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Glossário  

BackOffice – trabalho de escritório, não existindo contacto direto com o cliente, mas sim 

em função do mesmo.  

Brochura – um livro com uma capa em papel ou em cartolina. Tipo folheto com poucas 

folhas. 

Briefing – conjunto de informações e/ou dados sobre o desenvolvimento de uma ou mais 

tarefas. Geralmente antes de executar uma função. 

Layout – Planta gráfica de um determinado espaço físico ou superfície como uma sala, 

um escritório, entre outros.   

Feedback – opinião dos clientes/parceiros em relação a um produto e/ou serviço. 

Flyers – é um pequeno panfleto promocional, com o formato A5 e/ou A6, para ser 

distribuído em massa. 

Lounge – é um estrangeirismo de sala de estar. 

Times - intervalos de tempo que cada tarefa deve ser realizada. 
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Resumo 

O estágio é a melhor estratégia para testar e colocar em prática os nossos conhecimentos 

e, ao mesmo tempo, adquirir novas informações deste novo mundo profissional, em que 

a tecnologia e sabedoria é que reina.  

O relatório de estágio é uma forma de comprovar o que realizamos e aprendemos nesse 

período e, igualmente, é uma forma de autoavaliarmos e refletirmos sobre o que 

desempenhamos e o que podemos melhorar.  

Em particular, este estágio é uma experiência única para trabalhar na área dos eventos, 

enriqueci conhecimentos e tive a oportunidade de aplicar ideias inovadoras para melhor 

o serviço e fidelizar clientes. Pequenas lembranças ou simples sorriso pode fazer toda a 

diferença.  

O local de estágio foi na Quinta da Serração que se localiza no distrito de Aveiro, 

concelho de Espinho, mais concretamente da união de freguesias de Anta e Guetim. 

Palavras chaves: Quinta, evento, catering, cliente 
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Introdução 

O relatório de estágio é desenvolvido com o objetivo na finalização do meu curso de 

Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos (TESP), no segundo semestre do 

último ano.  

O relatório divide-se em dois capítulos, sendo o primeiro sobre a contextualização da 

entidade acolhedora – Quinta da Serração – e a segunda abrange as etapas desenvolvidas 

durante o estágio de setecentas e cinquenta horas. 

Na primeira parte apresento uma breve história da Quinta, a sua localização e respetivas 

instalações do staff – cozinha, armazém, casa de banho do pessoal e copa - e públicas, 

salões (salão principal e do bar/receção), lounge exterior e interior (em alguns eventos), 

jardim, bar (interior e exterior), casas de banho, parque de estacionamento e escritório, os 

seus serviços, a simbologia do nome e do logotipo (identidade visual) e a comunicação 

organizacional. 

Na segunda parte desenvolvo todas as etapas prestadas ao longo do meu estágio como o 

trabalho de BackOffice, catering – preparação das mesas e exposição de frutas em taças, 

conhecimento de documentos e licenças legais, novas ideias e sugestões de melhoramento 

como lembranças, catálogo de decoração, renovação de ementas já estipuladas, layout 

digital.  

No início formalizou-se um plano de ações possíveis a realizar-se durante esta experiência 

de 750h no local previamente selecionado. Este encontra-se no Anexo I, conforme a 

Adenda – Regulamento de Estágios do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais 

(GESP) do Instituto Politécnico da Guarda.  

Um evento pode surgir de uma simples ideia de convívio ou exposição de algo novo na 

entidade e para outras organizações. No final, o importante é atingir o objetivo definido 

anteriormente, independentemente do tipo de evento realizado.  

Um produtor de eventos tem de ser uma pessoa dinâmica e versátil, e, em muitos casos, 

“desenrascada”, pois num evento estamos sempre sujeitos a imprevistos ou mudança de 

planos de última hora. 

https://www.quintadaserracao.com/
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CAPÍTULO I  

QUINTA DA SERRAÇÃO 
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A Quinta da Serração tem um longo historial que permitiu fazer um reconhecimento da 

sua origem e estatuto atual. Este vai desde das partes mais técnicas – design, instalações 

– até aos próprios serviços.  

1.1 Contextualização histórica  

A Quinta da Serração foi criada em 22 de setembro de 20091, estando ligada ao setor de 

restauração e eventos. No entanto, a inauguração oficial ao público foi no ano seguinte, 

no dia 28 de maio, com a presença de 700 pessoas, incluindo várias figuras públicas como 

Pedro Barroso, Cláudia Jacques e Isabel Figueira. 

1.1.1 Nome 

O nome da Quinta deve-se no passado, neste mesmo local, ter havido uma fábrica de 

serração, no qual pertencia ao pai da atual gerente da Quinta.  

“O nome da empresa é a firma ou denominação adotada pelo empresário, pessoa física 

ou jurídica, para a sua identificação no exercício de atividade…” (Souza, 2012:50) 

Como não tinha interesse, nem conhecimento na área da serração aproveitou o espaço 

para contruir este novo negócio, na área da restauração e eventos.   

Este nome é uma forma de homenagem ao seu falecido pai e ao árduo trabalho na área. 

1.1.2 Logotipo 

O logótipo baseia-se na representação gráfica de três troncos de madeira, com base a 

memória da antiga serração e por serem três irmãos, conforme o que foi referido 

anteriormente.  

