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Plano de Estágio Curricular 
 

O plano de estágio proposto pela Celeuma Multimédia, Lda., consistiu essencialmente 

no desenvolvimento de trabalho de telemarketing, reforçando a oferta de serviços da 

empresa. Esta atividade é imprescindível e serve para a promoção e aumento de 

notoriedade para o conjunto de empresas do grupo.  

Foi proposto também trabalhar com o backoffice do TOMI – plataforma interativa (onde 

ficaria encarregue da introdução de conteúdos, como agenda e notícias, exibidos na 

plataforma), entre outras tarefas, como o apoio ao departamento de comunicação e 

eventos.  

O plano inicialmente previsto foi cumprido na totalidade, acrescentando-se outras 

atividades, como o desenvolvimento de um plano de marketing e serviços de 

secretariado. 
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Resumo 
 

O presente relatório descreve a minha experiência, bem como todas as atividades 

desenvolvidas no meu estágio curricular, que se integra no plano curricular da 

Licenciatura em Marketing, realizado na Celeuma Multimédia, em Viseu.  

A Celeuma é uma agência de comunicação que conta com 25 anos, líder de mercado na 

região centro, que desenvolve campanhas e branding com base num conhecimento 

atento do mercado e numa inteligência estratégica apurada. Atua em várias vertentes 

com recurso a ferramentas multidisciplinares numa relação privilegiada com uma rede 

de empresas do mesmo grupo.  

O estágio teve duração de 400 horas, decorridas entre 17 de junho a 27 de agosto, e teve 

como principal objetivo, a aplicação dos conhecimentos teóricos, adquiridos ao longo 

dos três anos da licenciatura.  

Foram desenvolvidas diversas atividades, como telemarketing, o desenvolvimento de 

um plano de marketing sustentável e ainda a produção e atualização de conteúdos para 

uma plataforma interativa. Todo o trabalho desenvolvido ao longo do estágio permitiu-

me desenvolver as minhas competências nas áreas de marketing e comunicação 

empresarial, aplicando os conhecimentos adquiridos ao longo dos últimos três anos na 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. 

 

Palavras chave: Comunicação, Marketing digital, Telemarketing, TOMI. 

 

Jel-Classification: M3; M30; M31; M37  

 

 

 

 

 



 

V 

Abstract 
 

This report describes my experience, as well as all the activities developed in my 

curriculum, which is part of the curriculum of the Marketing Degree, held at Celeuma 

Multimedia, in Viseu. 

Celeuma is a communication agency that counts on 25 years, market leader in the 

central region, which develops campaigns and branding based on an attentive 

knowledge of the market and an accurate strategic intelligence. It operates in several 

areas using multidisciplinary tools in a privileged relationship with a network of 

companies of the same group. 

The internship lasted 400 hours, from june 17 to august 27
 
and had as its main objective 

the application of the theoretical knowledge acquired during the three years of the 

degree.  

Several activities were developed, such as telemarketing, the development of a 

sustainable marketing plan and the production and updating of contents for an 

interactive platform. All the work developed along the internship allowed me to develop 

my skills in the areas of marketing and business communication, applying the 

knowledge acquired  

over the past three years at the School of Technology and Management of the 

Polytechnic of Guarda. 

 

Keywords: Communication, Digital marketing, Telemarketing, TOMI. 

 

Jel-Classification: M3; M30; M31; M37  
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Introdução 
 

A empresa escolhida para a realização deste estágio curricular foi a Celeuma, por ser 

conceituada na região centro e líder de mercado. Uma vez que é uma agência de 

comunicação, área que me desperta grande interesse, achei que faria todo o sentido em 

realizar aqui o meu estágio e ser o lugar para adquirir alguma experiência na área de 

marketing e comunicação. 

Cumpri o meu estágio nesta entidade e neste relatório relato todas as tarefas e etapas da 

minha presença na empresa. 

O estágio curricular foi bastante produtivo, sendo possível aplicar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos da licenciatura. Foi concretizado em 

conformidade com o plano de estágio inicialmente delineado, e todas as atividades 

foram realizadas com sucesso, atingindo os objetivos pretendidos pela empresa.  

As atividades desenvolvidas foram fundamentais para o meu desenvolvimento enquanto 

profissional de Marketing, e constituíram também uma mais valia para a empresa. 

