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 “Deus quer, o homem sonha e a obra nasce…”  

                                             (Fernando Pessoa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      “O caminho faz-se caminhando…” 

(António Machado) 
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Resumo 

A exequibilidade do nosso relatório tem como finalidade essencial a conclusão da 

Licenciatura no curso de Comunicação e Relações Públicas, do Instituto Politécnico da 

Guarda.  

Assim, surge, no âmbito do nosso estágio que decorreu, ao longo de três meses (26 de 

junho a 30 de setembro), no Hotel Pestana Alvor Praia, no Algarve, cuja escolha foi 

consequente de ser uma empresa com uma certa dimensão e visibilidade, adequando-se 

ao pretendido, pois poderia aplicar no quotidiano os meus conhecimentos relacionados 

com o meu curso, Comunicação e Relações Públicas. 

Neste contexto, tivemos oportunidade de aplicar a teoria e o saber académico adquiridos 

e construídos ao longo da licenciatura, o que é essencial uma vez que sabemos toda a 

teoria converge na prática, elucidando-a, clarificando-a e fundamentando-a 

cientificamente. 

No que concerne às atividades desenvolvidas, salientamos e enfatizamos que tivemos 

sempre presente que estávamos numa empresa de negócios turísticos, cujos principais 

objetivos de negócio incidem no bem-estar do cliente, a todos os níveis: alojamento, 

lazer, eventos e venda de produtos, visando satisfazer as necessidades e expetativas do 

mesmo. Neste âmbito, elencamos a exequibilidade das atividades principais que 

desempenhei como rececionista na Front Office – Receção: 

- preparação de entradas para o dia seguinte; atendimento de clientes e telefónico; BI 

diário; elaboração de relatórios; enviar emails; mapas de contas; assistir à passagem de 

turno; Night Auditor – Polícia Noturna. 

Como resultados essenciais saliento que adquiri diversos conhecimentos a vários níveis, 

tanto em relação à dimensão humana como à técnica no âmbito da hotelaria e 

comunicação subjacente e imprescindível a toda a dinâmica da empresa, assim como no 

que concerne aos meios tecnológicos utilizados, obtendo um conhecimento prévio 

importante e complementar para o futuro.  

Palavra-chave: Rececionista; Organização; Comunicação; Relações Públicas; 

Informação; Participação. 
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INTRODUÇÃO 

O nosso trabalho incide no relatório de estágio realizado como parte conclusiva e o 

culminar da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas, ministrado na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, e 

está em conformidade com o plano de estágio (ver anexo I). 

O estágio Curricular é uma das principais etapas de preparação para o exercício 

profissional, em que tentamos aplicar, na mesma, os conhecimentos e conteúdos 

aprendidos durante a formação académica. 

O nosso estágio teve como objetivo essencial a aquisição de novas competências na área 

da comunicação, das relações interpessoais e do trabalho de equipa, visando consolidar 

os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura.  

A finalidade principal subjacente incide na descrição crítica e reflexiva das atividades 

desenvolvidas e desafios que surgiram no decorrer dos três meses de estágio, entre julho 

e setembro de 2018, na receção do Hotel Pestana Alvor Praia de Algarve (Portimão). 

A metodologia aplicada baseou-se essencialmente na observação participante, partindo 

do reconhecimento do espaço físico, em que se desenvolveu a maior parte do exercício 

da função. 

No que concerne ao nosso relatório salientamos que é constituído por dois capítulos: 

- no primeiro capítulo incidimos, descrevendo e caraterizando a entidade de 

acolhimento de estágio, assim como o meio envolvente, remetendo a uma perspetiva 

histórica, através do recurso à história e outros documentos fundamentais da 

organização da empresa. Neste contexto, abordamos o surgir e a caracterização do 

Grupo Pestana, nomeadamente o Pestana Alvor Praia.  

- no segundo, referimos e explicitamos cada uma das atividades desenvolvidas e 

sua exequibilidade no local de estágio que incluiu sobretudo o trabalho na Receção, 

remetendo aos procedimentos diurnos e noturnos.  

Surgem ainda as sugestões para o futuro, além da reflexão final e crítica, salientando o 

meu desempenho durante o estágio.  

Por fim, a conclusão, a bibliografia e os anexos.





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I - HOTEL PESTANA ALVOR PRAIA 

Algarve (Portimão) 
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No que concerne ao nosso primeiro capítulo, salientamos que este incidirá, na 

contextualização da exequibilidade do nosso estágio, descrevendo em primeira 

instância, os aspetos gerais e cruciais subjacentes ao mesmo relativamente: à 

localização, ao historial, à estrutura e cultura organizacional, à missão, à identidade 

visual e consequente dinâmica desenvolvida, visando a consecução dos objetivos 

pretendidos. 

Neste âmbito, referiremos a sua contextualização, caraterizando e descrevendo, de 

seguida, o local onde o mesmo ocorreu e sua duração. 

1. Contextualização  

No que concerne ao nosso estágio e sua contextualização, salientamos que decorreu no 

Hotel Pestana Alvor Praia (HPAP), figura 1, no Algarve, durante três meses, entre 26 de 

junho até 30 de setembro.   

 

 

Mundialmente conhecido, surge integrado numa cadeia de hotéis nacionais e 

internacionais, Pestana Hotel Group, sendo um dos 50 hotéis localizados nos três 

continentes: Europa, África e América e classificados com quatro e cinco estrelas. 

O HPAP integrado na cadeia dos melhores hotéis nacionais, proporciona aos seus 

clientes elevada qualidade e atendimento de excelência, sendo considerado um hotel de 

cinco estrelas e um dos ícones da hotelaria nacional, que reabriu portas, recentemente e 

totalmente renovado, com muitas novidades que prometem “prender” os clientes.  

Figura 1: Hotel Pestana Alvor Praia 

Fonte: Cedida pela Empresa 
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O HPAP constituiu-se como uma empresa privada, com fins lucrativos, de nome 

individual – Manuel Pestana Reis (incide num único nome que, maioritariamente, é o do 

proprietário, especialmente em pequenas empresas), em novembro de 1967, visando a 

criação de um empreendimento turístico de cinco estrelas, dispondo de um total de 202 

quartos e 67 apartamentos. 

O Hotel Pestana Alvor Praia incluído no Pestana Hotel Group integra a gestão de mais 

cinco unidades hoteleiras do grupo Pestana Alvor Praia (Pestana Vila Sol; Pestana 

Delfim; Pestana D. João II Village; Pestana Alvor Park e Pestana Alvor South Beach). 

Ressalta que o HPAP foi o primeiro a ser construído e erigido, assumindo supremacia e 

consequentemente todo o controle, em relação às restantes unidades do grupo. 

É nos meses mais quentes, junho, julho, agosto e setembro que é notória a subida da 

taxa de ocupação, atingindo os 95% a 100%. 

Salientamos assim, que além das unidades hoteleiras referidas, outras surgiram, em toda 

a zona Algarvia, perfazendo atualmente, um total de 12 unidades que se oferecem ao 

público em geral.  

1.1. Localização 

No que concerne à sua localização, o HPAP, surge na praia do Alvor, pertencente à 

freguesia de Portimão, perto de Lagos, na paradisíaca região algarvia, zona de 

excelentes praias e costeira do sul de Portugal, que se pode observar na figura 2 

(consultar as fontes na Web grafia pág.75). 

Figura 2: Localização do Hotel Pestana Alvor Praia 

Fonte: http://www.pestanaalvorpraiaalgarve.com/pt/location.html 
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Surgindo no meio de uma paisagem natural de incomparável beleza, é único devido à 

peculiaridade de estar acima do mar, erguendo-se no alto de uma falésia sobranceira ao 

oceano Atlântico, mesmo acima da praia dos Três Irmãos, a que tem acesso direto por 

elevador. Rodeado por 4,5 hectares de terrenos verdejantes, respira-se, ali o verde 

viçoso da natureza perfeito para relaxar, descansar ou para lazer. A cultura piscatória 

reflete-se nos deliciosos pratos de peixe fresco cozinhados todos os dias.  

Caraterizado por uma situação estratégica, o HPAP encontra-se a sensivelmente 5 km 

do centro da cidade de Portimão, ou seja, 5 minutos de carro, a 74 km do Aeroporto 

internacional de Faro, uma hora de carro por um local extremamente verdejante.  

 Com uma temperatura ótima, máxima de 27º e mínimos 9º graus o Pestana Alvor Praia 

oferece tudo isto e muito mais, gozando de uma das melhores localizações do Algarve. 

Visando uma melhor compreensão e caraterização do nosso local de estágio, Hotel 

Pestana Alvor Praia, achamos pertinente e fundamental remeter ao passado e a uma 

análise da perspetiva histórica, incidindo no surgir do Pestana Hotel Grupo. 

1.2. Historial: perspetiva histórica e antecedentes 

Atualmente, o Grupo Pestana é reconhecido como o maior grupo hoteleiro 

multinacional de origem portuguesa, com um percurso de quatro décadas de sucesso. 

Neste âmbito, sabemos que este ano, em novembro de 2018 se comemora, o 46 º 

aniversário. Hoje, sob a liderança de Dionísio Pestana, a premiada marca Pestana, 

assume-se como guardiã da cultura portuguesa, a par com a hospitalidade que o grupo 

oferece, sempre nas melhores localizações em todo o Mundo.  

Constatamos que este grupo está muito vinculado à família que lhe deu o nome, sendo o 

seu criador o já falecido Manuel Pestana Reis, cuja ação foi crucial e preponderante no 

que concerne ao delinear e concretizar do seu sonho.  

Como fundador visionário do Pestana Hotel Grupo, abriu o primeiro hotel na ilha da 

Madeira, em novembro de 1972, juntamente com o seu filho, Dionísio Pestana, atual 

acionista e presidente. Promovendo e fomentado uma dinâmica ativa, eficaz e de 

qualidade expandiram a marca internacionalmente.  
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Manuel Pestana Reis nasceu na Madeira (1919), numa pequena vila piscatória, Ribeira 

Brava. Com infância muito humilde recebeu uma educação limitada, pois eram sete 

irmãos. Casa-se com Caridade Fernandes, também oriunda de uma família humilde, que 

se dedicava à agricultura, sendo a vida de sobrevivência e subsistência. 

Aos 26 anos, apercebendo-se que as suas perspetivas de trabalho na Madeira eram 

limitadas, Manuel Pestana emigra para a África do Sul, em busca de uma vida melhor. 

Em Joanesburgo, trabalha como agricultor, mas o trabalho árduo, leva-o a comprar uma 

mercearia e, mais tarde, uma loja de bebidas, cujas licenças na altura eram difíceis de 

obter. Com imensa dedicação e instinto para os negócios, torna-se um comerciante de 

sucesso.  

Posteriormente, em 1951, melhorando a vida, Manuel Pestana Reis chama a esposa, 

para junto de si, em Joanesburgo, seguindo-se-lhe a restante família, que ajuda. 

Seu filho, Dionísio Pestana nasceu já em Joanesburgo, em 1952 e estudou no Colégio 

Marista. Aos dez anos já ajudava o pai na loja de bebidas, ganhando a sua própria 

semanada, ao mesmo tempo que aprendeu a lidar com o dinheiro e a ética do trabalho.  

No que concerne ao primeiro projeto de Manuel Pestana Reis, no setor hoteleiro 

sabemos que surge com a construção do Prédio Funchal, em Moçambique, no centro de 

Lourenço Marques (Maputo), sendo um grande edifício e prédio comercial, concluído 

em 1964, figura 3 e dando origem a um negócio bem-sucedido. 

Figura 3: Prédio Funchal, Moçambique 

Fonte: https://www.hotelsclick.com/gasthofe/mozambique/maputo/113029/hotel-

pestana-rovuma-fotos.html 
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Mais tarde, demonstrando um grande amor e apego à sua terra natal, adquire em 1966, 

na Madeira, o pequeno hotel Atlântico, cujas obras de requalificação e restauro deram 

origem no local ao primeiro Hotel Pestana Carlton Madeira, cuja construção começou 

em 1969, terminando em 1972, figura 4. 

  

1.2.1.  O surgir do Hotel Pestana Alvor Praia 

No que concerne à sua origem, o hotel, sabemos que surgiu em 1967, sendo pertença da 

família Mello, desde 1960, passando para o Grupo Pestana, marcando a arquitetura de 

uma época (consultar as fontes na Web grafia pág.75).  

Construído na época de Salazar que olhava para as plantas dos hotéis e dava a sua 

opinião, conforme contou Pedro Lopes, diretor executivo do Grupo Pestana, 

numa Press Trip realizada na sexta-feira e na qual o Sul Informação participou, este 

hotel surge localizado sobre a falésia da Praia dos 3 Irmãos, recebeu, por exemplo, os 

encontros que levaram à independência das ex-colónias portuguesas e aí foram 

assinados os acordos de Alvor. É considerado um hotel histórico, que abriu portas em 

1967, foi anfitrião da Festa da Amendoeira, um acontecimento social por muitas 

décadas e fez história ao ficar registado com um dos três primeiros hotéis de cinco 

estrelas no Algarve. 

Figura 4: O Primeiro Hotel do Grupo Pestana/ Carlton Madeira 

 Fonte: https://destinia.pt/h/h65174-hotel-pestana-carlton-madeira 
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Após as obras de restauro, o Pestana Alvor Praia surge, com grande contemporaneidade 

e conforto, marcas de um hotel totalmente remodelado, em que se encontram todos os 

novos conceitos de hotelaria do mundo: o check in e prolongando-se por toda a 

experiência da estadia, com novos conceitos de restauração (grab & go/pegar e ir), entre 

outros, explica o grupo. 

1.2.2.  Caracterização do Hotel Pestana Alvor Praia 

No âmbito da caraterização do HPAP, salientamos que este surgiu em 1960 e 

redecorado em abril de 2016, com uma vista panorâmica única, surge, sobranceiro à 

praia, erguendo-se altaneiro, como um estabelecimento de grandes dimensões, incluindo 

seis pisos de quartos, o equivalente a mais de três mil camas na região (consultar as 

fontes na Web grafia pág.75).   

No que se refere ao novo projeto do grupo, inclui a requalificação dos acessos à praia, 

nomeadamente a continuação do passadiço da ligação de toda a frente mar do Alvor.  

Relativamente à decoração, salientamos a emblemática escadaria de mármore, 

em espiral que leva ao lago e continua a destacar-se, constituindo um marco do hotel 

que mantém a traça original, com rasgos contemporâneos conducentes às áreas públicas 

inferiores. 

Tipologias dos quartos  

O HPAP, em relação ao serviço que o carateriza, no essencial incide na oferta de 

estadias diversificadas, através de diversos quartos e respetivo serviço, room service, de 

que dispõe para os vários clientes, sendo sempre, porém, um serviço de qualidade cinco 

estrelas. Consequentemente, os quartos surgem com uma varanda privativa, que permite 

ao cliente e turista apreciar a admirável vista magnífica e a natureza envolvente. 

Caraterizados pela sua grande dimensão, os quartos são cuidadosamente decorados, com 

muito conforto e um toque de elegância, visando criar um ambiente acolhedor, porém 

sofisticado. Estes têm acesso a todo o hotel, através de diversos elevadores que se 

espalham por todo o edifício.  

O total dos quartos perfaz 202, que se dividem em oito categorias:  

http://viagens.sapo.pt/viajar/viajar-portugal/artigos/maior-passadico-pedonal-do-algarve-liga-praias-de-alvor
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- Deluxe Jardim; Deluxe superior jardim; Deluxe mar; Deluxe superior mar; Suite 

Jardim; Suite vista mar; Suite luxo (quatro centrais e voltadas para a praia) e 60 

apartamentos.  

