo a que, quem se dirigia à receção para expor 

alguma dúvida, requerer alguma informação ou bilhete de entrada, pudesse ser 

devidamente atendido. 

 

3.5 Organização de Eventos: 

 

Das funções desempenhadas pela estagiária destaca-se novamente, todo o marketing 

e publicidade envolvente no pré-evento, ajuda na montagem de palcos, organização e 

decoração do espaço para o evento e orientação dos visitantes no dia do evento. 

O Harvest Festival teve lugar no dia um de outubro, e consiste na apresentação dos 

frutos de outono que crescem nas diversas árvores dos jardins de Wightwick. É um 

evento realizado para o convívio local da vizinhança, bem como agricultores da região. 

No dia são montadas várias bancas com frutas, geleias, artesanato e muitas outras 

coisas tradicionais para venda ao público a preços acessíveis. 

A estagiária ajudou na montagem de todo o recinto, e posteriormente trabalhou numa 

banca com maças a fim de recolher, um pound que era entregue de forma voluntária, 

e em troca entregava um saco com um quilo de maças e uma receita de tarte de maça. 

 

Ilustração 29: Preparativos para o Harvest Festival 
Fonte: Site ntpl 
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O facto de ter de lidar com alguns problemas durante a organização deste evento 

permitiu à estagiária demonstrar capacidades na gestão das contrariedades e 

problemas que a organização de um evento de média dimensão pode comportar. 

 

3.6 Preparativos para o Halloween e para as festividades de Natal 

 

Para eventos com tamanha complexidade, como Halloween e as festividades de Natal, 

foi necessária uma preparação antecipada de tudo aquilo que era necessário para que 

chegada a altura do evento, tudo estivesse de acordo com as expectativas de quem ali 

se desloca. 

Assim, das inúmeras atividades e responsabilidades atribuídas à estagiária, destacam-

se a pesquisa de orçamento para a decoração da casa, quantidade de material 

necessário, procura e encomenda de jogos didáticos para apresentar durante o 

evento, a fim de entreter não só as crianças como cativar também o adulto 

proporcionando-lhe um bom momento. 

No evento Halloween a estagiária ficou responsável pela elaboração de um jogo que 

consistiu no recorte de cartolinas em formato de abóboras e bruxas que foram 

previamente escondidas, em determinadas divisões da casa, de forma que as crianças 

as fossem procurar, ganhando um brinde quem conseguisse encontrar maior número 

de formas.  

Este tipo de entretenimento não só manteve os mais novos animados, como também 

os direcionou para determinados locais, permitindo o funcionamento normal diário da 

mansão. 
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Ilustração 30: Crianças no Halloween nas casas da National Trust 
Fonte: Site ntpl 

 

Foi também efetuada uma pesquisa sobre as diversas lendas e superstições do 

Halloween, para que no final desse dia, quando todos se reunissem no salão principal, 

a gerente Ellen pudesse deslumbrar, as pessoas presentes, com os diversos contos. 

Trabalhando apenas no pré-evento para ambas as festividades a estagiária dedicou 

muito tempo à preparação de textos, folhetos informativos, convites formais, cartazes 

e publicidade, reserva de lugares e devido pagamento. 

Para as festividades de Natal a estagiária fez um estudo do mercado turístico, 

analisando as potenciais datas para as diversas atividades que iriam ter lugar nesse 

mês, a fim de mobilizar o maior número possível de pessoas na participação dos 

eventos. Foram enviados convites para população local para que estes pudessem 

usufruir também destes dias natalícios, oferecendo-lhes generosos descontos na 

inscrição. 
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Conclusão 
 

 

A crescente importância dos eventos é explicável por vários motivos, sobretudo pelos 

benefícios que conseguem gerar para os negócios das empresas, bem como para os 

consumidores. 

São inúmeros os benefícios que os eventos aportam a determinado destino. Desde a 

apresentação de novos produtos ou serviços da empresa para o seu mercado alvo, 

aumentando também a exposição mediática e consequente expansão e atração de 

novos públicos e mercados.  

Segundo as organizações cofinanciadas pela União Europeia todos nós podemos atingir 

o sucesso desde que, tenhamos ao nosso dispor as ferramentas e as oportunidades 

certas. Infelizmente o que nem sempre temos em mente é que muitas das empresas 

que aderem a benefícios Europeus de ajuda ao cidadão, não estão propriamente 

interessadas nas necessidades dos concorrentes. 