“O logotipo é a cara que a sua empresa vai mostrar na rua e é o primeiro contato do seu 

cliente com ela …” (Perfile 2014:4) 

Na figura 1 demonstra graficamente o logótipo do espaço. 

                                                           
1 Informação retirada do site da entidade: https://www.quintadaserracao.com/a-quinta/  

https://www.quintadaserracao.com/a-quinta/
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Figura 1: Logotipo da Quinta 

Fonte: Site da Quinta da Serração 

O slogan é “Onde mora a paixão”, que tem como significado a união e o amor de uma 

família possuiu este espaço e onde tudo volta a surgir e a criar uniões de novas famílias.  

1.2 Localização 

Esta situa-se na união de freguesias de Anta e Guetim, mais propriamente na zona de 

Anta, do concelho de Espinho, do distrito de Aveiro (localização exata na figura 2). 

 

Figura 2: Localização da quinta 

Fonte: Google Maps 
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Esta freguesia é atualmente considerada a capital do violino devido no passado ser o local 

com os melhores criadores e produtores de violinos do país e agora têm oportunidade de 

mostrar a sua história e processos na Casa do Violino2. 

O concelho de Espinho é uma zona de praia e com bastante procura turística, pelo sol e 

praia e o próprio casino. Todavia, a vila de Anta é um local mais rural, tornando uma zona 

atrativa para a criação de quintas. Por isso, existem cerca de 5 quintas de estilos diferentes 

num raio de 2 km. Também é uma região com muita ligação com a religião o que permite 

a realização de muitos eventos locais e religiosos. 

1.3 Instalações  

Para fornecer as melhores condições e de qualidade aos clientes é necessário espaços e 

meios para realização dos serviços.   

A Quinta é composta por duas cozinhas completamente equipadas, um salão, um jardim 

com resguardo que inclui um lounge e um bar exterior, um parque de estacionamento, um 

hall com bar interior e lounge, duas casas de banho (Staff e convidados – homens, 

mulheres e para pessoas com incapacidades motoras) e um escritório para receber os 

clientes e reuniões de pessoal. 

1.3.1 Espaço Staff 

Este é um espaço reservado somente ao pessoal do catering e da quinta. Isto inclui duas 

cozinhas, wc e três arrecadações.  

A 1ª cozinha está dividida em dois setores, os cozinhados, pratos principais (carne e 

peixe), os fritos e aperitivos, e a lavagem. A 2ª cozinha é utilizada para o empratamento 

dos pratos, o preparo das frutas e para o armazenamento dos utensílios de cozinhas como 

talheres, pratos, copos, taças, tigelas, jarras, entre outros. Todos os armários estão 

devidamente etiquetados para todo o staff da casa e contratados saibam onde estão os 

objetos. Pode-se verificar uma parte dos dois espaços na figura 3. 

                                                           
2 Informação retirada do Site da Junta de Freguesia da união Anta e Guetim - http://www.jf-

antaeguetim.pt/ 
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Figura 3: Duas cozinhas 

As três arrecadações estão em locais distintos e com diferentes produtos, duas para a 

decoração e outra para bebidas e loiça extra.  

 

1.3.2 Salão 

O salão principal tem capacidade para trezentas pessoas, sendo este um espaço amplo 

com pequena plataforma preta para espetáculos musicais com os respetivos equipamentos 

de som – placa de DJ, colunas e microfones. Possui duas portas de emergência para o 

exterior, uma para o jardim e outra para parque de estacionamento e outras duas para a 2ª 

cozinha e para sala do bar. Este pode ser dividido em duas salas com um cortinado de 

veludo no centro do salão sendo que cada parte tem capacidade para 100 pessoas sentadas. 

Uma é designada por sala da frente porque tem acesso direto ao jardim e entrada principal 

e a outra a sala de trás/parque que tem vista para o parque de estacionamento. A sala do 

parque, na parte exterior, tem um pequeno lounge e relva artificial.  
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Figura 4: Salão principal 

Na figura 4 temos uma montagem que demostra a mesa da presidência com leds, o salão 

e o palco utilizado para animação musical, seja esta som de ambiente ou uma equipa de 

músicos contratada. 

A disposição da sala pode ser através de mesas redondas, retangulares e uma mesa 

presidencial, essencialmente utilizada pelos anfitriões da cerimónia.  

1.3.3 Sala do Bar 

Esta sala também pode ser considerada como hall de entrada, pois é o primeiro contacto 

do cliente exceto quando existe um serviço a decorrer nesse local. Também tem acesso 

direto ao escritório, WC ’s, jardim e ao bar interior e exterior. Os eventos ocorridos neste 

local são mais intimistas e para o máximo 45 a 50 pessoas sentadas. Quando não ocorre 

um evento nesta sala, mas sim no salão principal é utilizada para buffet de entrada (quando 

as condições climatéricas são desfavoráveis) e lounge. Para manter toda a classe e 

glamour, também possui um guarda casacos/bengaleiro.  
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Figura 5 : Sala do Bar 

Na figura 5 encontram-se duas perspetivas, a primeira fotografia a visão do escritório 

para o bar e a segunda é a visão inversa.  