Nesta sequência, passamos a elencar os diferentes tipos de quartos e suas caraterísticas 

peculiares:  

 quartos clássicos – possuem uma vista abrangente e muito agradável, para o 

jardim ou para o mar. A sua decoração é de inspiração náutica, com tons azuis-

claros e brancos predominantes nas camas e nas paredes. A luz natural que os 

ilumina é refletida pelo oceano, dispõem de ar condicionado, televisão via 

satélite, minibar, cofre, acesso à Internet e uma casa de banho totalmente 

equipada, com secador de cabelo, roupões e chinelos; 

 quartos superiores – com as mesmas condições, distinguem-se dos anteriores, 

pela sua enorme dimensão e caraterizam-se sobretudo, por estarem no alto do 

hotel, o que possibilita uma vista panorâmica encantadora para o jardim ou para 

o mar; 

 as suites – as agradáveis suites oferecem todas as comodidades dos outros 

quartos, além de outras características fabulosas e cativantes: uma ampla 

varanda privativa, com uma espreguiçadeira e uma zona acolhedora 

independente, com uma pequena sala de estar no próprio quarto; 

 a suite Alvor Praia – o principal quarto do hotel é a Suite Alvor Praia, com uma 

magnífica vista para o mar e um espaço amplo, pois a sala de estar, o quarto, a 

casa de banho e a varanda são maiores do que nos restantes quartos. Além das 

esplêndidas instalações similares a todos os quartos, também há um leitor de 

DVD e um rádio.  

É de referir que o HPAP possui ainda, um elevador no exterior que dá acesso até à 

praia, onde encontramos diversos toldos e espreguiçadeiras, que possibilitam uma 

confortável e agradável estadia à beira mar, usufruindo de uma água morna, entre 

rochas típicas que embelezam a paisagem e são o motivo dos cartões-postal que os 

turistas levam com recordação. 
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 o parque de estacionamento – surge com grandes dimensões, a céu aberto e 

contíguo, à porta da entrada principal do hotel e com lugares destinados a 

deficientes físicos. O respetivo acesso é por intermédio do cartão de quarto do 

cliente; 

 a Mercearia – surge no interior do hotel, com o objetivo de satisfazer as 

primeiras necessidades dos clientes, que são servidos com as melhores frutas e 

produtos de toda a zona algarvia e território nacional. 

Outro fator de extrema importância é a questão da claridade e luz que inunda todo o 

hotel, em todos os sítios e lugares, focando as pessoas, de forma a passar a mensagem 

principal que é a atração e o cativar de clientes, visando o aumento das transações 

comerciais e receita do hotel. 

1.2.3. Diversidade de Valências  

Em relação às diferentes valências que o HPAP oferece, salientamos uma grande 

panóplia, elencando algumas das que consideramos mais importantes e necessárias ao 

cliente. Emergem assim, várias valências a diferentes níveis que destacamos e 

enumeramos, especificando, sobretudo a restauração, além de outras, referindo diversos 

restaurantes e bares: 

 o Restaurante Almofariz – surge com pratos tradicionais portugueses, fiéis aos 

ingredientes naturais e aos sabores do país. O menu à la carte inspira-se na 

gastronomia mediterrânica, cujo sabor original de cada alimento é mantido e 

melhorado. Há buffets temáticos, durante algumas noites e um delicioso e 

variado pequeno-almoço, todas as manhãs. O restaurante buffet Almofariz 

carateriza-se por uma estação de show cooking “espetáculo de cozinha”, visando 

promover uma cozinha de inspiração mediterrânea, interagindo com os 

hóspedes; 

 o Restaurante Sul – de dimensões inferior, carateriza-se pela peculiaridade a 

nível da sua decoração, fechando à terça e quarta-feira, ao contrário do 

restaurante Almofariz que permanece sempre aberto; 
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 Cibercafé – bar no interior do hotel e possui alguns computadores que 

proporcionam o acesso à Internet; 

 a Pastelaria – surge no piso zero, próximo do snack bar, Bistro da Piscina, 

confecionando assim todos os dias, pasteis, rissóis e diversos e variados bolos, 

tentando satisfazer e corresponder à qualidade de excelência; 

 o Bistro da Piscina – surge como o snack bar confinado à piscina exterior e de 

água salgada. Enquanto se aproveita o sol diário, este bar propõe grelhados e um 

menu internacional, em se escolhem pratos e refeições leves, apenas durante o 

almoço; 

 o Bar da piscina - serve esplêndidos cocktails e bebidas não alcoólicas, visando 

servir os clientes, a quem apetece refrescar-se durante o dia, provando e 

saboreando uma bebida fresquinha; 

 as Piscinas - no que concerne às piscinas, podemos salientar que o HPAP, 

integra e oferece duas piscinas: uma interior e outra exterior. A enorme piscina 

exterior surge com água do mar natural, através de uma canalização artificial e 

está dividida em duas partes, sendo um lado para os adultos e outro para as 

crianças. Tem acesso direto, através do elevador para a praia dos Três Irmãos, na 

vila do Alvor. Quanto à piscina interior surge num espaço com muita luz natural, 

convidando a um mergulho na água aquecida, com todos os equipamentos 

necessários para um treino diário completo; 

 

 o Kids Club – surge entre a piscina interior e a exterior, explicitamos ainda que é 

um espaço reservado às crianças dos clientes do hotel, com colaboradores 

especializada na área do infantário, sendo um espaço disponível e aberto, de 

junho a setembro). O respetivo horário é entre as 10 h e as 18 h e visando um 

bom funcionamento os pais ao deixarem os seus filhos, são obrigados a efetuar, 

sempre uma inscrição um ou dois dias antes, para que os colaboradores possam 

planificar a exequibilidade das suas atividades, sabendo quantas crianças vão ter 

no dia seguinte; 

 o parque infantil – é um parque móvel que apenas funciona nos meses de verão 

e sob a responsabilidade do Kids Club. Este parque infantil abre apenas nos dias 

denominados, dias temáticos; 
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 o Ginásio – com dimensões médias, localiza-se próximo da piscina interior, 

sendo totalmente renovado e aumentado, recentemente, visando promover uma 

estadia mais saudável, em que poderemos assim, usufruir do banho turco;   

 o Magic Spa – no interior do hotel, tem a sua porta aberta todos os dias, de 

forma que os clientes usufruam os seus produtos: poção mágica, massagens e 

tratamentos estéticos do Magic Spa, que oferecem longas horas de puro prazer e 

relaxamento; 

 o Campo de ténis – localizado no exterior do hotel é porém, pertença do 

mesmo, ficando em frente do parque de estacionamento. Os clientes são 

obrigados a fazerem as suas marcações de jogo, o que se efetua no campo com 

os respetivos colaboradores, professores e treinadores de ténis;  

 os campos de golfe - a 2 km do HPAP, surgem num complexo que perfaz um 

total de cinco campos de golfe, com privilégios especiais para todos os hóspedes 

do Grupo Pestana e que passamos a elencar: 

- o Gramacho Pestana Golf Resort; Vale da Pinta Pestana Golf Resort; Silves Golf 

Pestana Golf Resort; Vila Sol Golf Resort ou Alto Golf Pestana Golf Resort, (todos com 

18 buracos). 

Estes campos de Golf surgem abertos a toda a comunidade e quem pretende jogar 

uma partida terá de pagar, podendo escolher um dos cinco campos, devendo, porém, 

efetuar uma marcação, previamente na receção que permanece aberta 24 horas.  

 o minigolfe – é um espaço mais reduzido e que contém menos buracos, 

funcionando no jardim com vista para o mar e de acordo com as necessidades 

dos clientes do hotel. 

Referimos ainda, que o HPAP está rodeado de um grande jardim com uma vista 

deslumbrante para o mar, entre pinheiros mansos e palmeiras, espaço onde se respira 

um ar saudável e que engloba o minigolfe e o parque infantil, aproveitando-o para 

distrair os mais pequenos.   
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1.3. Estrutura Organizacional/Organograma da Empresa 

Relativamente ao que se entende por estrutura organizacional, começamos por referir e 

explicitar o que é uma organização. Assim, podemos considerar que uma organização é 

considerada como um grupo de pessoas que trabalham em conjunto, de modo a atingir 

uma meta comum. Corroborando Teixeira, (1998:91) “Estrutura organizacional, é o 

conjunto de relações formais entre os grupos e os indivíduos que constituem a 

organização. Define as funções de cada unidade da organização e os modos de 

colaboração entre as diversas unidades e é normalmente representada num diagrama 

chamado organigrama ou organograma”. 

 Neste âmbito, salientamos que todas as organizações obedecem a uma hierarquia que 

começa pelo presidente ou diretor da organização e passa por todo seu departamento e 

por todos os cargos relevantes, para tal é elaborado um organograma que representa a 

estrutura da organização.  

Chiavenato preconiza que “é uma representação gráfica dos recursos que compõem a 

estrutura de uma organização, através do qual nos é possível percecionar alguns aspetos 

como: a divisão de trabalho, assessoria, divisões e os vários setores existentes, tal como 

a relação superior ou subordinado” (2004:48).  

Inferimos assim, que o organograma surge como um gráfico que representa visualmente 

a estrutura formal de uma organização, neste caso, do HPAP.  

É neste contexto, que tal como todas empresas, o HPAP também possui igualmente uma 

estrutura organizacional que nos faculta uma perceção dos membros que o integram 

com mais relevância e concomitantemente, as secções existentes, além dos membros 

que integram cada uma e sua respetiva função.  A este nível, inferimos que o Grupo 

Pestana, na área Algarve, aposta na acumulação de cargos, especialmente em relação às 

chefias. De imediato, passo a apresentar o Organograma do tipo linha e vertical do 

HPAP, figura 5 e a respetiva Organização Interna subjacente. 
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De seguida, irei referir, explicitando, no âmbito da hierarquia organizacional da 

empresa, a diversidade de cargos, sua importância responsabilidade e quem o assumiu, 

durante a exequibilidade do meu estágio: 

Diretor da Área Algarve - assumido por João Martins, surge como o cargo operacional 

mais importante da zona Algarve, com uma supremacia destacável, inclui a gestão de 7 

unidades hoteleiras (Pestana Vila Sol, Pestana Alvor Praia, Pestana Delfim, Pestana D. 

João II Village, Pestana Viking e Pestana Alvor South Beach);  

 Gestor de Unidade - Carlos Santos, surge como o diretor da unidade responsável 

máximo do hotel. Desempenha alternadamente o papel de Dutty (diretor de serviço). 

Nos meses de abril e maio, o hotel ficou sem gestor de unidade, o que 

consequentemente, fez aumentar a responsabilidade da Guest Service Manager (GSM) e 

da chefe de F.O.; 

Relações Públicas - Ocupado, por Mónica Fernandes, Relações Públicas do hotel é o 

cargo com maior abrangência no hotel, uma vez que é a principal ligação, entre as 

chefias e o Gestor de Unidade. Desempenha também o papel de Diretora substituta de 

serviço, quando o diretor está de folga; 

Chefe de Front Office - Assumido por Mihaela Florean, é um cargo mais específico, a 

responsável pelos departamentos de receção e bagageiros. Por desempenhar o cargo a 

alguns anos e por ser das mais experientes do hotel é muitas vezes envolvida na gestão 

operacional do hotel, dando apoio às chefias dos outros departamentos. Desempenha 

também alternadamente o papel de Dutty;  

Figura 5: Organograma do Hotel Pestana Alvor Praia 

Fonte: Cedido pela Empresa 
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Chefe de Cozinha – Dominique Lihead (executivo) e Fábio Reis (operacional), surgem 

como responsáveis pelas diversas cozinhas do hotel e respetivo pessoal, sendo os 

maiores responsáveis pelo food cost (custo da comida); 

Supervisor de Restaurantes e Bares – Ocupado, por Miguel Medeiros, responsável 

pelo serviço de bares e restaurantes e respetivo pessoal. É o responsável máximo, em 

relação ao beverage cost (custo da bebida), devendo levar todas as noites a respetivas 

faturações de todos os restaurantes e bares, entregando-a na receção;  

Supervisor de Manutenção – Assumido por Vasco Correia, este surge como 

responsável pela manutenção ativa (ligada à operação) e passiva (manutenção de 

infraestruturas, máquinas e materiais); 

Governanta Geral – Joaquina Santos, surge como responsável por 4 hotéis na zona 

Algarve, sendo eles: o Pestana Vila Sol; o Pestana South Beach; o Pestana Alvor Praia; 

o Pestana Algarve Race. 

Reiteramos, assim a importância de se definir uma boa estrutura organizacional. Tal 

deve-se ao facto de uma boa estrutura organizacional ser essencial para garantir o 

sucesso da administração, tornando claras as funções de seus elementos e a forma como 

eles se relacionam. Consequentemente evitm-se problemas de comunicação, garantindo 

eficiência e agilidade na execução das tarefas. 

1.4.  Cultura Organizacional  

No que concerne à cultura organizacional, salientamos que surge como um conjunto de 

crenças e valores que são cultivados e perpetuados pelas pessoas, ao longo do ciclo de 

vida da empresa. Enfatizamos, assim, que a cultura organizacional é essencial e emerge 

ao longo do dia a dia, no funcionamento da empresa, influenciando as relações e inter-

relações entre os indivíduos e a própria empresa. 

Reiteramos que a cultura de uma empresa é o reflexo dos seus gestores e dos seus 

líderes, englobando o que fazem de positivo ou negativo e se repercute e reflete a todos 

níveis hierárquicos, por vezes subtilmente, por isso, corroboramos com Beirão et al., 

(2008) “Gerir a cultura da empresa é gerir o invisível”. 
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Nesta sequência, como preconizam Beirão et al., (2008:70) salientamos que “Bom 

senso, transparência, ética, bom exemplo, camaradagem, honestidade, confiança, 

abertura e comprometimento são algumas virtudes que poderão ajudar os gestores a 

gerir as empresas e, principalmente, a criar e solidar os seus valores. Podem parecer 

discursos políticos-filosóficos, mas a verdade é que as pessoas precisam de crenças e 

valores para dar sentido às suas vidas pessoais e profissionais”.  

Relativamente à qualidade de serviços prestados no HPAP, constatamos que se 

distingue dos restantes hotéis da vila do Alvor e talvez da região. Consequentemente, 

salientamos que os profissionais desta unidade hoteleira são escolhidos pela delicadeza, 

simpatia e profissionalismo com que desempenham as suas funções. Neste contexto, 

visando atingir os objetivos pretendidos são necessárias algumas exigências, da parte da 

direção do hotel, em relação aos seus colaboradores: 

 o profissionalismo - é um requisito fundamental que requer um determinado 

comportamento exigido, uma constante nas respetivas funções exercidas no 

hotel, implicando muito empenho, responsabilidade e seriedade, por parte de 

cada funcionário no desempenho das suas funções, visando a satisfação dos 

clientes; 

 a dedicação - cada funcionário deverá ser o mais dedicado possível, visando 

sempre a vontade de evoluir constantemente, tendo como expoente máximo o 

interesse na satisfação do cliente; 

 a arte de bem receber – é essencial desenvolver a capacidade de receber e 

acolher o outro, explicitando a oferta múltipla dos diversos serviços hoteleiros 

de excelência, promovendo a melhoria contínua e resultados positivos para a 

organização; 

 a boa relação com os colegas e clientes – é essencial fomentar uma boa relação 

de diálogo aberto e recetivo, vindo a cooperação e interajuda, o que permite que 

o HPAP deixe de ser apenas uma unidade hoteleira e se torne um espaço atraente 

e cativante, onde os clientes gostam de estar, pelo ambiental pessoal, 

aconchegante e familiar que a equipa oferece; 

 o encorajar o trabalho de equipa – com este comportamento reconhecemos o 

contributo dos outros para os bons resultados, elevando a autoestima de cada um 
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e, consequentemente otimizamos o valor dos nossos serviços, com acréscimo de 

qualidade e envolvimento da parte de todos. 

Neste âmbito, Teixeira (1998:174) valoriza e defende que “a cultura de uma 

organização é um conjunto único de caraterísticas que permite distingui-la de qualquer 

outra”, apontando, ainda dez caraterísticas primárias que, agregadas, captam a essência 

da cultura duma organização: 

 a identificação refere a que nível cada empregado se identifica mais com a 

empresa no todo, do que com a sua profissão específica; 

 a ênfase no grupo salienta que o trabalha na empresa está organizado mais na 

base de grupo, ou equipas do que na base individual; 

 a focalização nas pessoas reflete em que medida as decisões da gestão têm em 

consideração o seu impacto nas pessoas dentro da organização; 

 a integração departamental traduz em que medida os diferentes departamentos 

ou unidades organizacionais são encorajados a atuar de forma coordenada e 

interdependente; 

 o controlo refere como é que as regras, os regulamentos e a supervisão direta 

são usados para controlar o comportamento dos empregados; 

 a tolerância do risco debruça-se em que medida os empregados são encorajados 

a ser agressivos, inovadores e a enfrentar o risco; 

 os critérios de recompensas estudam a forma como as recompensas, tais como 

aumentos salariais e promoções, são atribuídos em função de desempenho mais 

do que antiguidade ou outro fator que não tem que ver com o desempenho; 

 a tolerância de conflitos aprofunde em que medida os empregados são 

encorajados a encarar os conflitos e as críticas com espírito de abertura; 

 a orientação para fins ou meios tenta descobrir, em que medida a gestão se 

preocupa mais com os resultados do que com os meios ou técnicas usadas para o 

conseguir; 

 a conceção de sistema aberto pretende perceber, em que medida a organização 

analisa o seu ambiente externo e atua em resposta às suas alterações. 