Muitos dos empresários concorrem a ajudas do estado somente pelo lucro a que vão 

ter acesso, esquecendo de seguida, que se comprometeram a dar todo o apoio 

necessário ao candidato aquando a sua chegada ao país desconhecido, até ao dia da 

sua partida rumo ao país materno. Infelizmente, muitas destas empresas não se 

empenham em atingir os seus objetivos iniciais sendo competentes, dinâmicos, e 

profissionais, o que leva a que os participantes voltem, para o para o país de que são 

nativos, desiludidos, sentindo que não atingiram os seus objetivos e que poderiam ter 

dado muito mais deles mesmos nesta experiência única, caso não tivessem sido 

modificados os planos de estágios pré-estabelecidos. 
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Relatando em particular o caso da estagiária e do grupo em que esteve inserida, no 

referido espaço de tempo, conclui-se que a empresa de acolhimento Gecko 

Programmes foi mais um dos casos do notável aproveitamento do contributo 

monetário Europeu. A extrema simpatia inicial foi-se mostrando como sendo uma 

máscara até que os participantes assinassem os contratos e começassem os seus 

estágios, não tendo posteriormente qualquer interesse nas dificuldades e/ou 

problemas que os mesmos pudessem ter nos locais de trabalho (ver anexo IX). 

Dentro de todo um conjunto de pequenas falhas, as mais relevantes são as falhas na 

colocação dos estagiários nos diferentes postos de trabalho. Assim, licenciados em 

Marketing foram colocados em empresas de arquitetura e construção civil, licenciados 

em Catering foram colocados em empresas de marketing e licenciados em Turismo 

foram colocados em restaurantes ou outras empresas a fazer qualquer tipo de serviço 

que lhes fosse destinado, desadequado da formação dos candidatos às áreas de 

estágio. 

Como se pode observar pela troca de lugares entre os candidatos, existia trabalho nas 

empresas direcionado para o que foram selecionados, mas por falta de vontade em 

atender às necessidades dos estagiários e falta de compreensão, que o importante não 

era só o trabalhar mas fazê-lo na sua área de eleição e formação, todos continuaram a 

fazer o trabalho que não lhes competia, chegando mesmo muitos deles a desistir a 

meio do programa. 

No caso da estagiária, foi-lhe atribuído trabalho numa casa turística não fugindo muito 

da sua área de formação mas, infelizmente, sofreu com a mesma insensibilidade por 

parte dos funcionários do programa, visto que a projeção foi feita para trabalhar numa 

empresa de eventos e acabou como voluntária num museu onde os eventos foram 

quase nulos enquanto durante os três meses de estágio.  
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Mais revoltante foi quando, após longa busca, a estagiária conseguiu novo estágio na 

empresa The Nec Group em Birmingham, empresa de grande prestígio em eventos e 

congressos, da Inglaterra, e lhe foi negada a transferência porque daria muito trabalho 

redigir e assinar novos contratos de estágio. 

Mas, dentro de todo este imprevisto no desenrolar dos planos, nem tudo foi 

prejudicial para o grupo de estagiários. Estes projetos promove experiências únicas de 

contacto com novas culturas, oportunidades de emprego e deslocação para novos 

países, que seriam impossíveis, para muitos dos jovens concretizar, sem este tipo de 

apoios.  

Podem ser referidas ainda vantagens como o desenvolvimento da criatividade, 

autoconfiança, autonomia e do sentido de responsabilidade, crescimento intelectual e 

capacidade de encontrar soluções imediatas quando necessária, aperfeiçoamento de 

línguas estrangeiras, oportunidade para a aplicação de todos os conhecimentos 

adquiridos durante a licenciatura, desenvolvimento critico e aptidão para lutar pelos 

seus interesses, bem como a importância do voluntariado. Este mostrou-se como 

sendo uma mais-valia a nível de transformação e evolução pessoal, mostrando a 

facilidade e o bem que é possível fazer pelos mais carenciados e também por nós 

próprios, dedicando apenas alguns minutos do nosso dia ao contacto e ajuda do 

próximo (ver anexo X). 

Esta experiência permitiu à estagiária oportunidades para desenvolver novos 

conhecimentos e competências que não pensava adquirir antes do inicio desta nova 

etapa. A empresa Wightwick Manor mostrou-se como uma mais-valia, possibilitando 

esta nova experiência à estagiária colocando-a a trabalhar na organização de eventos, 

mantendo sempre um contacto direto com o público.  

Os eventos são, nos dias de hoje, uma atividade em crescimento em várias áreas de 

negócio o que leva com que a estagiária continue a querer apostar nesta área no seu 

futuro profissional. 
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Anexo I: Bolsas Leonardo da Vinci 
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Anexo II: Livro Wightwick Manor and Gardens 
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Anexo III: Poster com o programa de Natal 

  



Estágio curricular realizado na empresa Wighwick Manor & Gardens 

 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria – Relatório de estágio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV: Livro da National Trust 
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Anexo V: Certificado de Participação no curso de Inglês 
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Anexo VI: Poster Walking Festival 
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Anexo VII: Poster Sex, Drugs and Poetry 
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Anexo VIII: Advert for Magazine 
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Anexo IX: Gecko Placement Evaluation Form 
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Anexo X: Volunteering National Trust 