Assim, o presente relatório apresenta-se estruturado em três capítulos principais. No 

primeiro capítulo vou abordar temas mais relacionados com a empresa que facultou o 

estágio, de forma a dar a conhecê-la um pouco mais, tanto a nível de funcionamento, 

como de localização e os principais serviços do grupo Celeuma. Já no segundo capítulo 

vou fazer um breve enquadramento teórico sobre as temáticas teóricas que serviram de 

base ao desenvolvimento de todas as atividades desenvolvidas. Por fim, no terceiro e 

último capítulo, vou relatar as atividades no âmbito do trabalho desenvolvido no 

decorrer do estágio.  
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Capítulo 1 - Caraterização da Empresa 
 

1.1. Identificação e Apresentação da Empresa 
 

A Celeuma Multimédia fundada em 1994, é uma agência de comunicação, líder de 

mercado na região centro, que desenvolve campanhas e branding com base num 

conhecimento atento do mercado e numa inteligência estratégica apurada. 

Atua em várias vertentes, tais como, produção publicitária, audiovisual, internet e 

gestão de meios, com recurso a ferramentas multidisciplinares numa relação 

privilegiada com uma rede de empresas do mesmo grupo (anexo 1). Esse grupo é 

constituído por seis empresas, a Celeuma, a TakeMedia, a PUC (Publicidade Urbana do 

Centro), a Mr Do It, a Media 360 e a TOMI WORLD, todas elas localizadas no mesmo 

espaço anteriormente referido, na cidade de Viseu.  

 

1.2. Missão, Cultura e Sistema de Valores 
 

É missão da empresa prestar um serviço completo, eficiente e racional, na área da 

comunicação global, com vista à resolução de problemas reais dos seus clientes, 

gerando as mais-valias necessárias para remunerar justamente o capital investido e os 

seus colaboradores de forma a assegurar a longevidade da empresa e contribuir para o 

desenvolvimento económico e social do país. 

É uma empresa nacional, dirigida por jovens empreendedores, sob uma liderança 

explícita, voltada para o mercado, com propostas globais de comunicação, assente numa 

equipa altamente profissional e especializada em cada uma das suas áreas, pautando-se 

por uma grande flexibilidade, de forma a satisfazer os seus clientes de uma forma global 

e integrada. 
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1.3. Serviços 
 

Os serviços são atividades económicas que criam valores e fornecem benefícios aos 

clientes num momento e local específicos. O grupo Celeuma dispõe de vários tipos de 

serviços, de forma a corresponder eficazmente às necessidades dos seus consumidores. 

As empresas constituintes deste grupo dispõem dos seguintes serviços:  

Publicidade       Criação, comunicação e posicionamento eficaz de marcas, identidades 

e eventos. A Celeuma desenvolve campanhas com base na criatividade e no 

conhecimento perspicaz do mercado para veicular com êxito a sua mensagem e 

construir ou melhorar a sua reputação: Campanhas e Branding. 

Design    A empresa tem vários anos de experiência como criadores de identidades, 

impulsionadores de imagens que marcam. Aplica o Design e Paginação Gráfica às mais 

diversas áreas de comunicação: Branding, Packaging, Merchandising, Design de 

Interiores; Design Publicitário e Promocional; Design de Edição e Design de 

Informação. 

Comunicação     A Celeuma reforça a visibilidade empresarial, alavancando novas 

marcas e consolidando a imagem daquelas que já se encontram posicionadas. Ao 

privilegiar a relação entre as empresas e a sua envolvente interna e externa: Estratégias 

de Comunicação; Organização de Eventos; Hospedeiras e Promotores; Assessoria de 

Imprensa; Registo de Marcas e Direitos de Autor e Gestão de Redes Sociais. 

Centro Clipping      A empresa disponibiliza um completo serviço de recolha e 

tratamento de informação divulgada nos meios de comunicação. 

WEB       Fazer parte do mundo virtual exige uma resposta rápida às necessidades atuais 

do mercado. É importante definir um planeamento correto, diversificar os meios e 

adaptar a comunicação aos diferentes targets a atingir: Web Development; Web Design; 

e-Commerce; Social Media; Web Marketing; SEO - otimização para motores de 

pesquisa; Campanhas Google Adwords e Alojamento Web. 

Multimédia e Audiovisuais (TakeMedia)        A empresa converte a sua marca em 

som e imagem através de conteúdos audiovisuais e multimédia interativos, concebidos 

para persuadir, surpreender, emocionar ou contar qualquer história de forma 
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memorável. A TakeMedia produz Vídeos Institucionais, Spots Publicitários, CD-ROMs, 

Reportagens, Infografia e Edição de Vídeos. 