Reiteramos que estas dez caraterísticas inerentes e definidoras da cultura de uma 

organização coexistem, por vezes, em maior ou menor grau, num intervalo contínuo. 
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Consequentemente, sabemos que avaliando o grau assumido por cada uma delas, numa 

determinada empresa, teremos a imagem da sua cultura. 

1.4.1. Missão  

No que se refere à missão subjacente a uma organização, salientamos que coincide com 

o surgir e a existência da própria organização. Neste âmbito, a missão é deveras 

importante, especialmente porque uma organização inclui diversas partes interessadas, 

que precisam conhecer e estar alinhadas com o propósito da organização, para saberem 

o que dela podem esperar, um propósito genérico, mas duradouro, que pretende vigorar 

por bastante tempo, ainda que possa ser mudado com o passar dos anos. 

Emerge assim, que em relação ao HPAP a sua Missão essencial e fundamental traduz-

se, na expressão caraterística e sucinta, ou seja, na frase síntese, no slogan “Crescer com 

solidez e paixão nos 5 continentes” 

Neste contexto, inferimos que o HPAP tem como a principal missão reconhecer e 

certificar a qualidades dos serviços prestados, que através do cumprimento de requisitos 

profissionais e éticos garante, assim, a satisfação do cliente. 

Sobressai, assim que a missão do Grupo Pestana é simples, clara e objetiva. O termo 

solidez representa a estabilidade e o fortalecimento do grupo, desde a sua fundação até à 

atualidade. A referência aos 5 continentes simboliza a aposta em dinamizar o seu 

crescimento a nível internacional. 

Reiteramos ainda, que a missão do HPAP, também exige e permite aumentar a 

eficiência e excelência dos serviços, sendo consequentemente uma mais-valia para 

todos os clientes desta unidade hoteleira, assim como uma vantagem bem definida face 

à competição hoteleira da região do Alvor. 

Neste âmbito, todos os procedimentos realizados e exequíveis são conducentes no 

sentido de exceder as expetativas, no que concerne à satisfação total das preferências 

dos clientes, através de uma melhoria contínua do inúmero leque de serviço prestado. 
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 A missão da organização do HPAP passa pelos serviços e cuidados prestados aos seus 

clientes, visando que a organização adquira um desenvolvimento com padrão de 

excelência em relação aos seus clientes através de: 

  apoio à Fundação Dom Samaritano do Alvor; 

 participação ativa na comunidade envolvente, com vista ao desenvolvimento da 

mesma e ao bem-estar da população; 

 prestação da melhor qualidade de serviço à comunidade; 

 cooperação e participação com os estabelecimentos de ensino superior, a nível 

nacional, regional e internacional, no apoio à educação dos profissionais da área 

hoteleira, bem como, à investigação e pesquisa nas áreas hoteleira. 

Constatamos assim e percebemos que a missão é um fator muito importante, essencial e 

imprescindível, sendo duradoura dentro de uma organização, pelo que inferimos que 

representa a razão da existência da organização. 

1.4.2. Os Valores e Princípios  

No que concerne aos valores organizacionais, estes surgem como crenças e atitudes que 

conferem uma personalidade à empresa, definindo uma ética para a atuação das pessoas 

e da organização como um todo. Sabemos que são os valores e princípios de uma 

organização que criam a sua personalidade e imagem.  

Nesta perspetiva, Carvalho, (2014:819) “vêm o valor ou a criação de valor é o conceito 

em torno do qual se justifica a existência da empresa como agente de mercado que 

internaliza algumas das funções que inicialmente a este competia, nomeadamente por 

questões de escala, eficiência e eficácia”. 

 Assim, a criação do valor, embora encarada de forma diferente pelos diversos 

paradigmas fundacionais da empresa constitui o motor da atividade da empresa. 

Atualmente, é entendida como uma sistemática abertura, que desenvolve a sua atividade 

orientada para o conjunto de objetivos, por vezes contraditórios e conflituosos que 

expressam os anseios de apropriação, por parte do valor criado pelos diferentes grupos 

de Stakeholders: acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores, gestores, estado, 

comunidade, entre outros. 
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Neste âmbito, salientamos que os valores essenciais que emergem e estão subjacentes 

ao Grupo Pestana são: 

- a responsabilidade social; a sustentabilidade ambiental; a cooperação e independência 

e a capacidade de inovação. 

Consequentemente, podemos afirmar que os valores do HPAP que estão presentes são: 

- o profissionalismo; a colaboração; o cuidado; a força; a flexibilidade; a honestidade e a 

responsabilidade da empresa para com o seu cliente.  

Assim, reiteramos que todos estes valores são importantes para a otimização das 

relações na empresa e consequente funcionalidade da mesma. Assim, inferimos que sem 

os valores não existe norma de boa conduta, em relação ao relacionamento da chefia 

com os funcionários, entre os trabalhadores e ainda no que se refere ao seu 

comprometimento com os clientes e a sociedade como um todo. 

1.4.3. A Marca  

Em relação à questão da marca, referimos que se entende como uma representação 

simbólica de uma entidade. Quixote, (2008:137) preconiza e defende que, a imagem da 

marca influencia e reflete a empresa, quer a nível interno e externo. 

Nesta perspetiva a marca é encarada e entendida como um signo, um símbolo ou um 

ícone que está associado à imagem e à qualidade de um produto. Assim, a marca deve 

apostar, sobretudo na facilidade e eficácia, além de valorizar a ética, a confiança, o 

profissionalismo, a qualidade, a simpatia e a dedicação, o bem-estar e a excelência são 

aspetos determinantes ao bom funcionamento da marca. 

Neste contexto, salientamos que os clientes são atraídos pelas marcas, tendo em conta as 

empresas que as fabricam. As marcas com maior grau de fidelização são aquelas que 

praticam preços mais elevados. 

A marca influencia e reflete a empresa, o que se traduz em expressões como: - “Pode 

desenvolver um sentimento de pertença para os colaboradores da empresa”; “Estamos 

orgulhosos de trabalhar para uma marca conhecida e reconhecida”. 
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Assim, considera-se que uma marca forte é um ativo negociável, quer pela venda da 

marca, quer pela localização da mesma. Uma marca forte ajuda à comunicação do 

recrutamento e atrai os melhores candidatos; igualmente, uma marca forte tem uma 

grande influência na comunicação. 

Nesta perspetiva, Quixote, (2010:137), refere que “quanto mais forte é uma marca, 

maior é retorno do investimento em despesas de comunicação, desde que a 

comunicação seja eficaz”. 

As marcas fortes, visando atingir os seus objetivos conducentes à qualidade do produto 

e serviços, assentam numa comunicação eficaz, tendo sempre presentes e subjacentes 

determinados valores.  

A questão dos valores subjacentes e referentes à marca do HPAP surge associada a 

determinada imagem, o que implica a qualidade de produtos e serviços. Tal exige e 

reflete a dinâmica quotidiana de todos os colaboradores do HPAP que constatamos na 

sua atividade se regem por certos valores bem determinados, conferindo-lhe uma certa 

supremacia. 

 Estes devem ser bem assimilados por cada colaborador, o que é fundamental e 

imprescindível, pois as atitudes de cada um, muito influenciam e contribuem para o 

desenvolvimento e boa imagem da empresa, (marca), concomitantemente a nível interno 

e externo.  

Neste contexto, salientamos alguns dos valores essenciais, que passamos a elencar: 

 a qualidade – refere-se à excelência dos serviços prestados aos clientes, 

garantindo as melhores práticas, além de certas competências científicas e 

técnicas;  

 o humanismo – incide no respeito pela dignidade humana de todos, incluindo os 

clientes e todos os outros colaboradores internos; 

 a integração – é concernente à oferta de uma prestação de serviços coordenados 

entre todos os departamentos, visando otimização da orgânica do hotel que 

acrescenta valores; 

 a acessibilidade – visa assegurar ou fornecer a todos os clientes os cuidados 

necessários, no tempo e lugar adequados; 
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 a sustentabilidade – remete à utilização dos recursos com eficiência, através de 

um posicionamento competitivo assente no médio ou longo prazo. 

Perante os valores que emergem e sobressaem, no funcionamento da empresa, 

consequentemente os colaboradores devem: 

 desempenhar as suas funções com rigor e seriedade, fazendo com que o cliente 

sinta que o valor que paga pelo serviço é justo e bem empregue; 

  prestar serviços de forma cortês e rápida; 

 conjugar um cenário perfeito com os melhores produtos e serviços do mercado 

para que o cliente sinta à vontade em regressar. 

No que concerne ao HPAP, verificamos que a sua marca é Pestana Hotels, vindo mais 

tarde a estruturar-se, ao longo do tempo, paulatinamente com quatro submarcas (cada 

submarca mantém a imagem, mas adota uma cor própria) que destacamos:  

Pestana Hotels & Resorts – surge a azul, (consequente da cor do céu e do mar, 

lembrando singulares nas cidades mais cosmopolitas do mundo.   

Pestana Pousadas de Portugal – possui uma cor nacional (vermelho) e surge nas 34 

Pousadas concedidas ao Grupo Pestana, pelo governo português em 2003, organizadas 

em três áreas distintas: Monumental Hotel; Historic Hotel; Charming Hotel. 

Oferecem experiências imersivas surgindo nas propriedades mais históricas e icónicas 

do país: castelos, palácios, fortes, mosteiros ou conventos, sendo autenticamente 

portuguesas de coração. 

Pestana Collection Hotels – apresenta-se com o dourado (segmento de luxo), surgindo 

como uma premiada seleção de 7 unidades que apresentam o melhor da hospitalidade 

em Portugal, Holanda e Espanha. Está localizada em Lisboa, Cascais, Porto Amesterdão 

e Madrid e todas as propriedades estão inseridas em luxuosos edifícios e monumentos, 

todos situados em locais privilegiados. Constituem tesouros escondidos, agora 

descobertos, que oferecem experiências únicas e enriquecedoras em propriedades 

históricas e surpreendentes. 

Pestana CR7 Lifestyle Hotels – surge como uma nova submarca, Lifestyle, com a 

combinação perfeita entre a experiência hoteleira do Grupo Pestana e o estilo de vida de 
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Cristiano Ronaldo (CR7). Individual, elegante e situada em locais excecionais, o 

Funchal e Lisboa foram as primeiras localidades escolhidas pela marca, perspetivando-

se futuras aberturas em Madrid e Nova Iorque. 

Neste âmbito, enfatizamos e reiteramos que na teoria de comunicação, a marca surge 

como um signo, um símbolo ou um ícone que está associado à imagem e à qualidade de 

um produto. 

1.5.  Os Objetivos do HPAP 

No que se refere aos objetivos subjacentes ao HPAP, constatamos e inferimos que o 

objetivo principal visa como preocupação fundamental e máxima melhorar, cada vez 

mais, a prestação de serviços, a todos os clientes.  

Neste âmbito e pretendendo atingir a prossecução do objetivo em causa tem vindo a 

apostar, em novos segmentos de mercado, nunca antes explorados, fortalecendo a 

internacionalização do grupo e adotando uma atitude de excelência perante os hóspedes. 

Enfatizamos assim que, os objetivos do HPAP assentam sobretudo, no promover e 

desenvolver de:  

- integração; inclusão; sustentabilidade; eficácia; eficiência; requalificação; estabilidade; 

negociação; contratualização e resultados. 

1.6. Comunicação Organizacional 

No que concerne à comunicação organizacional, sabemos que incide e estuda como se 

processa o fenómeno comunicacional dentro das organizações, no âmbito da sociedade 

global. Neste âmbito, analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação 

entre a organização e os seus diversos públicos.  

Consequentemente, “a posteriori” visa promover toda e qualquer ação, atividade, 

estratégia, produto e processo tomados pela empresa ou entidade para reforçar a sua 

imagem, junto a todos os seus públicos de interesse: os consumidores, colaboradores, 

políticos, empresários e acionistas, entre outros, ou perante a opinião pública.  
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Neste contexto, Bilhim, (2006: 366), refere que “A estrutura da organização é um 

padrão formal de comunicação, pois, indica como é que se comunica formalmente 

naquela organização. Os processos (como se comunica) dentro das organizações, tanto 

com respeito à direção dos fluxos (quem comunica com quem), como em relação à 

estrutura da rede e ao seu conteúdo (o que está a ser comunicado) constituem um 

problema central da comunicação”. Assim, a comunicação organizacional é encarada 

como objeto de pesquisa fundamental, em relação a uma empresa. 

A dimensão comunicativa, dentro de uma organização constitui uma complexa rede de 

interações entre a diversidade das lógicas que operam nos indivíduos que a integram. A 

cultura da empresa é uma manifestação da sua identidade. Corresponde aos valores 

fundamentais que estão relacionados com a sua história, com os seus funcionários, com 

as personalidades mais destacadas que por ela passam, e com os seus profissionais. 

O mundo global tem procurado adaptar-se a um mundo altamente competitivo, que 

demarcou a necessidade de as empresas procurarem novas alternativas para enriquecer o 

seu valor. Cada vez mais é dada maior importância à integração da responsabilidade 

social das organizações em que podem ser desenvolvidas ações exclusivas como é o 

caso dos eventos.  

Neste âmbito, o HPAP tem vindo cada dia que passa a tentar conhecer cada vez melhor 

os seus clientes, promovendo uma comunicação que seja adequada, aumentando a 

eficiência da mensagem, visando melhorar os resultados da empresa, neste caso a 

receita. A comunicação organizacional do HPAP fomenta e proporciona a realização de 

diversas atividades: eventos, reuniões, publicidades variadas na sua plataforma, 

conducentes à prestação de ótimos serviços para os seus clientes. Tal deve-se em grande 

parte à concorrência dos outros hotéis de cinco estrelas, no Algarve que prestam o 

mesmo tipo de serviço. 

Reiterando Isidoro, A. et al. (2013:66-67), “a responsabilidade social das organizações 

ou empresarial tem vindo nos últimos anos a ser reconhecida, quer por empresários, 

quer pelos seus corpos diretivos, quer por académicos e investigadores”. 

Neste contexto, enfatizamos que as empresas terão diversos benefícios: 

 maior fidelidade do cliente; 
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 recursos humanos motivados e interessados em participar na resolução dos 

problemas da empresa e o seu aperfeiçoamento; 

 fornecedores genuinamente interessados em integrar uma cadeia de valor 

solidamente sustentada no mercado; 

 relação estável e de confiança com os diversos públicos interessados nas 

atividades da empresa. 

Neste âmbito, é fundamental perceber que a empresa não pode ser apenas o lugar onde 

se geram lucros, mas é também um local de compromisso.  

Neste contexto, Black, (2001:99), enfatiza que “A comunicação profissional pode 

ganhar em eficácia, graças a existência de um contexto cultural comum aos diversos 

intervenientes, e assente sobre o conhecimento da empresa. Resultante de uma política 

de informação, uma visão clara dos problemas a resolver, e um saber comum quanto aos 

métodos de trabalho, utilizando a mesma linguagem”. 

Consequentemente, sabemos que o que sustenta a dinâmica social dentro de uma 

organização é o equilíbrio baseado nos sistemas de valores, crenças e sentimentos 

partilhados que constituem a cultura própria da organização. Asseguram-lhe laços de 

cooperação e de segurança no cumprimento dos seus objetivos. 

1.7.  Análise SWOT  

No que se refere à análise SWOT, esta surge como uma ferramenta que permite fazer 

um diagnóstico estratégico da empresa. Sabemos que a análise Swot surge com dois 

professores Kenneth Andrews e Roland Christensen, de Harvard business School. 