1.3.4 Escritório 

O escritório é onde acontece todo o BackOffice dos eventos e onde se encontra toda a 

documentação da quinta e respetivos elementos para a receção de clientes. É um local 

aberto ao público para reuniões com clientes ou futuros clientes e, igualmente, de trabalho 

(figura 6 apresenta o espaço físico). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Escritório 

Esta possui equipamentos eletrónicos para a divulgação e contactos online para com os 

nossos clientes e parceiros. 
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1.3.5 Jardim 

O jardim é muito simples e pequeno, mas não quer dizer que esteja sempre em excelentes 

condições com ou sem eventos a decorrer.  Este é composto por um pequeno lago de 

cisnes (artificiais), oliveiras e palmeiras e um resguardo em madeira que inclui um lounge 

e um bar exterior. Com a sua simplicidade é um excelente local de convívio e de pura 

harmonia entre o glamour e a natureza, cores vivas versus cores neutras como o branco. 

 

Figura 7: Jardim e Lounge 

Na figura anterior (7), temos o lago com a sua parede de leds, o lounge exterior, a árvore 

com caras teatrais e o bar exterior. 

1.3.6 Parque de Estacionamento 

O parque de estacionamento privado localiza-se nas traseiras da Quinta. Possui três 

entradas diferente, uma para a rua oposta à quinta, outra pela rua lateral do lado esquerdo 

e por último a entrada oficial que através da parte da frente do jardim até à parte de trás. 

No entanto, por questões de segurança somente duas estão operacionais porque a entrada 

de trás tem uma rampa uma pouco ingreme e em dias de chuvas patina ligeiramente 

dificultando a entrada dos carros e pode por em causa a sua própria segurança ao volante.  

A entrada principal é utilizada essencialmente por visitas de clientes e staff externo à 

quinta – músicos, animadores, entre outros. Em dias de evento é a entrada oficial e 
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exclusiva aos anfitriões da celebração, sendo geralmente a pé ou até meio, de carro 

podendo ser este pessoal ou alugado como limousines e carros clássicos. 

A sua capacidade máxima é 150 carros, com a orientação de um elemento da quinta para 

estarem bem alinhados e estacionados, de modo a render o próprio espaço.  

 

Figura 8: Parque de estacionamento 

A figura 8 tem a imagem do jardim e entrada para a sala de trás e o espaço aberto do 

estacionamento.  

1.4 Segurança e higiene no trabalho 

Com todos os locais é necessário possuir estratégias e equipamentos para emergências 

nomeadamente situações de incêndios. A norma de Higiene e Segurança de trabalho 

Internacional é a OHSAS 18001, a mais atual, e foi usada neste trabalho para toda a 

questão de higiene e segurança no trabalho.   

A Quinta da Serração compõe alguns equipamentos, mas ainda necessita de fazer alguns 

ajustes na sua exposição e estratégia.   

Nas cozinhas encontram-se dois extintores para gases inflamáveis e uma manta. O salão 

principal possui 4 extintores em cada canto e dois botões de alarme de incêndio. O 
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escritório também possui um extintor, no entanto, encontra-se num local ligeiramente 

escondido, num canto junto de um armário e sofá.  

Os extintores expostos estão na sua maioria escondidos atrás de objetos ou em espaços 

complicados para chegar.  

Todos os espaços possuem portas de emergência devidamente sinalizadas e desimpedidas, 

exceto a sala da frente do salão principal que está escondida por uma cortina movida 

eletricamente.  

No entanto, não existe uma planta de emergência a indicar o percurso de evacuação em 

caso de emergência e os respetivos equipamentos de combate a incêndios. 

Outro aspeto sem identificação é o kit de primeiros socorros que é uma ferramenta 

essencial, principalmente no setor da cozinha. Somente o chefe da equipa de catering sabe 

onde se encontra. Todos estas deficiências já foram comunicadas ao responsável do 

espaço para posteriormente realizar algumas melhorias.  

Esta entidade também se encontra certificada pela HACCP ( Análise de Perigos e dos 

Pontos Críticos de Controlo), nomeadamente, pelas suas normas de limpeza e 

desinfeção de acordo com a Direção Geral de saúde (figura 9).   

 

Figura 9: Certificação HACCP 
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Igualmente, o espaço está totalmente apto para pessoas com mobilidade reduzida ou com 

alguma deficiência motora, pois não existe escadas ou patamares, espaço totalmente 

amplo. 

1.5 Serviços 

A quinta da serração está preparada para vários tipos de eventos, desde familiares a 

empresariais. Os eventos mais comuns são os seguintes: 

❖ Casamentos 

❖ Comunhões 

❖ Batizados 

❖ Festas empresariais – natal  

Depois existem os eventos mais pontuais como a comemoração do Dia da Mulher, do 

Ano Novo e do Dia dos Namorados. Estes eventos é uma forma de divulgar o espaço do 

que a própria rentabilidade. 

Também participa em feiras para noivos e todos anos realiza um Showroom no próprio 

espaço, Quinta da Serração, em que apresenta vários tipos de decoração e centros de mesa 

e alguns stands de parceiros como fotógrafos, animadores, música, entre outros.  

1.6 Comunicação organizacional  

A comunicação organizacional é toda a interação entre elementos da empresa e elementos 

externos, sejam estes parceiros ou clientes.  