Produção (Mr Do It)      A Celeuma conta no seu grupo com a 1ª empresa de Produção 

e Logística, a nível nacional, a receber a Certificação de Qualidade ISO 9001/2000, 

atribuída pela APCER. Disponibiliza os seguintes serviços: Construção de stands; 

Impressão de pequeno e grande formato; Decoração de viaturas; Sinalética; Decoração 

de interiores (impressão digital e decoração em vinil). 

Meios (PUC)      Estuda e explora as melhores concessões de espaços publicitários para 

que a sua marca tenha maior visibilidade. Apresenta centenas de suportes espalhados 

por 14 cidades e outras localidades da região centro. Mantemos ainda uma relação 

privilegiada com as principais centrais de compra nacionais: Planeamento de meios; 

Aluguer de espaços publicitários e New media. 

 

1.4. TOMI WORLD 
 

Neste tópico apresento uma outra empresa do grupo, devido ao facto de também ter 

realizado trabalho para esta, durante aproximadamente um mês de estágio. 

A TOMI WORLD é uma empresa de tecnologia, proprietária da TOMI- plataforma 

interativa (ilustração 1). Plataforma esta que coloca à disposição das cidades o que elas 

necessitam para se modernizarem e se manterem em contacto com os seus habitantes. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ilustração 1- TOMI 

Fonte: TOMIWORLD 
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É uma empresa de atividade global, com um projeto ambicioso de internacionalização, 

que já conta com sede também no Reino Unido, Brasil, China (Macau) e Chile. Visa 

implementar redes interativas de informação urbana a nível mundial. 

A missão da TOMI WORLD é “Aproximar as cidades das pessoas que vivem, 

trabalham e viajam nela, desenvolvendo cidades mais inteligentes”
1
 e apresenta como 

valores: 

 A Inovação 

 Pioneiros na criação de um produto único que continua a ser objeto de melhoria 

contínua com as melhores ideias e tecnologias coletadas dos usuários. 

 A Paixão 

É colocada paixão, entusiasmo e dedicação em cada processo TOMI, a fim de 

superar as expetativas dos usuários, e ser a referência mundial nesta área. 

 A Equipa 

Uma equipa multidisciplinar que envolve um número significativo de profissionais 

especializados provenientes de diferentes áreas, de forma a tornar o produto cada 

vez mais atraente. 

 A Excelência 

Base em critérios exigentes e compromisso em oferecer o mais alto nível de 

satisfação aos clientes e usuários.  

 A Agilidade 

Pesquisas, desenvolvimento e incorporação de todos os tipos de tecnologia de forma 

ágil e eficiente para beneficiar os usuários finais e os clientes. 

 A Atitude 

A dinâmica de equipa é enorme e pode criar soluções disruptivas e altamente 

relevantes, aceitando sempre novos desafios com uma atitude positiva. 

 

 A TOMI WORLD detém uma equipa multidisciplinar, com aproximadamente 50 

funcionários, contando com vários profissionais especializados em diversas áreas. 

                                                           
1
 https://tomiworld.com/pt/about/ 

https://tomiworld.com/pt/about/
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Ilustração 2- Organograma da TOMIWORLD 

Fonte: Elaboração própria 

É importante referir que para além do CEO, existem vários departamentos (ilustração 

2), tais como, o Departamento de Desenvolvimento, o Departamento de 

Desenvolvimento de Hardware e Suporte, o Departamento de Marketing, o 

Departamento Comercial, o Departamento Financeiro, o Departamento de Design e 

User - Interface, o Departamento de Operações e Logística, o Departamento de 

Conteúdo e também o Departamento de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realçar que todos os departamentos constituintes do organograma da empresa 

(ilustração 1), não representam nenhuma hierarquia. 

 

1.4.1. Smart Cities 
 

"Aproximar as pessoas é a única maneira de construir uma cidade inteligente e 

sustentável." 

     José Agostinho-CEO da TOMIWORLD 

 

O movimento das cidades inteligentes (ilustração 3), tem como objetivo fornecer às 

pessoas melhores soluções para as suas necessidades diárias. Este conceito foca-se em 

sustentabilidade e sobre garantir um amanhã melhor. 
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Cidades sustentáveis são cidades que pensam nas pessoas, onde o seu progresso social e 

o bem-estar são o mote para a incorporação de projetos e soluções urbanas. A 

tecnologia da informação é a principal infra-estrutura e a base para fornecer serviços 

essenciais tanto aos residentes como aos visitantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os objetivos das cidades inteligentes passam também por impulsionar o crescimento 

económico e melhorar a qualidade de vida das pessoas impulsionando o uso da 

tecnologia. 