Referimos ainda que, a análise SWOT de uma empresa assume como objetivo 

fundamental dar um direcionamento estratégico à organização, baseando-se no seu 

ambiente interno, (tudo o que está dentro dos domínios da empresa e, portanto, ela pode 

controlar) e no seu ambiente externo, (tudo o que está dentro dos domínios da empresa 

e, portanto, ela pode controlar).  

Neste contexto, Westwood (1996:37), reitera que a análise SWOT envolve vários 

aspetos essenciais como: 
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-  compreender e analisar os pontos fortes e fracos, identificando as ameaças ao negócio, 

bem como as oportunidades no mercado.  

Após este momento de consciencialização e reflexão, tentamos explorar os pontos 

fortes, ultrapassando as fraquezas, agarrando as oportunidades e simultaneamente, 

protegendo das ameaças. Esta é, pois, uma das partes mais importantes do processo de 

planeamento.  

Assim, a análise SWOT examina a organização segundo quatro variáveis:  

- Strenghs (foças), Weaknesses (fraquezas); Opportunities (oportunidade); e Threats 

(ameaças). 

 Nesta sequência, Cardoso (1996:11) reitera que, “Através destas metodologias poderá 

fazer-se uma inventariação das forças e fraquezas da empresa e das oportunidades e 

ameaças do meio envolvente”.  

Neste contexto, questionamos: 

 quais as forças subjacentes ao HPAP, ou seja, quais os pontos fortes da 

organização? 

 quais as fraquezas, ou quais os pontos fracos da organização? 

 quais as oportunidades, quais as alterações previsíveis no meio envolvente que 

podem transformar-se em oportunidade de negócio? 

 quais as ameaças, ou seja, quais as alterações previsíveis no meio envolvente 

que poderão transformar-se em ameaças para a organização? 

De acordo e corroborando com Teixeira, (1998:47), referimos que a análise SWOT, 

tanto quanto possível, deve ser dinâmica e permanente. Além da análise da situação 

atual, é importante confrontá-la com a situação no passado, a sua evolução, a sua 

situação prevista e sua evolução futura” 

 De seguida, surge a representação da análise SWOT da empresa HPAP, consequente 

dos da análise dos meus três de meses de estágio, no estabelecimento do grupo Pestana. 

É fundamental que a interpretação dos dados seja feita da melhor maneira possível, pois 

a análise SWOT serve para melhorar os pontos menos positivos da empresa, eliminando 

os pontos que são mais prejudiciais. 
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1.7.1. Identidade Visual  

Sabemos que a identidade visual surge como um elemento fundamental e 

imprescindível a qualquer empresa. Na perspetiva de Beirão (2008:64), a identidade 

visual “é o conjunto de elementos gráficos que representam visualmente e de forma 

sistematizada um nome, uma ideia, um produto, uma empresa ou um serviço”. 

 Todas as empresas de todo e qualquer tipo de serviços, de grande ou pequena 

dimensão, com marketing bem definido, ou sem ele, têm uma imagem que as define e 

as distingue das restantes. 

A identidade visual é um fator importantíssimo, no que concerne à relação de uma 

empresa, ou sua organização em relação aos seus clientes. Ela é o reflexo da própria 

empresa, da sua origem e do que se quer transmitir, não só no interior, como no 

exterior.  

Corroboramos com Beirão, (2008:68), ao referir que “O manual de identidade visual, 

em estreita concertação de ideias com a estratégia da administração, face à conceção da 

identidade da empresa, reúne as especificações, recomendações e normas essenciais 

para a preservação das caraterísticas da marca, com objetivo de disciplinar e facilitar a 

sua correta e coerente utilização, divulgação, perceção, identificação e memorização”. 

Consequentemente, inferimos que a identidade visual torna-se uma tarefa indispensável 

para o desenvolvimento de uma organização.  

 Neste âmbito, salientamos que o HPAP constitui-se como uma organização de 

referência de prestação de serviços aos seus clientes, sendo reconhecida sobretudo por: 

 mobilizar o sistema organizacional, segundo os princípios da estrutura em rede, 

a fim de prestar serviços de excelência aos clientes; 

 promover a inovação e a participação na investigação, através de um 

desempenho dirigido à formação de profissionais do hotel, em diferentes áreas 

específicas; 

 pretender superar as expetativas dos clientes e profissionais, através de uma 

melhoria contínua da qualidade e de desenvolvimento humano. 
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Consequentemente, salientamos que a identidade visual é entendida como uma 

tarefa de extrema importância e indispensável para sensibilizar novos compradores e 

posicionar o empreendimento no mercado. Atinge a sua finalidade, promovendo e 

proporcionando o engajamento dos clientes com a marca, ganhando credibilidade e 

suscitando a necessária sensação de pertença. 

1.7.2. O Nome 

No que concerne ao nome de uma empresa, este surge muitas vezes, no primeiro 

contacto que o cliente tem com a marca. Na perspetiva de Beirão et al., (2008:66). “O 

nome e o logótipo constituem uma forma de identidade visual constante em tudo o que 

esteja relacionado com a empresa”. 

Assim, reiteramos que o nome e o logótipo devem surgir em tudo que esteja ligado à 

empresa, salientando que devem ser adequadamente utilizados e representar a empresa, 

nos mais pequenos pormenores: 

- nos edifícios; nos veículos de serviços; nos pontos de venda e publicidade; nos 

envelopes; nos cartões de visitas; nas embalagens dos produtos aos catálogos, nas fardas 

dos colaboradores ao relatório e contas, entre outros. 

Enfatizamos que o nome assume uma importância extraordinária, em relação a uma 

organização e constitui um fator que influencia, sem qualquer dúvida, a sua identidade 

visual. Assim, este deve informar o público, de uma forma clara e inequívoca, em 

relação aos objetivos da organização. 

Sabemos e é notório que as empresas com um nome forte são mais lembradas e 

valorizadas, consequentemente, inferimos que a importância de ter um bom nome 

cresce conforme aumentam a faturação e a responsabilidade da empresa, em relação aos 

seus consumidores. 

Neste âmbito, Lampreia (1998:49), preconiza e salienta que o elemento nome possui 

sete categorias: 

 nome individual – incide num único nome que, maioritariamente, é o do 

proprietário, especialmente em pequenas empresas; 
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 associação de nomes – refere dois ou mais nomes que poderão ser os daqueles 

que integram a sociedade, ou uma associação de nomes de duas empresas; 

 nome descritivo – descreve as funções da empresa de forma imediata, o que é 

desaconselhado a empresas que trabalham no exterior do seu país de origem, 

devido à diferença de línguas; 

 nome abreviado – a empresa é normalmente, conhecida pela abreviatura do seu 

nome; 

 nome iniciais – a organização é conhecida pelas iniciais do seu nome; 

 nome fabricado - é um nome totalmente inventado que providencia uma 

imagem imediata à empresa; 

 nome analogia - através do nome, compara-se algo à empresa, contribuindo 

para uma imagem relacionada com o elemento dessa comparação. 

Enfatizamos que o nome do HPAP inclui-se na categoria de nome individual, surgindo 

com o nome, Grupo Pestana, (geralmente é um único nome que, maioritariamente, é o 

do proprietário, o que no nosso caso remete ao falecido Manuel Pestana Reis). Mais 

tarde, sucede-lhe o seu filho, Dionísio Pestana, permanecendo na categoria, nome 

individual, hoje conhecido mundialmente, sendo um dos melhores grupos hoteleiros, a 

nível nacional e internacional, continuando a expandir-se.  

1.7.3. O Logótipo da Empresa 

Em relação à questão do logótipo, referimos que é uma representação visual responsável 

pela identificação de uma marca, ou seja, um símbolo único que torna uma empresa 

reconhecível e diferenciada no mercado e que também está associado à imagem da 

empresa.  

O logótipo terá de ser de fácil perceção, de grande clareza e de boa memorização e 

rapidamente associado à marca e ao produto, relacionando-se também e imbricando na 

identidade visual, já referida por nós anteriormente.  

Assim, referimos que o logótipo é a imagem que sustenta a empresa e que aparece 

mesmo antes de um produto ser vendido ou de um serviço ser prestado. Consideramos 

que um bom logotipo comunica, por meio de cores, fontes, linhas e ícones, qual o 
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produto ou serviço ofertado e as características principais da sua empresa. Deve 

oferecer sempre, uma fácil memorização pelo consumidor. Ele é a identidade da sua 

marca e, sem dúvidas, o grande objetivo é que as pessoas se lembrem dela.  Esse é o 

fundamento e a importância do um logótipo para uma marca. 

Nesta sequência, o logótipo do HPAP, com o passar do tempo viu a necessidade de ser 

substituído para outros logótipos mais simples, mas de grande perceção para os leitores. 

Como podemos observar na figura 6, este é o considerado o atual logótipo do Grupo 

Pestana e do Pestana Alvor Praia. 

 

Assim enfatizamos que o logótipo é estudado ao pormenor, desde o tamanho da letra até 

à cor mais impercetível. Hoje o logótipo do hotel inclui todos os hotéis do Grupo 

Pestana, variando apenas o nome e a cor para o diferenciar do das pousadas, com puro 

estilo de vida, entre outros.  

Emerge assim a importância da cor, no HPAP, sabendo que (Fonte: Cedido pela chefe 

de receção): 

 o preto transmite: 

- nobreza, discrição, elegância, sofisticação, poder, modernidade e luxo; 

 o azul do “Céu” remete: 

Figura 6: Logótipo do HPAP 

Fonte: Cedido pela Empresa 
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- à amizade, entre a empresa e o consumidor, suscitando vivacidade e um sentimento 

emotivo considerado como uma personalidade sociável;  

Neste âmbito, enfatizamos que é a partir dele que a empresa será reconhecida pelo 

público alvo e, até mesmo, pelos seus concorrentes, devendo assim, haver grande 

cuidado na escolha e seleção do logótipo que é fundamental nas primeiras impressões e 

sondagens, pelo que deve ser construído por materiais e cores que transmitam a 

seriedade, o profissionalismo, o comprometimento e a credibilidade, valores essenciais 

e fundamentais. 

1.7.4. Slogan  

Relativamente ao slogan, referimos que deve surgir como uma frase curta que define o 

posicionamento de uma marca e seu diferencial. Sabemos que qualquer instituição ou 

empresa deve ter um slogan bem legível e de fácil perceção dos leitores ou 

consumidores. Enfatizamos que o slogan também traduz o principal conceito da 

empresa ou produto, o que ajuda a agregar ainda mais valor. Em simultâneo, reiteramos 

que um slogan de qualidade expressa os objetivos e os sentimentos subjacentes ao 

negócio, além das vantagens da aquisição de um produto ou de um serviço (Fonte: 

Cedido pela chefe de receção). 

Neste contexto, todo o slogan deve possuir algumas características essenciais e 

fundamentais como: 

 brevidade; comunicação rápida; fixação; impacto; persuasão. 

O slogan do Pestana Alvor Praia, The time of your life é a assinatura que reflete o novo 

posicionamento do grupo Pestana, hoje apresentado publicamente.  

Explicitando, verificamos que no slogan surge a expressão time ligada ao tempo. Esta 

surge, visando uma estratégia de Marketing e vendas dos seus produtos, pois o grupo 

pretende valorizar o tempo do hóspede, fazendo dele "o seu bem mais valioso", (figura 

7). 
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Valoriza-se The time of your life - Tempo da sua vida, o que significa que o HPAP 

preocupa-se com os seus clientes, querendo proporcionar-lhes diversão, divertimento e 

alegria. Lembra assim, constantemente os clientes e tenta convencê-los, de forma 

persuasiva, que o HPAP ajuda a aproveitar bem o tempo, concorrendo em tudo e através 

de um excesso de conforto e bem estar para a felicidade de todos os seus utentes. 

Salientamos ainda que, obedecendo a determinados requisitos o slogan, deve ter poucas 

palavras e transmitir o máximo de informação, remetendo ao do nosso hotel observamos 

que inclui a imagem de duas barras brancas, o que significa Pouse and play, remetendo 

a “P” de Pestana e transmite pausa e rapidez, em simultâneo. 

1.7.5. Comunicação Interna 

No que concerne à comunicação interna, considera-se segundo Argenti, (2014: 221-

222), no século XXI, que “é mais do que memorandos, e-mails, publicações e 

transmissões, trata-se de criar uma cultura corporativa como base em valores e ter o 

potencial para direcionar a mudança organizacional”.  

Surge assim, como uma área da comunicação integrada que foca as suas ações nos 

colaboradores de uma empresa, visando como principal objetivo manter os 

colaboradores alinhados e engajados, em relação aos objetivos, causas e discursos da 

organização. 

Figura 7: Slogan do HPAP  

Fonte: https://www.pestanagroup.com/pt 
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Nesta perspetiva, Caetano e Rasquilha (2007:76) preconizam que “a comunicação 

dentro da empresa é bastante diversificada. Conhecidos os públicos internos, as suas 

expetativas, ambições e interesses, é necessário fazer adaptações no conteúdo, forma e 

instrumentos a utilizar”. Reiterando Almeida (2003:41-42) refere ainda que, a 

comunicação interna é um processo pelo qual se desenvolvem estas relações. Para 

muitos, pensar a comunicação interna, é antes de mais uma “arte de dirigir”.  

A comunicação interna do HPAP, em primeira instância, efetua-se através do contacto 

direto com o cliente. Neste âmbito, os colaboradores devem estar aptos e à altura de 

responder aos clientes, consoante as suas necessidades. 

Este contacto pode suscitar-se e efetuar-se de duas formas:  

 direto – relativo aos clientes que têm contacto direto com os colaboradores do 

hotel, neste caso, o rececionista; 

 indireto – os clientes que contactam o hotel, por via telefónica ou por e-mails e 

de uma forma ou outra querem esclarecimentos sobre os serviços do mesmo. 

No HPAP considera-se ameaça interna, toda e qualquer situação resultado de um 

comportamento suspeito, por parte de um colaborador. Em caso de ameaça interna, o 

colaborador que deteta a situação deverá reportá-la, de imediato ao seu superior 

hierárquico ou à supervisora da unidade (Fonte: Cedido pela chefe de receção). 

Todo o processo de averiguação e análise, deverá após o report, ser tratado pelas áreas 

competentes, sendo o colaborador que o detetou ou que suspeita de alguma situação 

ilícita ou de perigo, retirado do caso, não devendo divulgá-lo junto de outros, tendo por 

obrigação manter o sigilo e o bom ambiente de trabalho. 

No que concerne a esta questão, a empresa é perspetivada como uma entidade produtora 

de um discurso próprio, onde ela é emissora, recetora e objeto do seu próprio discurso. 

A comunicação interna encontra a sua fonte na regulação destas relações e está para as 

empresas simultaneamente como: 

 uma necessidade porque é essencial na coordenação de atividades, na qualidade 

de processos e produtos, no clima interno, ou na inovação; 

 uma crença porque é portadora de soluções, sendo necessário convencer toda a 

hierarquia que se tornou um imperativo para gerir a comunicação interna; 
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 uma vontade porque tem de ser pensada, controlada, gerida através de escolhas 

estratégicas. 

Neste contexto, salientamos que os objetivos da política de comunicação são: 

 dominar certos poderes na empresa reduzindo a incerteza das pessoas; 

 desenvolver a motivação das pessoas no sentido de um projeto comum. 

Assim, explicitamos e debruçamo-nos sobre diversos tipos de comunicação na empresa. 

Corroborando Almeida, (2000:21), enfatizamos que “é fundamental ter em conta que o 

universo da comunicação empresarial é imenso, que representa um conjunto de 

diferentes tipos de comunicação utilizados como instrumentos fundamentais de gestão 

global”. 

Neste contexto, destacamos como essenciais os diversos tipos de comunicação: 

 a comunicação comercial – é uma ferramenta estratégia de planeamento usada 

no âmbito de uma empresa com o objetivo de melhorar a sua imagem e os 

resultados obtidos, constituída pelo Marketing e Publicidade; 

 a comunicação financeira – consiste na gestão da informação e das relações 

que estabelece com os seus públicos, sejam eles acionistas, bancos, imprensas 

financeiras e analistas; 

 a comunicação institucional – expressão da legitimidade económica, social, 

política e cultural da empresa. O discurso institucional tem por objetivo exprimir 

os valores e a ideologia da empresa, dando-lhe um sentido social; 

 a comunicação interna – pode-se definir como o processo comunicativo pelo 

qual se cria, desenvolve e evolui uma entidade empresa. 