Segundo (Cahen, 2005: 113) , “os objetivos globais da comunicação empresarial são: 

➢ Obter notoriedade favorável na imprensa de forma não distorcida; 

➢ Consciencializar a opinião pública de que empresa é uma excelente “cidadã” 

tanto do país quanto da comunidade em que atua e envia todos os esforços para 

contribuir para a obtenção de bem-estar psicossocial da comunidade e 

indivíduos; 

➢ Procurar fortalecer a credibilidade de todas as informações que emite; 

➢ Obter bons negócios; 

➢ Estimular o desempenho dos colaboradores; 



 

 

 
13 

➢ Favorecer a imagem pessoal da direção; 

➢ Obter reconhecimento positivo e boa vontade dos diversos setores da opinião 

pública; 

➢ Criar e manter os meios de comunicação.” 

A nível de missão, visão e valores, a empresa não possui nenhum documento ou registo 

dos mesmos. 

Dentro da empresa a comunicação é geralmente transmitida pessoalmente e/ou 

telefonicamente. Enquanto a comunicação externa é muito mais complexa, pois envolve 

o correio eletrónico, o telefone, a face a face, redes sociais e outros meios como a 

publicidade em revistas e cartazes e folhetos de eventos próprios do espaço. No Anexo 

II pode-se visualizar alguns exemplos de publicidade.  
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Ao longo do estágio desempenhei diferentes funções desde do BackOffice até à 

implementação dos eventos. Desta forma permitiu-me aprender e demonstrar os meus 

conhecimentos e até dar sugestões de melhoramento.  

 

2. 1 Estudo de Mercado 

Como referi no capítulo anterior, a zona de Espinho possui várias quintas sendo que cinco 

delas são concorrentes diretas. Pois possuem a estrutura semelhante ao nosso espaço, 

desde do estatuto do cliente até à dimensão da quinta. O que pode divergir é o respetivo 

preço e serviço – catering e decoração. 

As cinco quintas referidas são as seguintes: 

❖ Quinta da Quintã 

❖ Quinta da Seitela 

❖ Quinta dos Bons Momentos 

❖ Quinta do Costa 

A quinta dos Bons momentos e da Seitela são os espaços que mais interferem na escolha 

dos nossos clientes. Pois, são espaços relativamente pertos uns dos outros e, em relação, 

à Quinta da Seitela tem preços muito competitivos. A outra quinta tem maior diversidade 

de espaços, interior e exterior e privilegia a modernidade e o sentimento de eventos 

informais e familiares. As tabelas 1 e 2 referem os pontos fortes – Strenghts - e pontos 

fracos – weaknesses  

Tabela 1: Comparação da concorrência direta 

Quinta dos Bons Momentos Quintinha da Seitela 

Positivo Negativo  Positivo Negativo  

Espaço renovado Falta notoriedade Preços flexíveis  Só tem uma sala 

2 salas 
Casamentos 

+ 100 convidados 
+ espaço verde Limitado a 300 pax3 

Bosque e churrasqueira Preços elevados    Existe há 18 anos  

Luz natural e cores 

neutras 

Poucos eventos 

realizados 
  

                                                           
3 Pax – significa o número de pessoas. 
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Enquanto, a Quinta da Quintã e a Quinta da Costa são espaços distintos e ligeiramente 

mais distantes do nosso espaço. A Quinta da Quintã tem um excelente espaço exterior 

com um lago de patamares e uma decoração diversificada de rústica a modernista. 

Analisar os Pós e os contras na tabela 2.  

Tabela 2: Análise da quinta da Quintã e do Costa 

Quinta da Quintã Quinta do Costa 

Positivo Negativo  Positivo  Negativo  

Espaço requintado e 

com glamour 

Comida – menu infantil 

“razoável” * 

Grande largo circular 

com ponte e um largo  

Ter somente um salão 

Falta de organização 

Maior espaço verde Empregados antipáticos* Baseada na natureza da equipa de catering* 

Diversa decoração – 

colorida a neutra 

 Estilo contemporâneo  

* comentários referidos nas redes sociais dos respetivos espaços 

Tendo em conta todos estes aspetos é necessário fazer uma avaliação à nossa quinta e 

verificar o que se pode mudar desde da simples ementa até ao próprio espaço. Algumas 

sugestões já foram aplicadas no qual irei referir posteriormente.  

2.2 Procedimento para eventos 

Antes de qualquer tipo de preparação tem de haver uma proposta de um cliente, isto é, a 

primeira fase é a necessidade e o contacto do cliente seja este por email, telefone ou até 

pessoalmente.  

A proposta deve incluir: 

❖ Tipo de evento; 

❖ Data; 

❖ Número de pessoas; 

❖ Contacto (email ou telefone). 

A partir desse contacto apresentamos as nossas ementas já estipuladas e o valor médio 

para esse serviço, que pode variar dependendo do tipo de evento e o que se pretende 

acrescentar ou retirar elementos à ementa. 

A Quinta da Serração possui quatro tipos de ementas:  
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❖ Casamentos; 

❖ Batizados; 

❖ Comunhões; 

❖ Festivas – engloba festas de natal, de finalistas, de empresas, entre outros. 

Há um preço mínimo estipulado igual para todas ementas exceto a ementa de casamento 

que é ligeiramente mais dispendioso e mais complexa, pois abrange também uma ceia.  

Se este contacto for pessoalmente, antes de apresentar as ementas demonstramos o espaço 

na sua complexidade até mesmo a cozinha e os WC ‘s.  