 

A TOMI é uma solução urbana interativa que fornece todas as informações importantes 

no lugar certo e no momento certo. O objetivo da TOMI é aproximar as cidades das 

pessoas que moram, trabalham e viajam em determinados locais. É muito inovador, de 

fácil utilização e uma forma única de promover múltiplas atividades e pontos de 

interesse, como turismo, cultura, comércio local, serviços públicos, entre outros. 

Potencializa assim o desenvolvimento de: 

 

 Pessoas Inteligentes - TOMI aproxima as cidades e pessoas de forma 

dinâmica, melhorando a qualidade de vida e promovendo cidadãos mais 

informados, educados e participativos. 

 

TOMI Smart 

Cities 

 I 

N 

O 

V 

A 

Ç 

Ã 

O 

                                                     Ilustração 3- Smart Cities 

Fonte: Elaboração própria 
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 Mobilidade Inteligente - O TOMI é capaz de melhorar a mobilidade 

aumentando a acessibilidade, fornecendo informações úteis, como notícias, 

agenda cultural, transporte público, entre outros. 

 

 Gestão de Ambiente Inteligente - O TOMI contribui para uma melhor gestão 

dos recursos naturais, incentivando a eficiência energética, a redução da 

poluição e a melhoria da mobilidade urbana. 

 

 Serviços Inteligentes - A plataforma digital e interativa baseia-se em quatro 

áreas: Notícias, Agenda, Procurar e Transportes. 

 

 Vida Inteligente - TOMI incentiva os cidadãos a viverem mais saudáveis e 

felizes, aproveitando ao máximo a sua vida em todos os sentidos. Ao fornecer 

informações importantes de forma mais simples, é possível melhorar a 

qualidade de vida. 

 

 Economia Inteligente- O TOMI promove a economia local enriquecendo-a 

em diferentes tipos de atividade. O crescimento sustentável e o aumento da 

competitividade são preocupações constantes com as cidades do século XXI. 

 

 

1.4.2.  Turismo Acessível 
 

As pessoas com deficiência (ilustração 4) enfrentam constantemente obstáculos no 

combate à exclusão social no turismo. A falta de acessibilidade na estrutura física de 

alguns equipamentos de turismo, nos transportes, bem como a falta de informação e 

qualidade no atendimento são algumas das barreiras que dificultam o direito das pessoas 

com deficiência de viajar com autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 4- Turismo acessível 

Fonte: TOMIWORLD 
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Posto isto, o turismo, um mercado cada vez mais globalizado e competitivo deve focar-

se em criar estratégias de diferenciação que sejam sustentáveis e inovadoras, de modo a 

gerar valor superior aos turistas através do desenvolvimento sustentável das áreas 

turísticas, facilitando a interação e integração do visitante com o seu ambiente a fim de 

aumentar a qualidade da experiência do destino e eliminar potenciais barreiras. 

O turismo tem vindo progressivamente a adotar uma postura mais crítica e preocupada, 

observando-se alterações nas caraterísticas dos equipamentos e dos serviços turísticos. 

Assim, através da acessibilidade no turismo é possível o usufruto do produto turístico 

por todo, isto é, proporcionar uma igual oportunidade de uso a todas as pessoas, 

independentemente do seu grau de capacidade ou incapacidade. 

Com a evolução do tempo o TOMI, conhecido por ser o melhor amigo das cidades, 

procura cada dia conhecer e entender as necessidades dos seus utilizadores para assim, 

desenvolver estratégias que permitam solucionar essas mesmas necessidades.  

O TOMI posiciona-se como inovação única que promove a equidade e é igualmente um 

grande aliado no que diz respeito ao turismo acessível.  

Como forma de solucionar as condicionantes, acessibilidade e inclusão, duas barreiras 

que se fazem sentir em todo mundo, surge um grande projeto designado por “TOMI For 

All”. 

Este consiste na disponibilização de informação, notícias, meios de transporte, serviços 

inteligentes e muito mais, para todos os utilizadores, dando a mesma oportunidade de 

interação, com a plataforma, a todos os cidadãos independentemente das suas 

necessidades físicas ou cognitivas. 