Enfatizamos ainda que, a comunicação interna, passa pela criação de um bom ambiente 

interno, visando o objetivo de fazer sucesso na comunicação externa, inferindo que esta 

é feita de diversas formas, como referido anteriormente. 

1.7.6. Comunicação Externa 

No âmbito da comunicação externa, podemos referir que é o método de contacto direto 

entre a organização e os clientes, de forma a aumentar a atenção em relação ao produto. 
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No que concerne a esta questão, Caetano e Rasquilha, (2007:43), enfatizam que 

Relações Públicas externas são aquelas que se desenvolvem fora da empresa, tendo por 

objetivo obter ou consolidar um clima de recetividade entre todos os grupos humanos 

que desenvolvem atividades fora da mesma, e que tenham interesse para a sua vida e 

para o seu progresso. 

Reiteram, ainda que os públicos mais familiarizados e, portanto, mais próximos da 

empresa, em termos externos, são os fornecedores de matérias-primas, já que obtêm em 

primeira mão a imagem da empresa, conhecendo a fundo os problemas com que ela se 

depara. 

No HPAP, observamos diferentes meios de comunicação externa, ou seja, os públicos 

da comunicação externa são:  

 público em geral; órgão de comunicação social; comunidade local; associações   

sindicatos; comunidade financeira; distribuidores consumidores; líderes de 

opinião; redes sociais; conferências de imprensas; organização de eventos. 

Em relação ao plano externo, salientamos que cabe à empresa, ao HPAP: 

 criar e elaborar materiais informativos e promocionais, no âmbito do plano de 

divulgação do hotel; 

 zelar pela correta utilização dos símbolos da marca do hotel; 

 promover a difusão interna e externa da informação, através dos diversos meios 

disponíveis, incluindo os recursos on-line, coordenando a contribuição das 

várias unidades e subunidades orgânicas, centros e serviços; 

 garantir o contacto com os meios de comunicação social e acompanhar, recolher 

e tratar informação noticiosa com interesse para a empresa. 

Quanto ao público externo, inferimos que a sua divisão é muito variada, considerando, 

essencialmente, quatro públicos-chaves, adaptáveis a qualquer tipo de atividade e que 

podem constituir, só por si, uma especialização nesta técnica: 

 o governamental – inclui os membros do governo, deputados, corpo 

diplomático, forças armadas, partidos políticos e em escalão inferior, o público 

municipal ou de inspeção. Integra também todas as pessoas que trabalham na 

função pública e que têm qualquer tipo de relação com a empresa. Este constitui 
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uma das especialidades em relações públicas, exercida geralmente por pessoas 

altamente colocadas dentro da empresa: o próprio administrador ou o diretor 

geral; 

 os órgãos de comunicação social – a sua especialização integra os que 

acompanham a imprensa, ou seja, os adidos à mesma e encarregados de a 

contactar, tal como à rádio e à televisão. A eficiência de uma campanha de 

relações públicas depende, em grande parte, das boas relações com este público; 

 a comunidade – composta por todos os elementos que vivem ou convivem na 

área da empresa. Esta “vizinhança” com quem se pretende manter boas relações 

é mais ou menos vasta, conforme a zona de influência da própria empresa, e 

tanto pode reduzir-se a uma ou duas ruelas à volta da firma, como abranger toda 

a cidade, províncias ou mesmo o país; 

 os consumidores – denominados de utentes, no caso de serviços públicos, é o 

público que “faz viver” uma empresa. Os programas de relações vão servir 

muitas vezes, para limar os excessos das campanhas publicitárias e de 

propaganda. 

Para além destes públicos, chamados de base, podemos ainda considerar, conforme as 

empresas, uma grande variedade de outros: os públicos acionistas; os fornecedores; os 

revendedores juvenis ou de concorrência. 

Neste contexto Lampreia (s/d: 101), refere que, “o técnico de relações especializado nas 

comunicações deste tipo, chamadas relações humanas, é o contact-man da empresa, 

encarregado de todas as comunicações pessoais junto dos vários públicos”.  

Outros meios de comunicação existem e podem dividir-se em: 

 meios de comunicação internos – referentes às relações públicas internas; 

 meios de comunicação externas ou de massas – referentes às relações públicas 

externas. 

É através da comunicação externa que se controla e cria toda a informação da empresa 

que terá como destino a imprensa e a sua apresentação ao público, seja de um produto, 

serviço, promoção ou até determinados eventos. 
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No que concerne à comunicação externa, esta imbrica e inclui-se na análise externa, 

“que consiste essencialmente, em descrever e analisar o mercado no qual se situam (ou 

situarão) os produtos, ou serviços cuja estratégia de marketing se está a elaborar”. Esta 

descrição e análise não necessitam de ser exaustivas e detalhadas, bastando que se 

cinjam aos traços mais importantes e pertinentes, isto é, aqueles que deverão ser 

considerados numa reflexão estratégica posterior (Lendrevie et al.1990:401). 

Referimos ainda que é devido à comunicação externa subjacente nos últimos tempos, 

que a empresa HPAP começou a aperceber-se da importância que a divulgação dos seus 

serviços pode assumir, visando adquirir novos clientes e explorar novos mercados. A 

necessidade de ser criado um departamento de comunicação para a empresa tornou-se 

por isso fundamental e urgente, sendo por mim sugerida. 

Corroborando com Caetano e Rasquilha, (2007:91), enfatizamos que “o contacto que 

qualquer instituição estabelece com os seus públicos, através do departamento de 

comunicação, deve pautar-se pelo diálogo, pela informação, pelo esclarecimento e pela 

compreensão. O público sentir-se-á satisfeito, e como tal, confiante, se for correta e 

concretamente informado e esclarecido pelos gestores das instituições com as quais 

estabelece relações”.  

A melhoria da imagem da empresa deve-se muito à comunicação externa, na medida em 

que os clientes e consumidores são quem avalia o sucesso da empresa. 

1.8. Relações Públicas da Empresa 

Em relação à questão das Relações Públicas na empresa, reiteramos que é uma função 

diretiva que avalia atitudes públicas, identificação, política e procedimentos de um 

indivíduo ou uma organização, visando proteger e defender os interesses do público, 

planifica e executa um programa de ação para alcançar a compreensão e aceitação do 

público.  

Neste âmbito, Austin Claire (1993:23), afirma que as relações públicas e a empresa são, 

geralmente, encaradas como parte da estratégia de marketing de uma organização. 

Assim, complementam e reforçam programas publicitários, campanhas de correio 

direto, material publicitário, literatura sobre a empresa e a cultura de empresa. 
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Emerge ainda, que as relações públicas são parte integrante de um sistema complexo e a 

sua posição surge, assumindo um papel de fronteira, pois constituem o canal de 

relacionamento entre uma organização e o público, agindo interna e externamente.  

Nesta perspetiva, Lampreia, (s/d:86), preconiza que, as relações públicas podem dividir-

se em dois grandes tipos:  

Relações públicas interna/relações humanas na empresa – funcionam como elo de 

ligação entre a administração e o pessoal, visando uma boa comunicação interna e a 

criação de um bom ambiente de trabalho; 

Relações públicas externas – visam e incidem no bom entendimento entre a empresa e 

os seus diferentes públicos externos (fornecedores, comunidade, consumidores, etc.), 

além de outros aspetos concernentes à projeção da imagem e desta para o exterior. 

Salientamos ainda a primazia de uma das principais caraterísticas das relações públicas, 

quer a nível interno como externo: a existência permanente de feed-back.  

Reiteramos que é devido à comunicação estabelecida nos dois sentidos, que as relações 

públicas são consideradas uma técnica ideal para suscitar o diálogo entre uma 

organização e seus públicos, visando esclarecê-los, no que concerne às políticas e ações 

promovidas e exequíveis no presente e no futuro, sempre com um caráter prospetivo de 

melhoria e evolução. 

1.8.1. O Departamento da Comunicação 

No que se refere à criação de um departamento de comunicação, salientamos que é uma 

iniciativa essencial e muito profícua, a nível das empresas. 

Neste contexto, Beirão, (2008:46-48), enfatiza que “A comunicação trata algo 

específico, exige uma formação académica própria e uma orientação profissional 

especial. Portanto, um departamento que englobe tudo o que se entenda como função de 

comunicação. A comunicação é vista como uma ferramenta de gestão estratégica”. 

Inferimos assim, que o departamento em causa deve assumir e tratar de todas as 

questões subjacentes à comunicação e suas funções, recorrendo à comunicação e 

utilizando-a como um meio, suporte, auxílio, apoio, ou seja uma ferramenta e recurso. 
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Tal possibilita uma dinâmica específica e conducente a um melhor desempenho da 

empresa. Neste contexto, surge como essencial e uma das prioridades, a necessidade de 

desenvolver de forma eficaz o uniformizar da informação divulgada pela empresa, o que 

de outra forma poderia originar afirmações contraditórias e proferidas sobre um mesmo 

assunto por dois responsáveis da empresa. Reiteramos assim, que tudo o que se 

transmite interna ou externamente a imagem da empresa deve ser coordenada e 

aprovada pelo departamento de comunicação. 

Nesta sequência, valoriza-se o conceito de comunicação global e integrada que confere 

algum sentido a todas as outras subáreas da comunicação: a comunicação interna e 

externa, através de eventos e patrocínios; a comunicação persuasiva, através da 

publicidade, destacando ainda outros departamentos como: 

 o departamento de marketing que mantém toda a comunicação; 

 a direção de comunicação de cuja dependência é direta; 

 a planificação estratégica da empresa. 

Constatamos que todos estes aspetos se interligam e interrelacionam, visando a 

consecução dos objetivos a atingir, tendo como preocupação fundamental a questão da 

comunicação encarrada como uma ferramenta de gestão estratégica.  

Em relação ao HPAP verificamos que não havia, nem nunca houve qualquer 

departamento da comunicação, constatando-se que os problemas relativos a este 

domínio eram tratados na receção, sendo reencaminhados para instância superiores, 

quando mais complexos e contundentes (fonte própria com a colaboração da 

supervisora).  

Perante esta situação, no âmbito da exequibilidade do meu estágio, eu sugeri à chefe da 

receção, a urgência e pertinência de tal necessidade, pois no meu entender e perspetiva o 

hotel precisa de um gabinete da comunicação. Esta inovação no HPAP visa, sobretudo a 

organização e tratamento da informação, dando mais credibilidade à empresa e 

ajudando a ultrapassar certos problemas internos e externos, a nível da comunicação e 

assessorando vários planos, de marketing para o hotel. Tal procedimento será uma mais 

valia para o hotel, contribuindo para a melhoria e qualidade dos produtos e serviços 

prestados. 
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1.8.2. A Função da Comunicação 

No que concerne às funções da comunicação, salientamos como essencial que a 

comunicação deve ser um instrumento de transparência informativa, pois segundo Rego 

(2013:58), “as incompreensões na comunicação geram resultados perversos”. 

Explicitando, se a mensagem for mal compreendida, tendo significado diferentes para o 

emissor e recetor, tal é conducente a efeitos negativos que devemos evitar a todo custo. 

Consequentemente, a função principal e subjacente à comunicação deve ser sempre, 

promover uma comunicação positiva, baseada: na clareza, transparência e objetividade.  

Enfatizamos ainda que a comunicação positiva deve ser promovida e desenvolvida 

constantemente na empresa, fomentando sobretudo atitudes de:  

 promoção de um clima organizacional que suscite: o apoio, a ajuda, 

encorajamento e apreciação predominante sobre o criticismo, o sarcasmo e 

depreciação; 

 respeito pelos outros;  

 valorização do trabalho dos colaboradores;   

 respeito pelos diversos pontos de vista, diferentes perspetivas dos outros. 

Nesta sequência, refiro que uma das funções da comunicação é verificar a assertividade 

da mesma e consequentemente as respetivas mensagens e ordens subjacentes. 

Explicitando, salientamos que o seu propósito e objetivo fundamental e inerente é a 

questão da transmissão da mensagem, que atua de acordo com a intenção do emissor, 

adquirindo uma diferente forma na sua essência e transmissão. 

 A este nível, Beirão (2008:46-48), refere também que o cerne da função da 

comunicação reside na transmissão da mensagem, devendo ter sempre certas 

preocupações fundamentais e centrar-se: 

 no separar das informações verdadeiras e falsas (tendo por obrigação a 

divulgação ou esclarecimento das verdadeiras, sejam boas ou más); 

 na elaboração de um plano de comunicação com a identificação clara dos 

públicos alvo; 

 na forma como a opinião pública vê a empresa e como a comunica. 
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Neste âmbito, constatando que como no HPAP não há qualquer gabinete de 

comunicação, as funções inerentes e relativas à mesma acabam por se diluir, não sendo 

consequentemente alvo da análise e reflexão necessárias. 

1.8.3. Caraterização do Público Externo                         

Em relação à caraterização do público externo, seguimos sempre o critério de 

proximidade da empresa, pelo que consideramos fundamentalmente: 

 os clientes (internos e externos) e os fornecedores; 

 a comunidade envolvente, as associações patronais representativas e 

concorrentes; 

 os órgãos de comunicação social; 

  o estado e governo; entidades fiscalizadoras;  

 as instituições de ensino e formação profissional (os estudantes de determinadas 

faculdades são potenciais e futuros colaboradores);  

 o mercado de mão-de-obra, os acionistas (gozam da caraterística de também 

poderem ser público interno, em determinadas circunstâncias). 

Perante um público tão diversificado, como é o caso e a situação vivenciada no HPAP, é 

fundamental e imprescindível a adaptação da mensagem que pretendemos dirigir-lhes, 

visando informá-los clara e corretamente, mas concomitantemente, divulgando os 

nossos produtos e serviços e sua qualidade, para a consecução dos nossos objetivos. 

Neste contexto, apesar da necessidade da adaptação da mensagem aos respetivos 

públicos, é essencial ter cuidado com o tipo de linguagem e com os meios técnicos 

utilizados, para que o sentido e interesse da mensagem sejam mantidos e se verifique 

continuidade na comunicação. 

1.8.4. O Cliente 

Sabemos que em relação a todas as empresas, o cliente assume uma importância 

fundamental, pois sem ele a empresa não existe, consequentemente surge a frase “o 

cliente tem sempre razão”.  
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Neste contexto, explicitamos que o cliente é de tal modo fundamental, que mesmo não 

tendo razão deve ser alvo da atenção das empresas, surgindo sempre em primeiro lugar, 

simplesmente porque ele é o maior património da empresa. Consequentemente é crucial 

e imprescindível considerar os clientes como ativos e valiosos, sendo esta a receita a 

seguir, pois não adianta ter um grande e magnífico hotel, com serviços personalizados 

se os clientes não se sentem num ambiente acolhedor, nem confortáveis.  

Nesta perspetiva, não é apenas suficiente para garantir a satisfação dos clientes, 

oferecer-lhe bons produtos e serviços que se pretendem com a máxima qualidade, 

exequível, através de um bom processo comercial e boas ações de marketing, mas é 

preciso olhar a empresa como um todo, otimizando as relações que suscitam e facilitam 

uma boa comunicação, gerando consequentemente um ambiente agradável conducente à 

satisfação do cliente.  

Reiteramos assim, que a construção de um bom relacionamento entre o cliente e a 

empresa é fundamental e os clientes devem ser reconhecidos, identificados e tentando 

responder positivamente e colmatar as suas necessidades. Para tal, é preciso conhecer 

bem, saber manter a comunicação, escutar as necessidades e reconhecer a sua 

fidelidade. O diálogo é um meio por excelência e uma das principais vias para fortalecer 

essa relação, pois o cliente gosta de ser ouvido e dar opinião, sendo consequentemente 

necessário criar um canal direto de comunicação, seja por e-mail, por telefone, por site 

ou mesmo nas redes sociais. 

Como preconiza Beirão (2008:46-48) reiteramos que “mais importante do que 

conquistar novos clientes, é sem dúvida fidelizar os já conquistados, com um trabalho 

sistemático baseado na confiança e nas boas relações e para isso acontecer tem de haver 

um bom trabalho ao nível da comunicação empresarial”. Tal é fácil de compreender 

porque é consequente da exequibilidade de um trabalho sistemático, incidindo na 

confiança e nas boas relações que se estabelece e dependerá em grande parte a 

satisfação final do cliente e a imagem da empresa. 