É uma estratégia de marketing e, ao mesmo tempo, um facto que a quinta está sempre em 

excelentes condições independentemente de estar a decorrer um evento ou não. Esse é 

um dos nossos princípios manter o espaço sempre limpo e mantendo a qualidade de 

excelência. 

Depois da apresentação do espaço, faz-se uma reunião informal com os clientes. Esta 

abrange apresentação e explicação da ementa em causa, as necessidades que os clientes 

pretendem e uma negociação do preço do serviço. Em cada reunião existe uma ficha de 

cliente4 obrigatória para preencher, contendo os nomes das pessoas, o tipo e a data do 

evento, o número de convidados e algumas observações.  

A decisão final é sempre do cliente, sendo na maioria das vezes não recebemos uma 

resposta imediata, seja ela positiva ou negativa. Os clientes levam a proposta para casa, 

juntamente com uma brochura5, a respetiva ementa e um cartão de visita6, e depois dentro 

de uma semana, no máximo, dão uma resposta, por email ou telefone. 

Quando o cliente não divulga o seu feedback, nós teremos de entrar em contacto com os 

mesmos através dos dados recolhidos na ficha de cliente. 

A resposta ao ser positiva, o procedimento vai depender do tipo de evento. Para batizados, 

festas gerais e comunhões basta informar a(s) cor(es) para a decoração, o tipo de 

atoalhado, o bolo alusivo – se for da responsabilidade da quinta, como deve ser 

(quantidade, creme e massa) – e o número de pessoas por cada mesa. Enquanto para 

                                                           
4 Ver modelo de ficha de cliente no Anexo III 

5 Os dois modelos de brochura no Anexo IV 

6 Fotocopia no Anexo V 
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casamentos é um processo mais complexo. Além do que foi referido anteriormente é 

necessário fazer uma prova de degustação7 para selecionarem a ementa que pretendem 

para o seu dia e também assina, um contrato a comprovar a sua presença e um acordo 

entre os deveres e diretos do mesmo (contrato prestação de serviço). Também para todos 

os tipos de eventos é fundamental saber os elementos de staff externos à quinta que irão 

estar presentes e, ao mesmo tempo, saber se irão ter direito à refeição, na sala juntamente 

com os convidados, numa sala à parte ou irão comer com a equipa de catering. Se for na 

sala ou noutra parte terão de pagar 50% da sua refeição, mas se for com a equipa de 

catering é totalmente gratuito, não podendo ter direito de escolha da sua própria refeição. 

Casos os clientes não tenham conhecimento de elementos de animação, fotógrafos ou 

carros alegóricos – charretes, carros clássicos, limousines – a própria quinta possui alguns 

parceiros no qual poderá fornecer o seu contacto.  

Face a esta preparação é necessário prestar uma sinalização monetária que será acordada 

entre ambos.  

Até ao dia do evento caso haja alguma alteração de lugares ou chegada deverá ser avisado 

antecipadamente para fazer as supostas modificações. Isto para situações básicas, já as 

alterações na ementa ou número significativo de pessoas deve ser informado 70 horas 

antes do evento. 

Dois dias antes iniciam-se todos os preparativos de layout das mesas, decoração e 

preparação de alguns elementos de aperitivos e preparação de carne ou peixe. No dia 

recebe-se os convidados com aperitivos volantes e/ou buffet na área do jardim e lounge 

externo caso as condições climáticas o permitam, senão será na sala do bar ou na própria 

sala selecionada para o respetivo evento.  

Num casamento, os noivos são recebidos com um cocktail e uma espetada de frutas, um 

pequeno “miminho” e atenção aos nossos anfitriões. Um elemento do catering faz uma 

apresentação geral do buffet de aperitivos e, assim, inicia-se o momento aos seus 

convidados. 

Depois passa-se ao salão do evento para terem direito a todos os outros elementos da 

ementa selecionados.  

                                                           
7 Ficha de degustação no Anexo VI 
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Após o evento realiza-se uma despedida aos anfitriões e, em seguida, uma limpeza ao 

espaço e se for necessário passa-se de imediato à preparação do espaço para o evento 

seguinte.  Esta etapa também inclui o feedback interno e externo do evento. 

Todas estas fases são fundamentais para o sucesso do evento, desde da simples preparação 

até ao último momento da festa. 

2.3 Decoração  

Este pormenor é fundamental em qualquer evento, sendo ele o mais minimalista possível. 

A decoração vai de acordo com os interesses, preferências e o estatuto dos clientes. 

Também pode variar consoante o preço estabelecido com o cliente. 

Este detalhe é realizado por três elementos do staff da quinta, no qual eu estou incluída. 

Os fundamentos para a sua criação são as cores, o tipo de flores, a toalha, existindo 12 

tipos de toalhas disponíveis na quinta e outros pormenores relevantes como castiçais, 

retirar algum objeto permanente na quinta como budas, entre outros.  

 

Figura 10: Algumas decorações de eventos 

Nesta figura 10 conseguimos ter a perceção de algumas decorações de mesas em eventos 

realizados em diferentes espaços da quinta. 
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2.4 Calendarização 

A Quinta da Serração está sempre em constante movimento, mesmo que este ano tenha 

sido mais “fraco” em relação aos anos anteriores. No entanto, tive a oportunidade de 

participar em alguns eventos durante os seis meses passados. Na imagem seguinte (figura 

11) está representada a agenda de eventos no qual participei.  