Com as suas múltiplas ferramentas, o TOMI tem como um dos seus objetivos fulcrais, 

promover em simultâneo a cultura, turismo e acessibilidade, permitindo que todos os 

seus utilizadores conheçam a cidade ao seu redor, disponibilizando todas as 

informações em tempo real, de forma inovadora e adaptada às suas necessidades.  
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Com a sua mais avançada tecnologia o TOMI é o único equipamento capaz de 

aproximar as cidades das pessoas que nela vivem, trabalham ou viajam. 

 

Capítulo 2 - Enquadramento Teórico 
 

O marketing de serviços, o marketing de turismo, o marketing relacional, a 

comunicação e o marketing digital, são as vertentes de marketing que vou abordar, visto 

terem sido as temáticas teóricas de suporte às atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio, sendo a Celeuma uma empresa focada na satisfação dos seus 

clientes através da oferta de serviços de comunicação.  

Entenda-se por Marketing o processo social por meio do qual pessoas e grupos de 

pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor com outros (Kotler, 1998). Marketing é o 

conjunto de atividades e estabelecimento de processos para criar, comunicar, entregar e 

trocar ofertas que têm valor para os consumidores, clientes, sócios e sociedade em geral 

(A.M.A, 2013). 

Hoje em dia, o marketing é indispensável em qualquer organização e este nem sempre é 

bem visto, na medida em que têm uma perceção errada daquilo que é o marketing e do 

que se pode conseguir através dele. Muito mais do que uma ferramenta que pode 

potenciar as vendas, o marketing está a mudar de paradigma, não só pela influência 

constante da tecnologia, mas pela grande exigência e preocupação com a qualidade, 

quer por parte das empresas, quer por parte dos próprios consumidores.  

 

2.1. Marketing de Serviços 
 

Segundo Kotler (2000) um serviço é “qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta da propriedade de 

nada”. Ao falarmos em serviços, quase obrigatoriamente que falamos em produtos e 

vice-versa, no entanto estes diferem-se entre si com base essencialmente numa 

caraterística, a tangibilidade.  
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Os produtos são bens puros e, eminentemente, tangíveis; ao invés, os serviços puros são 

eminentemente intangíveis, são experiências, e como tal, são únicas e intransmissíveis 

que são vividas num momento específico, onde não é possível repetir o mesmo 

contexto, facto este que traz um vasto conjunto de desafios às organizações.  

Os serviços são algo impactante em qualquer sociedade e, numa aposta de 

reestruturação dos seus negócios, as empresas têm vindo a adicionar serviços 

complementares aos seus bens tradicionais que, em alguns casos, passam a ser a 

principal fonte de resultados, tentando assim diferenciar-se da concorrência.  

No âmbito dos serviços, as atividades são muito díspares, tendo cada um as suas 

caraterísticas específicas, no entanto existe um conjunto delas que são comuns em 

todos, a intangibilidade, a simultaneidade, a heterogeneidade e a perecibilidade.  

A intangibilidade, conforme referido anteriormente, é a principal caraterística 

diferenciadora dos serviços perante os produtos, ou seja, os serviços puros são algo que 

não podemos avaliar fazendo uso dos nossos cinco sentidos. De realçar que há alguns 

serviços, como por exemplo a restauração, o turismo, entre outros, com menor grau de 

intangibilidade pois dispõem de algumas componentes materiais, como por exemplo o 

prato confecionado no restaurante ou o espaço físico de uma estância turística. Em 

qualquer um dos casos, um serviço é algo que presume uma experiência, uma emoção.  

A simultaneidade também é algo que carateriza os serviços, pois estes são produzidos e 

consumidos em simultâneo, como por exemplo um corte de cabelo ou uma consulta 

médica.  

A heterogeneidade também está implícita a qualquer serviço, ou seja, um serviço, pelo 

facto de ser uma experiência única, variável e irrepetível nunca será igual e nunca irá 

ser prestado da mesma maneira, pois há sempre pormenores e variáveis que o tornam 

distinto de todas as prestações anteriores. Esta caraterística implica um conjunto de 

desafios para o consumidor, pelo risco que representa a aquisição de um serviço e para a 

organização, pela dificuldade de comunicar a sua oferta e de estabelecer um critério de 

qualidade uniforme.  

Por fim, no caso dos serviços, como a produção e o consumo são simultâneos, não há 

possibilidade de armazenamento, de excesso e de criação de stock, o que representa 

mais uma caraterística dos serviços, a perecibilidade (DANTAS, 2013). Por exemplo, 
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quando adquirimos um bilhete de comboio ou fazemos uma reserva de mesa de 

restaurante, para um determinado dia e hora, os mesmos não podem ser utilizados 

noutra altura. 