Os clientes do HPAP são no geral, considerados clientes verdadeiros e fiáveis, pois 

acreditam no hotel, desde a sua criação até hoje. Reiterando todos os aspetos 

salientados, sabemos que um dos fatores essenciais que também contribui para que os 

clientes não esqueçam o hotel e tenham por ele uma preferência notória incide na sua 
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vista panorâmica, além da arquitetura e respetivo design que manteve a traça original da 

época antiga.  

Enfatizamos assim, que é fundamental e necessário para cativar e atrair clientes, que os 

responsáveis das Relações Públicas do HPAP, obrigatoriamente, desenvolvam um 

conjunto de competências que devem ser aplicadas em contexto profissional.  

Neste âmbito, enfatizamos que todo o trabalho, após planeado e executado deve ser 

monitorizado, sendo este também o papel do Relações Públicas do HPAP, que tem tido 

um papel preponderante no sucesso e toda a dinâmica subjacente ao hotel, sempre com 

um carácter proactivo e consequentemente de todo o Grupo Pestana. 
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Capítulo II - Estágio 

Hotel Pestana Alvor Praia no Algarve (Portimão) 
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No que concerne ao nosso segundo capítulo, salientamos que este incidirá, na 

exequibilidade do nosso estágio, descrevendo os aspetos cruciais e subjacentes ao 

mesmo e consequente dinâmica desenvolvida, visando a consecução dos objetivos 

pretendidos. 

Neste contexto, em primeira instância, referiremos, caraterizando e descrevendo o local 

onde o mesmo ocorreu, salientando a sua durabilidade e tentando explicitar em 

pormenor e detalhadamente cada uma das diversas atividades efetuadas, durante os três 

meses em que este decorreu.  

2. Descrição/Funcionamento do local específico de estágio: Front Office/Receção 

O departamento de Front Office (F.O.), é constituído pela receção e pelo serviço de 

bagagens. A segurança não se inclui neste departamento, pois faz parte integrante dos 

serviços centrais do Algarve, localizados na Torre J, Alvor, monitorizando e 

assegurando o hotel, através de camaras de vigilância, intervindo sempre que haja 

alguma ocorrência. 

No que concerne à equipa de receção do Pestana Alvor Praia inferimos que é destacada 

pela sua competência e cumprimento dos seus objetivos, tais como aumentar o Index da 

satisfação dos hóspedes e maximizar os Room Upselling (transferência de quarto para 

uma categoria superior, pagando a diferença entre as ambas tipologias). Infelizmente, 

alguns dos elementos mais antigos mudaram de emprego, devido a melhores condições 

salariais e de trabalho, o que provocou algum alarmismo em relação aos seus 

antecessores. Felizmente, e por este departamento ter uma chefia de grande nível, o 

departamento foi melhorando.  

Um dos problemas deste departamento, são as responsabilidades conjuntas que têm com 

o departamento de F&B que, muitas vezes gera alguma confusão, principalmente 

devido aos serviços de Room Service pois têm apoio da parte dos bagageiros. 

Nesta sequência, passamos de imediato a referir os respetivos cronogramas referentes as 

principais funções, procedimentos e atividades que eram exigidos na receção. 
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2.1.  Cronogramas do Estágio  

De imediato, apresento os diversos cronogramas que plasmam e apresentam os 

diferentes horários, de acordo com os vários meses que integrei o trabalho da receção do 

hotel, tal como as respetivas atividades que me foram atribuídas e pelas quais 

consequentemente era responsável (ver anexo II). 

2.2.  Cronograma de horário do mês de junho/julho 

No que concerne ao mês de junho e julho, salientamos que este se destacou, em 

primeira instância, por ser o primeiro cronograma que efetuei e por a sua exequibilidade 

ser muito enriquecedora e pertinente devido à sua utilidade prática. 

Enfatizo que neste início de estágio, referente ao final do mês de junho, princípio de 

julho o horário que me foi atribuído, embora sendo equitativo em relação ao n º de 

horas, conforme o cronograma (ver anexo II), diferia quanto às tarefas exigidas, que 

eram menos, uma vez que eu era iniciante, havendo consequentemente também mais 

flexibilidade. Porém, a situação foi transitória e de apenas vinte dias sensivelmente, 

devido ao meu bom desempenho, considerado no geral adequado, dinâmico e 

responsável, além da disponibilidade demonstrada e muito valorizada por todos os 

colegas e pela chefe da receção. 

2.3.  Cronograma de horário do mês de agosto 

No que se refere ao mês de agosto, de acordo com o cronograma (ver anexo II), 

verificamos que houve alterações, relativamente aos períodos de tempo em que 

trabalhei, passando a fazer o período noturno. Explicitando, enquanto anteriormente 

trabalhei, apenas uma noite experimental, para ter a noção do funcionamento e das 

particularidades inerentes à noite, a partir do mês de agosto comecei a fazer noites, tal 

como os funcionários mais antigos.  

No total efetuei duas noites por semana, durante o fim de semana, perfazendo oito 

noites mensais e dezasseis no final do estágio. 
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2.4. Atividades Desenvolvidas 

No que concerne às atividades desenvolvidas saliento que estas constituíram a parte 

fundamental e mais motivadora, além de mais pessoal da exequibilidade do meu estágio 

e consecução dos respetivos objetivos. Convém referir ainda, que a elevada procura do 

nosso hotel refletiu-se no meu estágio, proporcionando-me experiências variadas, 

diversificadas e enriquecedoras, pois o trabalho aumentou e as minhas funções foram 

mais diversificadas e exigentes, (ver anexo I e XIX).  

No âmbito do meu estágio, saliento que o apoio à receção foi a principal função que 

desempenhei, no entanto, como uma das políticas do hotel é a entreajuda, 

consequentemente foram-me atribuídas algumas tarefas, que aparentemente não 

estavam relacionadas, com a minha área de trabalho, como por exemplo Night do hotel. 

Enfatizo, que paulatinamente, me fui apercebendo e sentindo uma melhoria 

significativa, em relação à minha apetência e perfil como rececionista. Tal foi 

consequente, sobretudo do meu empenho, interesse e destreza, no que concerne ao 

aprender a manusear o programa, Opera, fundamental e imprescindível, para o 

desenvolver de qualquer trabalho referente ao hotel e respetiva empresa.  

Visando perscrutar a minha dinâmica, autonomia e capacidade de trabalho, ou seja, o 

meu perfil como rececionista, de início foram-me solicitadas algumas tarefas mais 

simples que passo a referir: 

 atribuir o número de cartão Hóspede Prioritário do Pestana (PPG) aos novos 

clientes; 

 desligar o ar condicionado do Back Office; 

 levar o correio do dia; 

 atender o telefone. 

Saliento que tentei realizar com a máxima eficácia as tarefas de que fui incumbido, 

estando atento a todas as explicações e aos diversos pormenores que, por vezes, são 

essenciais. 

Neste âmbito, refiro e explicito, descrevendo minuciosamente a minha dinâmica, 

interesse, empenho, autonomia e responsabilidade demonstrados, no que concerne à 
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exequibilidade das atividades diárias, a desenvolver sob a minha responsabilidade e que 

passo a elencar:   

Num outro momento, atualização de informações na base de dados, responder a emails, 

tratar informações relevantes, reservas para parques aquáticos e atividades exteriores ao 

hotel, reservas ou cancelamentos de golfe, auxílio aos hóspedes, e agir em 

conformidade perante reclamações, faziam partes das minhas atividades diárias. 

2.4.1. Preparação das chegadas dos clientes para o dia seguinte 

Este procedimento foi um dos que desempenhei, mais assiduamente, sendo uma das 

minhas atividades diárias de grande importância, pois era condição sine quo none, para 

o sucesso do dia seguinte, o bom funcionamento e dinâmica de todo o hotel, (ver anexos 

III, XIII, XIV e XVI). 

Neste contexto, salientamos que antecipadamente era necessário e imprescindível, 

efetuar algumas diligências específicas, o que fiz várias vezes: 

 Preencher o check list; 

 consultar a lista de clientes e preparar as entradas do dia seguinte, o que 

normalmente, era da responsabilidade do rececionista do turno da tarde e 

implicava o reunir de toda a documentação relacionada com a reserva, exigindo 

algum cuidado e perfecionismo; 

 selecionar e juntar todos os cartões atribuídos respetivamente a cada cliente, (a 

ficha de identificação pessoal, o cardex e o Key-Card/cartão de acesso ao quarto 

de cada um, além de outros referentes à praia e ao parque de estacionamento, à 

piscina, carta de boas vindas e o cartão Pestana Priority Guest (PPG)), e inseri-

los num desdobrável em cartolina, género de pasta, visando a máxima 

funcionalidade e o bem-estar do cliente; 

 indigar o que o cliente escolheu: Bed & Breakfast (BB), Half-Board (HB) ou 

Full-Board FB; 

 room assignment (atribuição de quartos); 

 análise dos pedidos e preferências pessoais do cliente, atribuição de vip’s; 

 verificação de pagamento, em casos vip’s. 
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2.4.2. Check-In  

No que concerne ao check-in, considerado o momento da chegada do cliente ao hotel, é 

deveras essencial, por ser o primeiro impacto do cliente em relação ao hotel. Podemos 

assim, referir, que este constitui um espaço extremamente importante, visto ser, em 

muitos casos, o primeiro contacto direto com o cliente, através do rececionista, uma das 

minhas funções que desempenhei com muito agrado, satisfação e responsabilidade. 

Consequentemente, no âmbito desta minha tarefa, fazendo o check-in, recorrendo ao 

programa Opera, (ver anexo IV), tentei ter sempre em atenção certos aspetos 

fundamentais, enquanto rececionista: 

- agir corretamente, mantendo uma boa postura (levantar) e cumprimentar o cliente de 

forma calorosa (sorrindo e cumprimentando-o, tratando pelo seu nome, sempre que 

possível). 

Reitero, ainda neste âmbito o elencar de outras obrigações subjacentes a um bom 

desempenho de um rececionista e que cumpri ao longo da exequibilidade desta minha 

atividade na receção: 

 desejar as boas vindas do cliente ao HPAP e perguntar-lhe em que nome efetuou 

a reserva, (a partir deste momento tratá-lo sempre pelo nome); solicitar-lhe um 

documento de identificação, de forma a termos a informação necessário para 

efetuar o respetivo registo de cliente; 

 entregar a folha de registo ao cliente, para que a complete com alguns dados que 

em falta (a morada, o telefone e o e-mail) e uma assinatura legível, (sendo 

cliente habitual, o seu histórico surge atualizado com os dados necessários e não 

é necessário o documento de identificação); 

 confirmar com o cliente os dados da reserva (nº de noites, nº de pessoas, 

tipologia de quarto, pedidos especiais e respetivos preços), o que não deve ser 

referido oralmente, devendo apenas ser assinalado na ficha, porém se o 

pagamento não for da responsabilidade do cliente, não deve ser mencionado; 

 verificar se a reserva tem alguma particularidade e informar o cliente, (se a 

reserva for através de um voucher, pedir-lho e fazer uma cópia); 
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 pedir ao cliente o seu cartão de crédito ou multibanco, de forma a emitir uma 

pré-autorização, em relação à conta do cliente, para posterior pagamento 

automático na hora do check-out, visando precaver situações de saídas 

antecipadas e com ausência do check-out; 

 entregar o key-card com o número do quarto, informando o cliente sobre os 

serviços do hotel, (horário e local do pequeno almoço, almoço e jantar, além de 

outros serviços); 

 indicar e acompanhar, quando o possível, o cliente ao quarto e caso o bagageiro 

não esteja disponível (podemos apenas indicar-lhe correta e 

pormenorizadamente o piso, a ala e a localização do elevador); 

 por fim, desejar uma boa estadia e experiência ao cliente e se necessário, ajudá-

lo a transportar bagagens para o quarto. 

2.4.3. Check-Out  

No que concerne ao check-out foi também um procedimento a que dei primazia, 

efetuando-o diariamente, pois era de muita importância, remetendo ao momento de 

saída do cliente do hotel.   

Neste contexto, devemos tentar ter sempre em atenção alguns aspetos relevantes para a 

sua realização. Consequentemente, como rececionista esforcei-me por adotar uma 

postura adequada, respeitando durante o check-out, (ver anexo IV), efetuado a partir do 

programa Opera do HPAP, as regras estipuladas pelo o hotel, pois consideradas 

necessárias e fundamentais, sendo algumas similares às do check-in, já mencionadas e 

explicitadas acima: 

 caso não se saiba o nome do cliente, deve perguntar-se-lhe de forma simpática o 

número do quarto, para acedermos à sua conta; 

 confirmar com o cliente todos os débitos registados, caso este solicite um extrato 

de conta; 

 informar o cliente do valor total a pagar e perguntar-lhe de que forma deseja 

efetuar o pagamento; confirmar o pagamento no sistema, emitindo a fatura, com 

os dados do cliente, (que sairá em duplicado); entregar a fatura original ao 

cliente e a cópia para o hotel; 
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 perguntar sempre se verificou tudo e se não esqueceu algo no cofre, ou no quarto 

antes de sair; perguntar-lhe se correu tudo bem e ficou satisfeito com a estadia; 

pedir-lhe a chave do quarto; 

 agradecer ao cliente e desejar-lhe um bom dia e um bom regresso a casa, durante 

a viagem;  

 se possível oferecer ajuda em relação à bagagem; 

 arquivar o duplicado da fatura e do respetivo pagamento. 

 

Check-Out Tardio/Late Check-Out 

 

Como rececionista, frequentemente tive que resolver situações de check-out tardio que é 

possível aceitar, sem qualquer acréscimo de custo, se: 

 não houver chegadas para ocupar esse quarto no mesmo dia; 

  o chech-out não exceder as 15 h; 

 o cliente for habitual; 

  houver instruções superiores nesse sentido; 

 

Para além destas situações, o check-in tardio poderá ter um custo de 30% a 50% do 

custo da estadia, porém se o check-out se prolongar até depois das 18 h, o hóspede 

poderá ter de pagar o suplemento de uma noite. 

 

Ausência de Check-Out  

Por vezes, surgem situações de ausência de check-out, quando o cliente vai embora, sem 

dar satisfações à receção, situação que experienciei e tentei resolver pessoalmente, por 

mim mesmo, diligenciando de acordo com o exigido e que passo a explicar. Após a hora 

em que o check-out deve ser feito (12 h para os quartos de hotéis e 11h para os 

apartamentos), o rececionista deve contactar os clientes e informá-los do atraso e da 

necessidade de efetuarem o pagamento.  

Se, porém, não for possível contactar o cliente, é necessário realizar uma inspeção ao 

quarto para verificar se lá se encontra alguma bagagem. Este procedimento deverá ser 

efetuado com a colaboração da housekeeping, mas apenas após ter ligado para o quarto 

e não ter obtido resposta. Não sendo encontrada qualquer bagagem no quarto, o 

rececionista deve comunicar de imediato e obrigatoriamente aos seus superiores, 
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efetuando de seguida o pagamento da sua estadia, incluindo todas as despesas, pois 

temos em posse os dados do cartão de crédito do cliente. 

 

Débitos após o Check-Out 

 

Como já referi na ausência do check-out, a regra deste procedimento não muda para os 

débitos após o check-out.  Relativamente a este assunto, caso o cliente saia das 

instalações do hotel sem efetuar o pagamento, o rececionista deve contactar os clientes e 

informá-los do atraso e da necessidade de efetuarem o mesmo.  

Porém, se o cliente omitir o consumo do minibar no momento do check-in, este custo 

será debitado na conta do cliente, por informação cruzada e colateral do minibar, não 

sendo uma perda para o hotel. 

 

Pagamento anterior ao Check-Out 
 

Neste âmbito, sempre que um hóspede deseje efetuar o pagamento, antes do momento 

do check-out, o rececionista deverá proceder ao pagamento da despesa do hóspede até 

ao momento, mas sem fechar totalmente a conta, nem confirmar o check-out, pois o 

cliente poderá ainda efetuar alguma despesa enquanto permanecerá no hotel.  