 

Figura 11: Calendarização 

Segundo o calendário8, durante esses seis meses ocorreram 30 eventos9: 

❖ 18 comunhões; 

❖ 5 casamentos (inclui duas bodas de prata e uma boda de ouro); 

❖ 4 batizados; 

❖ 3 festivas. 

                                                           
8 Num dia sinalado pode ocorrer até 4 eventos. 
9 No anexo VII encontra-se algumas de fotografias desses eventos. 
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2.5 Catering 

Uma boa equipa de catering é fundamental para imagem e reputação do serviço. Uma 

quinta não consegue fazer nada sem elementos humanos que preparam uma excelente 

refeição e com muita simpatia aos nossos clientes.  

Esta equipa é uma empresa parceria, Cerejo Catering, que se uniu à nossa quinta há quatro 

anos. O principal responsável é o Sr. Rui Cerejo e tem como funções orientar a seu pessoal 

como também tem uma parte da responsabilidade da quinta, como reuniões e contacto 

com os clientes e chefe de sala em eventos juntamente com o seu parceiro o Chefe Miguel. 

Nesta quinta todas as pessoas têm as suas funções, todavia, se for necessário desempenhar 

outras tarefas estão disponíveis. Todos temos de ser flexíveis e saber um pouco de tudo.  

A comida é realizada na própria quinta pela cozinheira D. Manuela e as suas ajudantes D. 

Rosa e D. Lúcia. Estas três pessoas possuem a total responsabilidade na cozinha principal, 

desde da confeção até à sua limpeza. Também têm de cumprir com todas as regras de 

segurança e higiene no trabalho como o uso de touca, luvas, se necessário, e não usar 

brincos, anéis e verniz. 

A restante equipa que serve os clientes tem um traje oficial, fato preto, camisa branca, 

gravata, para as mulheres, e laço, para os homens. O calçado tem de ser preto e, 

essencialmente, confortável para não chegarem a meio do serviço com dores de pernas 

ou pés e indiretamente também pode afetar a coluna.  

A minha função é assistente de produção de eventos, mas também colaborei muitas vezes 

com esta equipa na preparação e decoração da taça de morangos, organizar os canapés e 

verificar, e levar para a cozinha loiça usada pelos clientes nos aperitivos em qualquer 

evento. Alguns preparados estão apresentados na figura 12. 
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Figura 12: Preparação de aperitivos e sobremesas 

No decorrer dos eventos, estive a verificar e analisar o ambiente, observar se necessitavam 

de alguma coisa. Se estiver a chover temos um cabide para colocar casacos e guarda-

chuvas, que caso os clientes desconheçam auxílio os mesmos, solicitando o seu casaco 

e/ou o guarda chuva. Caso os clientes peçam alguma coisa em relação ao pessoal de 

catering (comida, bebidas ou outros utensílios), eu transmito a mensagem a um dos 

membros. Também tenho de estar atenta à iluminação, música (se for por nossa conta) e 

a temperatura. A iluminação inclui a luz elétrica e as velas da decoração, que são acesas 

15 minutos antes do evento começar.  

Esta equipa também está responsável pela montagem e exposição das mesas, sendo que 

existe uma mesa presidencial (somente utilizada no salão principal), mesa corridas e 

mesas redondas com três medidas diferentes: 10 pessoas, 12 pessoas e 13 pessoas. 

O serviço de catering utiliza o método de arranjo das mesas à inglesa, em que a sua 

composição está representada na imagem seguinte (figura 13).  
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A regra é começar de fora para dentro, sendo que à esquerda apresenta-se o garfo de peixe 

e de carne, à direita encontra-se a colher da sopa, a faca de peixe e a faca de carne, no 

centro está o marcador, o prato principal, o prato de sopa e o guardanapo, no canto 

superior direito coloca-se o copo de água, copo de vinho e o copo de sumo, por fim, no 

fundo no centro vê-se os talheres de sobremesa –faca, garfo e colher – e o prato do pão.   

Acompanhando este método utiliza-se o serviço à inglesa direto, ou seja, o pessoal 

apresenta as travessas de comida e servem aos respetivos convidados, que a comida está 

sempre a circular pelas mesas caso desejem repetir. Este serviço divide-se em 2 rondas: 

a primeira em que começam a comer e a segunda passando uns 20 minutos para quem 

quiser repetir. As bebidas acontecem de igual forma. Na sua generalidade é necessário 

estar atento aos movimentos e comportamentos dos clientes, caso tenha o prato e/ou copo 

vazio deve-se verificar se deseja mais, sendo que nas bebidas muitas vezes não é 

necessário, exceto quando deseja doutro género.  

Antes de colocar todos os utensílios nas mesas é necessário limpa-los com álcool, de 

modo, a desinfetar e tirar algumas marcas que ficaram da lavagem. 

 

2.6 Documentação e licenças  

Em qualquer empresa existem documentos oficiais e adaptados aos respetivos clientes, 

sendo estes o comprovativo de contrato de serviço e o comprovativo de recebimento. O 

primeiro refere-se essencialmente, a casamentos para oficializar e comprovar a realização 

Figura 13: Serviço de mesa 
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do evento. Neste consta os direitos e os deveres dos clientes e da entidade, o valor 

acordado, informações básicas (data da celebração, horas de chegada e o respetivo local). 