 

2.2. Marketing Turístico 
 

O setor do Turismo tem-se afirmado, cada vez mais, como um forte motor da economia. 

O crescimento do setor na última década é constante e exponencial em todos os 

mercados. Este sucesso, que se verifica na curva acentuada do crescimento dos fluxos 

turísticos e no crescimento dos indicadores de competitividade, traz novas exigências ao 

turismo e a todos os que contribuem para a sua oferta. Estas exigências obrigam a novos 

passos, que se prendem com a continuidade do trabalho de tornar os destinos cada vez 

mais atrativos, de consolidar e harmonizar a qualidade da oferta e de aumentar a sua 

notoriedade. 

Diversos métodos e procedimentos podem levar a um aperfeiçoamento do setor 

turístico, podendo igualmente ser aplicados em agências de viagens e turismo. Estes 

procedimentos envolvem técnicas de marketing, onde o objetivo principal é conhecer as 

necessidades do cliente e, deste modo, oferecer produtos que correspondam às suas 

expetativas e necessidades.  

A internet está cada vez mais presente nas empresas da atualidade e, por isso, deve ser 

utilizada também a favor do Marketing Turístico, de forma a ser possível chegar a um 

maior número de pessoas e não apenas com espaços de venda físicos. Assim seria 

possível obter um maior número de vendas através da publicidade em plataformas 

online. 

Para que o Marketing Turístico alcance sucesso é necessário a concentração de esforços 

interligados dos órgãos oficiais de turismo, tais como transportadores, meios de 

hospedagem, agências de viagens, parques temáticos, restaurantes e, principalmente, a 

comunidade. Quando um turista voltar ou influenciar alguém para que faça uma viagem 

para um determinado destino, este tipo de marketing terá atingido seu objetivo 

principal.  

Em particular, e por ter sido objeto de um dos trabalhos desenvolvidos, importa referir 

que o Turismo Rural apresenta características muito próprias, pouco tendo em comum 
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com as modalidades convencionais de turismo. Esta atividade tem como objetivo 

essencial, oferecer aos clientes a oportunidade de reviver as práticas, os valores e as 

tradições culturais e gastronómicas das sociedades rurais, beneficiando da sua 

hospedagem e de um acolhimento mais personalizado. 

2.3. Marketing Relacional 
 

A globalização e consequente aumento da competitividade, contribuiu para que os 

clientes se tornassem mais exigentes e sofisticados. Esta situação fez alterar o modo de 

operação das empresas, em que fabricar de acordo com as preferências do cliente já não 

era o suficiente, existindo a necessidade de apostar em produtos e serviços 

diferenciados. Este facto alterou a finalidade do marketing.  

O objetivo é criar relacionamentos longos e lucrativos com os clientes. Para estabelecer 

esta fidelização, é necessário que a relação do cliente com a empresa seja sustentada no 

seu nível de satisfação. 

Assim sendo, evidencia-se o marketing relacional, em que juntamente com o apoio do 

instrumento fulcral e integrante deste tipo de marketing, o Customer Relationship 

Marketing (CRM), se constroem relacionamentos duradouros. Através da análise do 

comportamento do cliente, pretende descobrir-se quais os fatores determinantes da 

satisfação e lealdade do cliente. 

 

2.4. Comunicação Integrada de Marketing 

A comunicação integrada de marketing pode ser um elemento estratégico capaz de, com 

sua utilização alcançar vantagens competitivas para as empresas. A comunicação 

integrada de marketing é uma expansão do elemento promoção do mix de marketing. 

Os profissionais de marketing devem se preocupar em adotar o composto de 

comunicação que mais se adequa à empresa, levando em conta as vantagens e 

desvantagens de cada tipo de comunicação (Churchill Jr, 2000). 

As marcas devem posicionar-se numa comunicação dinâmica, marcada por constantes 

ajustamentos e mudanças. No início do milénio, Kotler refletia sobre a comunicação 

integrada, e destacava a sua importância redobrada: “Comunicação é o termo mais 
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amplo e ocorre com e sem planeamento. Os trajes do pessoal de vendas comunicam, o 

catálogo de preços comunica e os escritórios da empresa comunicam. Isso explica o 

interesse crescente por comunicações integradas de marketing (IMC – Integrated 

Marketing Communications). As empresas precisam harmonizar um conjunto 

consciente de impressões geradas pelo seu pessoal, instalações e ações, que transmita 

aos vários públicos o significado e a promessa da marca organizacional” (Kotler, 2000).  