 

Saídas Antecipadas  

 

Várias vezes, tive que resolver situações de saídas antecipadas. Em todos os casos, o 

cliente deseja sair antes da data prevista, pelo que procedi de acordo com as orientações 

que o rececionista deve seguir: 

 perguntar, de forma simpática, o motivo da antecipação; 

 ouvir atentamente o cliente e os seus motivos; 

 tentar responder às suas exigências; 

 tentar dissuadi-lo de sair antecipadamente; 

 informar o departamento de housekeeping. 

Se, porém, a decisão do cliente for tomada após as 12 horas, de permanência no hotel, 

devem ser implementados os procedimentos do late check-out. 
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2.4.4. Atendimento Telefónico 

 Relativamente ao atendimento telefónico, enfatizamos que é um dos meios mais 

utilizados, no âmbito da comunicação interno ou externa, entre os diversos 

departamentos do hotel. Neste contexto, saliento que foi uma das primeiras tarefas que 

me foi solicitada, devendo ter presentes e respeitar determinados requisitos 

fundamentais para o sucesso da mesma, visando o facilitar de uma boa comunicação. 

Assim, saliento que fui recetivo, agradecendo todas as recomendações que me foram 

feitas e tentando responder da melhor maneira.  

Reitero e é importante referir que tentei aplicar, sempre que possível, o que aprendi 

durante o curso, a nível teórico, remetendo aos princípios essenciais e subjacentes a este 

tipo de comunicação, que deve ser exequível de forma: 

 coerente e discreta, usando uma linguagem simples e de fácil compreensão; 

 positiva, evitando, sempre que possível, o uso da palavra “não; 

 disponível e calma, respondendo ao interlocutor; 

 simpática e tratando o interlocutor, não esquecendo que o sorriso e a boa 

disposição “ouvem-se” ao telefone. 

Porém, o atendimento telefónico engloba um conjunto de procedimentos que devem ser 

respeitados para que se consiga obter um serviço de telefones organizado e de 

excelência.  

2.4.5. Marcação das atividades 

No HPAP surge a oferta de uma panóplia de atividades muito diversas e, por vezes, 

exteriores ao hotel, mas cuja marcação pode ser efetuada, por intermédio da receção do 

hotel, (ver anexo V). 

Assim, os clientes podem realizar e praticar como hobbie, ocupando os seus tempos 

livres: mergulho, golf, passeios, visitas a monumentos, parques de diversão, entre 

outros. A receção aconselha os melhores serviços, segundo o feedback dos antigos 

clientes, proporcionando, assim, serviço de Concierge (Porteiro) de alto nível. É 

essencial facultar todas as informações disponíveis referentes ao hotel e ao meio 
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envolvente, (localização das praias e respetivos acessos, além do turismo da região, 

monumentos fundamentais, pontos de interesse e gastronomia típica).  

No que concerne ao golf e sua marcação, por intermédio do hotel, procedíamos da 

seguinte forma: 

- quando o cliente marcava e comprava o jogo diretamente ao rececionista do hotel, 

eramos obrigados a emitir um recibo em formato de voucher, no momento, o qual era 

obrigatório ser apresentado aos colaboradores do campo escolhido e preferido pelo 

cliente, (ver anexo V). 

2.4.6. Envio de E-mails 

 Durante a exequibilidade do meu desempenho, enquanto rececionista, era uma das 

minhas funções mais frequentes, verificar as entradas dos e-mails, procedendo de 

acordo com o respetivo assunto.  

Se o e-mail visava responder ao cliente, tal deveria ser efetuado com a maior brevidade 

e celeridade possíveis. Neste âmbito, devia obedecer a certos e determinados requisitos 

fundamentais à redação e escrita de um e-mail, devendo para o efeito usar: 

- palavras simples e uma linguagem clara e correta, coerente e concisa para que os 

clientes percebessem a mensagem transmitida. 

Neste âmbito, se o assunto do e-mail eram as reservas ou informações sobre as 

atividades do hotel, enquanto rececionista tinha que responder com a maior rapidez 

possível.  

Porém, se o assunto do e-mail ultrapassava as minhas competências e estava fora do 

alcance do rececionista, tinha a obrigação de o direcionar a outro colaborador de outro 

departamento do hotel, sendo reencaminhado a quem de direito.  

Remetendo a Beirão, (2008:97) enfatizamos que “o e-mail é o grande veículo escrito de 

comunicação à distância que permite rapidez e fiabilidade”. Neste contexto, podemos 

referir que, a internet é uma rede que pode conter todos os documentos da empresa, com 

vários níveis de acesso e áreas de discussão online, como é o caso do e-mail (ver anexo 

VI). 
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Com a evolução informática, surge a alternativa de substituirmos os papeis e os correios 

tradicionais por veículos eletrónicos que permitem uma velocidade jamais alcançada. 

Todos os instrumentos de comunicação existentes em papel podem ser substituídos por 

instrumentos eletrónicos.  

Os clientes antes da sua saída do hotel, devem sempre informar o rececionista na 

véspera, explicando se querem ou não, um lanche box e qual a quantidade, de forma a 

que o rececionista tenha tempo de redigir um e-mail, dirigido a todos os funcionários 

superiores do hotel (ver anexo VI), avisando da saída e pretensão do cliente. 

2.4.7. Restaurantes e Bares  

A reserva dos restaurantes é da responsabilidade dos rececionistas, consequentemente 

foi uma das tarefas que me foram exigidas. Esta surge integrada num conjunto de 

procedimentos que visavam a satisfação e o bem estar do cliente, sendo assim e 

tentando facilitar a vida dos mesmos, muitas das vezes, efetuei reservas por telefone 

para o Green Pines Bistro ou para o Green Pines Buffet, (ver anexo XV) e ainda para 

outros restaurantes no exterior do hotel e na vila do Alvor. 

2.4.8. Venda de quartos na receção 

No que concerne à venda de quartos na receção, apesar de ser um ato cada vez menos 

recorrente a nível da hotelaria, ainda se efetuam algumas reservas, recorrendo a esta 

modalidade, em regime presencial. Perante esta situação, denominada Walk-in, (quando 

um cliente se dirige ao hotel sem reserva), muitas das vezes é necessário mostrar os 

tipos de alojamento disponíveis para auxiliar o cliente na escolha da tipologia ideal.  

Neste caso é necessário diligenciar certos procedimentos que implicam: 

 atender ao pedido do cliente, percebendo a tipologia (ver anexo XII), do quarto 

pretendido, a data da estadia e números de noites, número de pessoas, os dados 

do cliente (nome, contactos, e um documento identificativo) e o preço a praticar; 

 informar o housekeeping sobre o quarto atribuído, para saber se este está pronto 

a ser utilizado 

 imprimir-se a folha de reserva e de registo, além de se programar a chave do 

respetivo quarto. 
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Porém, se o quarto não estiver disponível, deve verificar-se no sistema se há algum 

outro quarto da mesma tipologia que possa ser atribuído ao cliente. Caso não haja e não 

for possível, de imediato resolver a situação deve-se continuar a tentar até surgir um 

quarto vago, procedendo do seguinte modo: 

 pedir ao cliente de forma amável para aguardar um instante; 

 ser-lhe oferecida a possibilidade de deixar a sua bagagem à guarda do Hotel: 

 indicar-lhe a possibilidade de se sentar no bar, oferecendo-lhe uma bebida; 

 sugerir-lhe o uso do spa; 

 referir a existência de alguns monumentos na vila com interesse para visitar. 

2.4.9. Reportar e resolver os problemas dos quartos 

Em relação a esta questão, constatamos que durante o nosso estágio, várias vezes, 

surgiram alguns problemas, sobretudo referentes ao ar condicionado, às televisões ou 

até à limpeza, que por vezes era tardia. Estas situações deviam ser, de imediato, 

reportadas às chefias do HPAP, ou a outros colegas mais antigos, providenciando para 

que fossem rapidamente resolvidas.  Para tal, recorria-se e utilizava-se o software 

Gemax, caso o problema fosse relacionado com o departamento de manutenção (ver 

anexos VIII); ou o programa Opera Property Managment System, caso a questão se 

relacionasse com o departamento housekeeping.  

Todos estes pedidos deviam ser mencionados no logbook, (ver anexo XI), ou Fail 

Report/relatório de falhas, (aplicação do Software Opera que permite registar os 

acontecimentos e pedidos para depois serem analisados, nomeadamente pelas chefias). 

2.4.10. Aluguer de Veículos  

 No que concerne ao aluguer de veículos, foi uma atividade que promovi e realizei 

diversas vezes, pois era uma solicitação que surgia com muita frequência, uma vez que 

o hotel, geograficamente, encontra-se ainda a relativa distância dos locais de interesse. 

Consequentemente, esta é uma prática muito comum, na zona das praias algarvias, mais 

especificamente o aluguer de carros, motociclos e bicicletas. 

Assim, frequentemente, o cliente entra em contacto direto com a receção do hotel, 

visando que o rececionista entre em contacto com as agências de aluguer de veículos, 
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Rent a Car, fazendo a marcação do veículo escolhido, (respetiva categoria - marca, nº 

de dias, preço e respetiva forma de pagamento). 

2.4.11. Reservas e Marcações de Transfers  

Relativamente às reservas e marcações de atividades foi também uma das tarefas que 

realizei, algumas vezes, recorrendo às marcações na plataforma do hotel.  

Neste âmbito, referimos que o HPAP, tem uma parceira principal com a agência 

denominada, Wold Avaible - agência de transportes que trabalha diretamente com o 

hotel. Como recompensa da escolha da agência, pelos nossos clientes, a mesma 

proporcionava-lhes um Mini Bus gratuito, diariamente (ida e volta) que saía diretamente 

do hotel, às 11h para o Centro de Portimão, regressando às 15h (ver anexo XII).  

2.4.12. Fecho da Caixa 

Explicitando e como o próprio nome indicia, o fecho da caixa é efetuado sempre no 

final de cada turno. Esta foi uma das atividades que efetuei algumas vezes, pois era 

sobretudo, da responsabilidade de quem passava turno e eu, como era estagiário, não 

passava turno, mas apenas assistia, pelo que não me competia esta tarefa.   

Porém, sempre sempre que a efetuei, visando a exequibilidade deste procedimento foi 

fundamental: 

 contar o dinheiro da caixa (notas e moedas) e registá-lo na folha de fecho de 

caixa informatizada e preparada para o efeito; 

 realizar o fecho nos terminais de pagamento automático (TPA); 

 efetuar o fecho de caixa no sistema (Opera); 

 por fim, é sempre necessário imprimir o fecho de conta em formato papel e 

arquivá-lo no cofre da receção. 

Reitero que esta tarefa era de extremamente importante e de grande responsabilidade, 

pois informa sobre as receitas e balanços dos respetivos turnos.   
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2.4.13. Spa 

Relativamente ao serviço Spa a minha atuação, restringiu-se a promover e publicitar o 

serviço, o mais possível, explicitando de que constava e dando informações diversas, 

indicando o horário e o respetivo local de funcionamento e efetuando o pagamento 

diário, que era da responsabilidade do rececionista (ver nexo VII). 

 

Ao longo desta tarefa, saliento algumas das informações que facultei em diversas 

ocasiões, como rececionista: 

 como efetuar as marcações do Spa e respetivos procedimentos (marcar 

diretamente com os colegas que prestam os serviços de massagens); 

 os tipos de tratamentos de Spa e sua modalidade (devendo ser marcados no 

máximo até 12 horas antes da sua realização); 

 as massagens e respetiva marcação (marcar no máximo 48 horas antes da sua 

realização); 

 o tipo de pagamento e respetiva modalidade:  

- se o cliente estiver hospedado no HPAP, este serviço será efetuado, na receção 

do hotel pela TPA, ou debitado na conta do quarto do cliente); 

- se o cliente for externo, o pagamento será feito no momento e entregue ao 

cliente a respetiva fatura. 

Este serviço, o Spa é muito importante e fundamental para o hotel, pois ajuda nas 

receitas diárias do mesmo, contribuindo para a sua boa funcionalidade e consequente a 

expansão. 

2.4.14. Night Audit/Polícia Noturno 

No que concerne ao Night Audit considerado o Polícia Noturno das Operações, este 

assume, totalmente só, durante o turno da noite das 23h 45m às 07h 30m, diversas 

funções, que desempenha na receção, departamento de Front Office.  

Esta função é específica do Grupo Pestana, surgindo há pouco mais de 5 anos e é muito 

exigente, uma vez que exige o efetuar de tarefas de muita responsabilidade como: 

elaborar o BI Diário, os mapas de contas e o fecho de caixa, tarefas que apenas podem 

ser efetuadas no fim do dia. 
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Neste contexto, assumi, algumas vezes, as seguintes tarefas e procedimentos de um 

Night Audit: 

 verificar as chegadas pendentes, logo caso não haja late check-in (entrada 

tardio); 

 atribuir as reservas pendentes em No Show e enviar e-mail de imediato ao 

departamento de reservas para fazer follow-up aos clientes; 

 contar o fecho de caixa no final do dia e ratificar os fechos do turno A (07h30 – 

16h00) e turno B (15h30-00:00), caso houver valores incorretos e discrepâncias 

deve ser reportado a chefia de F.O.;  

 verificar o registo de check-ins e check-outs, deve-se ter em consideração se 

todos os dados do passaporte do cliente estão bem mencionados e visíveis, 

nomeadamente o primeiro e último nome, a data de nascimento, o número de 

identificação e a nacionalidade, tal como a aceitação e assinatura do cliente em 

como aceita os termos de condições do Hotel em que consta a sua politica de 

reembolso, de marketing e de privacidade (campos obrigatórios). 

Esta tarefa foi muito importante para mim, enquanto estagiário no HPAP, pois fiquei a 

saber quais os procedimentos necessários a um Night Audit, visando o bom desempenho 

da função e resolução de certas tarefas específicas e respetivos procedimentos. 

2.4.15. Elaboração dos Relatórios 

 No que concerne à exequibilidade da elaboração dos relatórios, podemos referir que 

tinha a finalidade essencial de referir e descrever aspetos, apenas relacionados com os 

clientes estrangeiros no hotel. 

Posteriormente, era encaminhado para os superiores (chefias) e para o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF).   

Neste âmbito, após analisarmos a posição dos diversos clientes estrangeiros do hotel, 

(clientes do restaurante, do bar e do SPA, etc), verificávamos se havia contas por pagar e 

se não tinham sido pagas, durante o dia, em numerário ou em TPA (Multibanco, Visa, 

Mastercard, American Express, Dinners Club, entre outros). 
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Posteriormente, após verificarmos se todos os requisitos estavam em ordem, 

elaborávamos um relatório síntese, figura 8 ou (ver anexo X), e a posteriori, 

enviávamo-lo diariamente, via email para o Serviço Estrangeiro e Fronteiras (SEF) e 

para os diretores dos respetivos departamentos, devendo ser sempre sujeito a aprovação. 

 

Reitero que esta foi uma das tarefas que aprendi e desempenhei, algumas vezes, 

enquanto rececionista do HPAP, com ajuda dos outros colegas que faziam Night Audit. 

A exequibilidade da mesma, ajudou-me imenso na minha aprendizagem, cooperando 

sempre com os colegas na elaboração do relatório em causa e outras necessidades. 

2.4.16. Mapa de Contas  

Outras das minhas incumbências fundamentais e de extrema importância, era efetuar o 

Mapa de Contas, conforme a figura 9 ou (ver anexo X), o que era da responsabilidade 

de quem fazia o turno da noite, ajudando, porém nesta tarefa, enquanto rececionista. 

Figura 9: Exemplo do Mapa de Contas 

Fonte: própria 

Figura 8: Exemplo de um relatório pronto para enviar para o SEF 

Fonte: Cedido pela empresa 
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Visando a elaboração dos respetivos mapas, partia de todas as compras realizadas em 

numerário e TPA, na receção, bar, restaurantes e SPA, processando o End Of the Day, 

para atualizar todas as contas e estados de reserva dos hóspedes. Pretendia assim, 

averiguar e confirmar, se as transferências bancárias e os respetivos câmbios estavam 

bem inseridos no sistema “Opera” e se os valores reais eram idênticos.  

Recorrendo ao City Ledger, procedia ao fecho da conta dos hóspedes provenientes de 

uma agência de viagens, em que a mesma teria de pagar ao hotel, num prazo de 3 

meses. Posteriormente, quando eu assumia o turno da noite como Night Auditor, 

efetuava uma fatura, ou recibo e enviava-a, por e-mail à agência de viagens, devendo aí 

constar todo o histórico de consumo efetuado pelo cliente. 