O segundo, como o nome indica, é a confirmação do recebimento do sinal inicial por 

parte dos clientes. 

Também existem licenças a cumprir como a licença sonora, ou seja, a partir 21h30m é 

necessário ter uma licença caso tenha música gravada ou ao vivo na quinta. Para obter é 

necessário pagar uma taxa pelo dia de atuação ou um valor acordado anual.  Os valores 

divergem de música gravada para música ao vivo. 

 

2.7 Novas ideias e sugestões 

Com os meus conhecimentos teóricos e técnicos decidi aplicar novas ideias para melhorar 

o serviço da quinta tanto interno como de projeção externa. A nível interno, desenvolvi 

para cada evento um layout digital10, pois a entidade só realizava um croqui em papel, 

por vezes torna-se confuso para os outros elementos da equipa. Assim, com o layout feito 

no computador consegue ser mais preciso do seu local e dimensão, o número de pessoas 

por mesa, exposição no espaço da sala e algumas informações úteis: ementa, número de 

convidados totais, nome do cliente e respetiva festividade, contacto e outras observações.   

Para melhor precisão e orientação uma agenda é fundamental para organização dos 

eventos confirmados e não confirmados na quinta. Ao haver uma agenda geral oficial 

gravada no email, não gera lapso para o caso de o Sr. Cerejo ou D. Adelina tenham 

confirmação de um cliente e só eles terem essa informação nas suas próprias agendas e 

se esqueçam de transmitir esses dados aos restantes elementos da equipa. Com agenda 

gravada no sistema todos podem atualizar e verificar em caso de dúvidas.  

A organização é fundamental para evitar lapsos de documentação ou informação. Como 

tal, organizou-se um arquivo com quatro gavetas para dividir as diferentes ementas e 

documentos oficiais. Também é necessário fazer uma verificação das fichas de clientes 

confirmadas. 

A nível externo desenvolveu-se e criou-se rituais e novas ideias, tanto para melhorar o 

serviço como cativar e estimar o cliente. 

                                                           
10 No Anexo VIII verifica-se a diferença entre o layout digital e tradicional croqui. 
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As ementas também necessitavam de uma renovação na sua estrutura e acrescento de 

elementos no menu. As ementas de batizado, comunhão e festiva (empresas) são 

semelhantes, só a ementa de casamento é composta por mais elementos como a ceia. No 

entanto, todas podem ser ajustadas consoante os requisitos do cliente. Com esta renovação, 

estas ganharam mais cor e um estilo mais personalizado, tendo em conta as cores 

caraterísticas do espaço (amarelo e castanho). 

Os clientes são a nossa essência, por isso, consideramos necessário conhecer as suas 

opiniões e até algumas sugestões. Dessa forma, criei um inquérito 11  anónimo numa 

plataforma online. Para ser eficiente é necessário ser prático, simples e de resposta rápida 

e direta. Está composta por cinco questões sendo que duas são para desenvolver e as 

restantes são de escolha múltipla.  

A nível geral, as opiniões foram positivas12 no qual todos os inquiridos recomendariam o 

nosso espaço. Todavia houve pontos a ter em consideração como o atendimento e receção 

que foi menos satisfatório.  

Os pequenos detalhes e gestos são os mais importantes para criar empatia com os clientes. 

Dessa maneira, em todos os eventos que realizamos oferece-se uma lembrança em nome 

de todos os elementos que participam e intervém na Quinta. A minha função neste 

processo foi dar uma melhoria estética na forma como se entregaria a lembrança, por 

exemplo a confeção de uma embalagem, sendo esta realizada com as minhas próprias 

mãos. Todas elas têm um toque pessoal e personalizadas consoante os gostos dos clientes, 

envolvendo sempre as cores escolhidas pelos mesmos. Alguns exemplos na figura 

posterior (14). 

                                                           
11 Estrutura oficial no Anexo IX 

12 Os dados não podem ser divulgados a pedido da entidade 
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Também surgiu a ideia de criar emails temáticos 13  sendo eles a felicitar uma “Boa 

Páscoa”, os anos de casamento dos nossos clientes e convidar e incentivar novos clientes 

a realizarem a sua festa de Natal na nossa quinta. Este método não é somente uma forma 

de demonstrar interesse e acompanhamento na vida dos nossos clientes, mas também 

fazer marketing, direto e indireto, para fidelizar clientes e cativar futuros clientes ou 

parceiros.  

Como referi no capítulo anterior, não existe uma planta de emergência, assim, desenvolvi 

um esquema 14  como base a planta da Quinta. Dessa forma, apliquei os meus 

conhecimentos teóricos desenvolvidos na disciplina de segurança e higiene nos eventos 

e coloquei “mão à obra”, observando alguns exemplos já existentes noutros locais.  

Este elemento é fundamental para o pessoal interno, mas principalmente para a 

comunidade externa que pode não conhecer todos os espaços e métodos a ser aplicados 

nesta situação.  