Na comunicação integrada de marketing, um dos pontos que as empresas tomam como 

menos significante é a comunicação interna, porém este é um ponto bastante 

importante. Por exemplo se uma empresa não consegue vender o seu o produto ou 

serviço aos seus colaboradores, dificilmente vai conseguir chegar ao seu público 

externo, daí ser importante estimular e motivar os colaboradores para que também eles 

sintam que fazem parte da organização. 

O mix de comunicação faz parte do seu P de promotion (comunicação) do mix de  

marketing, incluindo os esforços para promover negócios, marcas ou produtos e 

serviços. A comunicação tem como objetivo atrair os clientes a fim de realizar vendas e 

aumentar o reconhecimento de marca. As variáveis da comunicação são: 

 Publicidade nos Media- eficaz quando é dirigida a um público vasto e pouco 

diferenciado; persegue objectivos de notoriedade, imagem ou mudança de 

atitude relativamente a um produto. 

 

 Promoção/Merchandising- facilita a experimentação e/ou compra de um novo 

produto. 

 

 Relação Públicas- eficaz quando se dirigem a alvos restritos e quando se 

pretende agir sobre a imagem de uma marca ou de uma empresa no seu 

conjunto. Um bom exemplo são as feiras e as comunicações institucionais. 

 

 Marketing Direto- eficaz para trabalhar com alvos específicos e diferenciados e 

para obter respostas comportamentais imediatas. A venda porta a porta, 

telemarketing e direct-mail são exemplos de ações de marketing direto. 

 

 Marketing Digital- o elemento do mix que mais cresce nos últimos anos e que 

vem a tornar cada vez mais essencial a presença online das marcas, seja através 

de um site, de apps ou das redes sociais.  

 

https://viverdeblog.com/marketing-digital/
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2.4.1. Telemarketing 

O Marketing direto é um conjunto de estratégias utilizadas pelas empresas para entrar 

em contacto com pessoas que demonstraram interesse nos produtos ou serviços da 

marca. Essa comunicação ocorre sem intermediários, como o próprio nome indica. 

O contacto pode ser realizado, por exemplo, por telefone, correio ou até mesmo através 

de mensagem enviada por e-mail. O objetivo é atingir um público-alvo específico, 

através de mensagens personalizadas, para conquistar novos clientes ou mesmo fidelizar 

os já existentes. Por isso, o marketing direto é um método que prima pela eficiência. 

O telemarketing é uma das ferramentas do marketing direto mais utilizadas pelas 

empresas para chegar aos clientes. Assim, um dos recursos mais importantes para as 

empresas atuais é o marketing direto e, particularmente, o telemarketing, uma vez que 

fornece acesso fácil e comunicação com os consumidores, permitindo que as empresas 

possam alcançar os seus clientes.  

O telefone é um meio ideal para a construção e manutenção de relações estreitas com 

clientes. Existem dois tipos principais de telemarketing – o ativo (outbound) e o 

recetivo (inbound).  

No telemarketing ativo, a empresa toma a iniciativa de contacto com o público. Este 

método é utilizado, maioritariamente, para vendas. O operador deste tipo de 

telemarketing deve ser seguro e ter uma grande capacidade de argumentação. Os 

principais tipos de telemarketing ativo compreendem as vendas, a cobrança e as 

pesquisas de mercado e de opinião.  

No telemarketing recetivo é o consumidor que entra em contacto com a empresa. 

Assiste-se, atualmente, a uma redefinição dos processos de atendimento ao cliente, que 

consiste no levantamento e documentação dos processos do atendimento, desde o 

pedido de uma visita, ao atendimento telefónico, passando pela venda, pelo 

telemarketing, até ao fluxo do pedido dentro da empresa. O operador deste tipo de 

telemarketing dever ser paciente, educado, dotado da capacidade de ouvir e interpretar 

as necessidades de quem telefona. A sua eficiência e competência no atendimento 

conferem credibilidade à empresa. Prestar assistência ao consumidor, satisfazendo as 

suas necessidades, mostram ao consumidor, o quão importante é para a empresa, 

https://klickpages.com.br/blog/marketing-empresarial/
https://klickpages.com.br/blog/marketing-de-servicos-o-que-e/
https://klickpages.com.br/blog/o-que-e-email-marketing/
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demonstrando sentido de compromisso, o que cria no cliente um sentimento de 

confiança. 