De seguida, guardava todo o dinheiro que se efetuou, durante o dia e em todos os 

departamentos, no cofre geral, que a posteriori, era levantado diária e presencialmente 

pela empresa de segurança (ESEGUR). 

 Posteriormente, todos estes dados eram guardados num ficheiro Excel, sendo 

necessário digitalizá-los e enviá-los, por email, para as principais chefias do Hotel para 

analisarem a receita referente a esse dia, para seguidamente, após a concordância da 

direcção reencaminhar tudo para a central financeira, ou seja, a tesouraria, cuja central é 

em Lisboa. 

2.4.17. Bilhete de Identidade Diário (BI Diário)  

Considera-se BI diário o resumo do quotidiano, que traduz sucintamente, tudo o que se 

passa na receção e em todo o hotel, ou seja, o que acontece em cada dia, como se pode 

ver no anexo IX. Esta foi uma atividade que desenvolvi frequentemente, sendo uma das 

de maior responsabilidade. Este documento inclui todas as informações diárias sobre o 

hotel, devendo-se preencher e ratificar todas as noites, à meia noite, por ser o término do 

dia.  

O documento era enviado, por email a todas as chefias, todos os dias de madrugada, 

pelas cinco ou seis da manhã, informando o que se passava, referindo: 

- a receita, a taxa de ocupação; o grau de satisfação; as entradas de vip’s, Room e F&B 

Revenue, Average Daily Rate (ADR); as rates diárias de cada quarto; taxas especiais; 
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pessoas que recusaram dar o cartão de crédito no check-in; descontos efetuados pela 

receção; aniversários; identificar o Manager on Duty; os eventos; a previsão da receita e 

taxa de ocupação para os próximos 30 dias; a comparação entre ano atual e o ano 

passado; actualizar o BI, entre outros.  

O BI é sempre preenchido pelo Night Audit porque marca o fim das atividades no hotel 

e assim, deve incluir todas as informações sobre os clientes e a sua estadia no hotel.  

Por fim, é necessário enviar o BI efetuado às principais chefias, via e-mail. 

2.4.18. Logbook 

No que concerne ao programa Opera do HPAP inclui uma das ferramentas essenciais 

denominado de loogbook ou um livro de ocorrências, onde se devem registar todas as 

informações importantes e pendentes, (figura 10 ou no anexo XI). 

 

O objetivo essencial e subjacente a este livro é possibilitar que qualquer rececionista 

tenha acesso a essas informações, de forma a evitar a perda das mesmas. Neste âmbito, 

deverão ser registadas, por exemplo, todas as informações sobre o grupo e referentes a 

clientes, além de certas ações que devem ser diligenciadas e tomadas, aquando 

ocorrência de determinadas situações. 

Figura 10: Exemplo de Logbook 

Fonte: Própria 
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Assim, saliento que esta era uma das minhas funções mais frequentes, pois ocorria 

durante as horas laborais do meu estágio, surgindo de acordo com os pedidos e 

reclamações do cliente. 

2.4.19. Membro PPG 

No que concerne ao cartão PPG, salientamos que é atribuído ao cliente, servindo 

concomitantemente para todas as instalações do Grupo Pestana, em todo o mundo e em 

diversos continentes: Europa, África e América.  

Destacamos, de seguida, sucintamente, os principais benefícios e descontos na sua 

utilização (ver figura 11 e anexo XI), onde se destacam os descontos imediatos para 

cada membro dos respetivos cartões.  

 

Enfatizamos que o Grupo Pestana tem uma atitude de muito respeito, levando muito a 

sério e com muita responsabilidade os seus clientes, valorizando e oferecendo aos seus 

cliente o melhor serviço, no que concerne à área de hotelaria. Consequentemente, os 

clientes são caracterizados, estando subdivididos em três escalões fundamentais para a 

atribuição dos respetivos cartões, o que era uma das minhas incumbências fundamentais 

e de extrema importância, enquanto rececionista do hotel: 

Figura 11: Exemplo dos descontos do cartão PPG 

Fonte: https://www.pestanapriority.com/pt-pt/program/pages/program-promotion.aspx 

https://www.pestanapriority.com/pt-pt/program/pages/program-promotion.aspx
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 o PPG Silver/Prata - nível silver, concede benefícios e descontos imediatos, 5% 

e quando se atingem os níveis seguintes há ainda mais vantagens e descontos; 

 o PPG Gold/Ouro - nível gold, dá benefícios e descontos imediatos, no valor de 

10% e quando se atingem os níveis seguintes surgem, ainda mais vantagens e 

descontos; 

 o PPG Platinum/Platino - nível platinium, confere benefícios e descontos 

imediatos de 15% e nos níveis seguintes surgem mais vantagens e descontos. 

 PPG Diamond/Diamante – tem anuidade e dá acesso aos melhores descontos e 

benefícios do programa opera: pontos convertíveis em noites gratuitas; 20% de 

desconto em Spa; 10% de desconto em bares e restaurantes e até 20% de 

desconto em alojamentos.  

Esta atividade foi igualmente enriquecedora para mim, pois fiquei elucidado em relação 

à classificação dos clientes e seus benefícios, consequentes do nível económico, que se 

reflete, quer queiramos quer não, a nível do tratamento e respetivo escalão de cada 

cliente o que em termos humanos não é o procedimento mais correto e adequado. 
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Reflexões finais e críticas 

Após uma análise crítica e reflexiva, no que concerne ao nosso período de estágio, 

salientamos que constituiu uma experiência extremamente diversificada e 

consequentemente muito enriquecedora e profícua, pelo que em primeira instância, devo 

referir que me senti realizado. 

Foi notório que nos proporcionou a aplicação da teoria à prática, enriquecendo-a e 

fundamentando-a, uma vez que “toda a teoria converge na prática”. Valorizamos a 

diversidade, variedade e exigência relativamente às tarefas desenvolvidas e que 

pensamos cruciais e pertinentes, a nível da exequibilidade do nosso trabalho. 

Consequentemente enfatizamos a dinâmica promovida, permitindo-nos desenvolver 

capacidades de interação, organização e comunicação, constituindo uma importante 

base para o nosso futuro pessoal e profissional, sempre com um caráter prospetivo e de 

melhoria no futuro. 

Referimos, explicitando algumas das experiências que mais contribuíram para o nosso 

desenvolvimento e autonomia: 

- o facto de trabalhar de dia e noite foi uma oportunidade bastante abrangente, incidindo 

nas operações relativas à dinâmica da receção, Front Office, 24 h por dia, 7 dias por 

semana; 

- uma perspetiva mais global, contactando com uma rede de colaboradores nas mais 

diversas áreas e a perceção das diferenças do trabalho e procedimentos, em relação à 

receção diurna e noturna, o que me permitiu conhecer a realidade dos hotéis do Grupo 

Pestana, no Algarve; 

- a oportunidade de contactar com os diversos departamentos do hotel proporcionou-me, 

também um enriquecimento crucial, preparando-me para o mundo do trabalho;  

- a análise de contas, das fichas técnicas e da carta de boas vindas, explicitando todos os 

horários do restaurante principal do hotel constituiu o trabalho de maior relevo 

desenvolvido, durante o estágio, pois visando a consecução do objetivo e atividade 

inerente era necessário o envolvimento dos colaboradores de todo o hotel;  

De imediato, referimos certas dificuldades que foram emergindo. Algumas não surgiram 

propriamente, no que concerne à realização do BI e relatório diários, considerados das 
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tarefas mais complexas, mas durante a exequibilidade do estágio em geral, pois como o 

hotel ficou sem Gestor de Unidade, lacuna relativamente aos recursos humanos, o que 

perdurou algum tempo, houve falta de acompanhamento, o que não se refletiu, apenas 

no meu estágio, mas também na gestão do hotel.  

Nesta sequência, elencamos outros obstáculos que foram surgindo e mais específicos, 

porém essenciais: 

- não saber falar inglês de forma corrente, clara e correta; 

- o desconhecimento de algumas línguas maternas e suas culturas;  

- o facto de ter entrado numa área completamente desconhecida para mim, a hotelaria e 

os termos técnicos utilizados nessa área, que demorei algum tempo a assimilar; a minha 

insegurança no contacto direto com o público.  

 

Quando ouvimos falar do Grupo Pestana, a atenção é imensa e as expetativas são 

elevadas por pertencermos a um grupo e uma cadeia de hotéis de grande dimensão e 

fama. Porém, o Grupo Pestana, na minha perspetiva e no que concerne à dimensão 

humana, em relação aos funcionários não corresponde, nem respeita uma ética 

fundamental, o que passo a explicitar.  

No que concerne às iniciativas e dinâmicas que tentei implementar, saliento que 

algumas poderiam servir para melhorar alguns aspetos do HPAP, mas tal não foi 

exequível porque o hotel tem a sua política de trabalho muito própria e quem define 

tudo são as hierarquias superiores ou os departamentos específicos, em determinadas 

matérias. 

Reitero que quando cheguei ao hotel como estagiário e cheio de expetativas deparei 

com alguns problemas que para os funcionários eram de difícil de resolução. De início, 

cheguei a assistir a conflitos entre os funcionários, ou seja, a receção estava dividida em 

grupos. Perante esta situação, fui ter com a chefe de receção e propus-lhe que os 

funcionários deveriam ser mais unidos, pois esta é a imagem do hotel, sendo um 

espelho do mesmo. Sugeri que criassem um grupo nas redes sociais, onde todos 

pudessem interagir, mas a minha ideia não foi considerada, nem exequível. 

Constatei também, que na receção do hotel não havia nenhum livro, em relação à 

perspetiva histórica do hotel, pelo que expliquei a necessidade de adquirirem pelo 
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menos um que ficasse disponível, numa das salas do hotel, para consulta dos clientes e 

mais uma vez a minha opinião não foi aceite.  

Observei, como inacreditável que o hotel tem os Flyers, (desdobráveis e cartazes de 

outras empresas, que distribui aos clientes, não surgindo disponíveis em formato papel.  

Referi à chefe de receção que os telefones só deveriam destinar-se apenas a problemas 

internos do hotel e não externos porque em relação a estes deveria criar-se um gabinete 

próprio e as chamadas seriam repartidas, mas o meu pedido não foi aceite. 

Em relação à análise de desempenho, saliento na minha opinião que contribuiu 

extremamente para a minha aprendizagem, sendo muito profícuo e suscitando um 

enorme enriquecimento profissional e pessoal. 

Neste contexto, enfatizo que esta experiência me possibilitou um desenvolvimento na 

área da comunicação e dinâmicas e interações subjacentes, como: 

- as diversas possibilidades proporcionadas que efetuei com muito empenho, interesse e 

participação, assumindo as minhas responsabilidades diárias, com bastante 

perfecionismo, pelo que consequentemente considero que fui um bom elemento, 

tentando diariamente dar o melhor de mim mesmo;  

- o trabalho em equipa que considero essencial e muito profícuo, (saliento que me 

integrei bem no grupo, cooperando com todos, interagindo e ajudando sempre que 

necessário, com abertura, flexibilidade e disponibilidade. Enfatizo a supremacia que 

deve ter o trabalho em equipa, pois é sem dúvida um dos pontos fortes de uma receção, 

nomeadamente a entreajuda, troca de conhecimentos e amizade, essenciais à autoestima 

e inter-relações no trabalho, otimizando o bem estar e o clima organizacional de uma 

empresa, para o que penso tive um contributo importante. 

Saliento que demonstrei e tenho uma enorme vontade de aprender, tentando sempre 

progredir o mais possível, elaborando tudo o que me foi solicitado: relatórios, mapas de 

contas, incidindo em cálculos diversos e subjacentes, envio de vários emails, efetuando 

e promovendo outros procedimentos relacionados com os objetivos a alcançar.  

Em relação às limitações do nosso estudo salientamos: 
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- a reduzida a duração do estágio e consequente falta de tempo para efetuar projetos 

mais amplos e audaciosos; 

- inexistência de espaço para a criatividade, iniciativa, espírito crítico e reflexivo; 

- reduzida dimensão humana, em relação aos funcionários, não respeitando a ética 

fundamental.  

Refiro também alguns procedimentos que eram exigidos e que às vezes não 

compreendemos: 

- de uma forma muito explícita, soube que era proibido a utilização de calças de gangas 

e apertadas, de sapatilhas e de camisola, (tal foi um pouco complicado, pois esse era 

exatamente o meu estilo de vestir, de uma forma descontraída). 

 

No que concerne às pistas para o futuro, salientamos que é essencial que outros estudos 

incidam em diversas questões como: 

- promover outras valências direcionadas para uma maior diversidade de desportos: 

barco a motor do hotel para visitas marítimas; Snooker; Ping Pong, natação, 

cabeleireiro, barbeiro, entre outras;  

- criar um departamento de comunicação; 

- incentivar a liberdade de expressão;  

- fomentar o respeito pelas leis fundamentais do trabalho (reiteramos que o HPAP não 

respeita estas leis, pois os funcionários “rececionistas” do HPAP trabalham 8 h, ou mais 

de pé, o que a lei do trabalho não permite, (apenas se devem trabalhar 3/4 h de pé e 

trabalhando um número de horas superior deve haver um assento); 

- valorizar os funcionários (constatamos que não eram valorizados, pensando que quem 

trabalha é que precisa e não eles, os funcionário não podiam errar e se tal acontecia, 

quem errava pagava sempre o valor correspondente ao engano). 

Constatamos que apesar dos constrangimentos e dificuldades, a receção pode-se 

considerar um departamento de grande nível, consequente de uma chefia competente e 

dedicada, pelo que o departamento foi melhorando. Contudo, salientamos que um dos 

problemas da receção são as diversas funções e responsabilidades conjuntas deste 

departamento, F&B, o que consequentemente gera alguma confusão, principalmente 

devido aos serviços de Room Service. Porém, há exceções e devo referir que sempre me 

trataram, acolheram e ensinaram, com muita disponibilidade e respeito.  
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Reitero as minhas expetativas, de que no futuro haja melhores condições em relação aos 

colaboradores do Pestana Alvor Praia, principalmente salários compatíveis com a sua 

função, oportunidades de carreira, formação contínua e um nível de hierarquia 

conducente a uma crescente igualdade e equidade. 

Reitero que este tempo de experiência e partilha foi determinante e muito benéfico, 

durante a consecução do estágio, abrindo-nos diversos horizontes e perspetivas, 

facultando-nos uma visão mais ampla e abrangente. Consequentemente, ajudou-nos a 

enriquecer-nos como Pessoa, fomentando um espírito de reflexão crítica mais 

aprofundado, sobretudo no que respeita às condições de trabalho e seu grau de 

importância e diferenciação. No início, tudo era demasiado complexo, mas com força de 

vontade e determinação, paulatinamente efetuei a caminhada, cujo grau de 

complexidade foi aumentando.  

Houve uma evolução notória, sentindo que era capaz de resolver, com eficácia variadas 

situações, estando pronto a responder adequadamente a qualquer expetativa, não apenas 

do Grupo Pestana, como de qualquer outra empresa hoteleira em Portugal.  

Neste contexto e como síntese final, considero que o meu estágio foi muito profícuo, 

suscitando um enorme enriquecimento profissional e pessoal. Agradeço tudo o que 

aprendi e me causou bastante satisfação, percebendo que apesar das falhas, deixei a 

minha marca e um rastro positivo por onde passei e nos que me rodeavam. 

 Confirmando tudo o referido, o HPAP possibilitou-me um futuro estágio profissional, 

através do convite da chefe de receção, chefe da receção, que após a exequibilidade do 

meu estágio insistiu para que eu aceitasse, sentindo assim, que o meu trabalho foi 

recompensado, pelo que reitero a frase que me motiva, “com força e determinação 

chegamos lá…” 
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Relatório de Estágio     

 

 

Anexo VII- Spa  

 

 

 



Relatório de Estágio     
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Anexo X – Mapa de Conta   

 

Relatório Para o SEF 
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Anexo XI - Atribuição de Número PPG para os Clientes  

 

Logbook 
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Quarto Superior Mar  

 

Suite de Luxo Mar  
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Quarto Superior jardim 

 

Quarto Clássico Jardim 
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As Salas do SAP 
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