Outra ideia que desenvolvi foi o álbum de decoração no qual demonstra alguns eventos 

anteriormente realizados. Este permite aos clientes terem uma melhor noção sobre o 

trabalho desenvolvido pela nossa equipa e, ao mesmo tempo, ajudar em algumas 

indecisões. Este inclui a receção aos noivos, um dos espaços onde decorre o casamento 

                                                           
13 Imagens alusivas e respetivo emails no Anexo X 

14 O esquema encontra-se no Anexo XI 

Figura 14: Algumas lembranças 
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civil, arranjo de flores, centros de mesa e a mesa presidencial (para os anfitriões da 

cerimónia).  

A pedido de alguns clientes desenvolvi os marcadores das mesas para o dia da mulher e 

para um casamento. Para o dia da mulher, como era um evento criado pela quinta, bastou 

ter em conta o tema e os respetivos nomes das convidadas. Todavia para um casamento 

o processo foi mais complexo, tendo por base a cor verde, desenvolvi algumas pesquisas 

e criei um pequeno jardim com os nomes dos convidados. Todos os materiais foram a 

baixo custo e/ou reutilizados como se pode ver na seguinte imagem (Figura 15) os dois 

projetos referidos. 

 

Figura 15: Marcadores de mesas  

A pedido de uma cliente de excelência da quinta, elaborei marcadores com a ementa para 

a comunhão do seu filho. O padrão e as cores basearam-se do estilo do convite. O 

exemplar encontra-se no Anexo XII. 
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Conclusão 

Ao longo estágio desenvolvi inúmeras tarefas desde da comunicação os clientes (indireta 

e direta) até à implementação de um evento, ou seja, acompanhei todas as fases na 

realização de um evento: Planeamento, implementação, execução e avaliação. 

Esta foi uma forma de expandir o meu horizonte e revela se quero seguir esta profissão 

no futuro. No passado já tive alguma experiência nesta área, mas nunca tinha estado 

envolvida no staff de uma quinta de eventos. Esta deu-me oportunidade de aprender o 

funcionamento de uma equipa de catering (os elementos distribuídos por setores, 

percursos da sala de refeição, os times, entre outros) como também a negociação com os 

clientes e respetiva documentação obrigatória para realização de um evento (música 

ambiente, contratos de prestação de serviços, comprovativo de recebimento).  

Os clientes podem ver o serviço e o espaço físico, mas muitas vezes não têm noção de 

todo o processo que ocorre nos bastidores, a confeção e o empratamento da comida, a 

distribuição da sala tendo em conta o número de convidados, o número de pessoas por 

mesa, a eficiência para os funcionários e convidados e o espaço entre mesas e a decoração 

geral, centro de mesa e atoalhados. Depois existe a parte da burocrática, que envolve 

desde o sinal inicial e o restante no final do evento até o pagamento do pessoal e das 

restantes gastos (fixos e variáveis). A partir daí consegue-se verificar obtém lucro, 

prejuízo ou neutro. No entanto para esta função existia um contabilista externo.  

O estágio a nível geral correu bem, existiu alguns lapsos e críticas construtivas que foram 

fundamentais para melhorar a minha posição e método de trabalho. Também tiveram 

disposto a ouvir as minhas ideias e sugestões para melhorar o espaço e atrair mais clientes. 

É uma equipa com muito anos de experiência, mas falta formação teórica na área para 

entenderem alguns termos técnicos e acompanhar as inovações e ideologias dos novos 

clientes, ou seja, a população está a mudar e a tecnologia tem evoluído drasticamente e 

com isso, as tradições antigas vão desvanecendo e/ou transformadas em efeitos mais 

modernizados por exemplo o tradicional bride e/ou discursos estão a desaparecer exceto 

nas comemorações de anos de casamento e comemorações religiosas.  

Para finalizar foi um excelente estágio para levar para a vida e, ao mesmo, espero ter 

ajudado o espaço e a equipa a progredir e inovar com a minha essência juvenil e criativa.  
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Anexo I – Plano de Estágio 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II - Flyres promocionais 

  



 

 

Flyer Dia da Mulher 2018 

  



 

 

Flyer Showroom 2018 

 

 

Flyer Carnaval 2018 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III - Ficha de Cliente 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV – Brochura 

  



 

 

 1º exemplo 

 

 



 

 

2º Exemplo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Cartão de visita 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI - Folha de Degustação 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VII – Exemplos de Eventos Presenciados 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VIII – Diferença entre os tradicionais 

croquis e os Layouts digitais 

  



 

 

 Croqui 

 

 

Layout digital 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Inquérito anónimo 

  



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI – Email comemorativos e promocionais 

  

  



 

 

Dia da Mulher – Promover 

 

 

 

Páscoa 

 

 

 

  



 

 

Promover o espaço – Festa de Natal Empresarial 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI - Esquema de Planta de Emergência 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII – Marcadores de ementa 

  



 

 

 Frente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissão de Fé 

Gabriel 

03.06.2018 



 

 

 Inverso 

 

Ementa 

 

Entrada 

Creme Aveludado de vegetais 

 

Prato de Peixe 

Bacalhau (lascado) coberto numa maceração de broa, 

guarnecido com batata à Murro e espinafres 

 

Prato de Carne 

Assado Misto (Vitela | Porco), acompanhado com arroz de 

enchidos a finalizar com espinafres salteados. 

 

Sobremesa à Mesa  

Demi-cuit com gelado de baunilha e pincelada de chocolate 

 

Café & Digestivo 

 

Buffet de Sobremesas 

 

Momento festivo 

 