 

2.4.2. Marketing Digital 

O Marketing Digital é a utilização e adequação do marketing num cenário de 

comunicação digital: este pode envolver as redes sociais, website, newsletters, email 

marketing, SEO/SEA
2
, blogs, fóruns e tantos outros instrumentos (Reino, 2010). 

A crescente utilização da internet e do aumento dos utilizadores é uma das principais 

razões para o marketing digital estar tão em voga. A possibilidade de reunir o público-

alvo numa determinada hora e lugar é algo que se torna, hoje em dia, possível com a 

utilização dos meios corretos. 

À medida que a interação avança e os clientes exigem relacionamentos mais próximos 

com as empresas, aumenta a importância do marketing digital.  

As estratégias de marketing digital são compostas por um conjunto de pontos fortes e 

significativos que melhoram a implementação e promoção do serviço ou produto, tais 

como: 

 Uma estrutura maleável; 

 Comunicação multidirecional; 

 Calendarização espontânea; 

 Comunicação rápida; 

 Disponibilidade 24 horas; 

 Enfoque geral; 

 Conteúdos originais e alternativos; 

 Linguagem não-forma e direta; 

Na atualidade é necessário estar sempre online, agilizar todos os meios para responder 

de forma mais rápida, eficaz e conveniente às necessidades do nosso público-alvo. 

 

                                                           
2 SEO- Search Engine Optimization/ SEA- Search Engine Advertising  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o_para_motores_de_busca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Otimiza%C3%A7%C3%A3o_para_motores_de_busca


 

17 

Capítulo 3 - O Estágio 
 

3.1. Atividades Propostas  
 

Após a primeira entrevista na empresa, no dia 25 de março pelas 10h da manhã, a 

principal atividade que me foi proposta desenvolver foi no backoffice da TOMI, 

havendo a possibilidade de realizar outras tarefas. 

Contudo, no primeiro dia de estágio, foi-me então dito que afinal a minha principal 

atividade na empresa seria o telemarketing, para a angariação de novos clientes. De 

acordo com as diretrizes definidas, foram contactados telefonicamente potenciais 

clientes, sendo registada a informação recolhida (nome, morada, telefone, e-mail, data 

do telefonema/resposta, account e status/ponto de situação) numa tabela de excel. 

 

Ainda durante a primeira semana de estágio, foi-me proposta pelo Paulo Silva, que 

pertence ao departamento de comunicação e marketing da Celeuma, a possibilidade de o 

apoiar na realização de um plano de marketing, algo que aceitei de imediato e no qual 

trabalhei durante aproximadamente dois meses de estágio. 

Posteriormente, após algumas semanas a desenvolver telemarketing e a trabalhar no 

plano conjuntamente, a minha orientadora de estágio da empresa achou por bem lançar-

me um novo desafio profissional noutra empresa do mesmo grupo. Então, propôs-me 

mudar para o departamento de marketing da TOMI WORLD e trabalhar no seu 

backoffice. 

 

3.2. Atividades Desenvolvidas 

 

3.2.1. Telemarketing 

A minha tarefa principal na empresa foi desde início o telemarketing, e o objetivo 

principal passava por conseguir agendar reuniões com os clientes. Inicialmente, na 

primeira semana de estágio, o telemarketing foi realizado tendo por base uma lista de 

clientes que já teriam sido contactados anteriormente por outra estagiária. Foi-me 

fornecida uma listagem de excel onde constavam os contactos dos clientes a contactar, 

divididos por diferentes separadores. Centrei-me apenas nos “Contactos a reforçar”, 

“Clientes que não consegui contactar” e nos “Emails enviados”.  
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O separador dos emails enviados reportava os clientes a quem já teria sido enviado um 

email com a apresentação da empresa a pedido dos mesmos, daí a necessidade de se 

realizar um segundo contacto de forma a perceber se havia interesse e necessidade em 

algum dos nossos serviços. Posto isto, foi feita por mim uma segunda abordagem aos 

clientes, com o intuito de perceber se estes já tinham visualizado ou não o email e, se 

estariam interessados ou pretendiam mais informações acerca de algum dos nossos 

serviços, sempre realçando o facto de poder ser marcada uma reunião para qualquer tipo 

de esclarecimento. 

Esta tarefa foi realizada paralelamente com o a realização de um Plano de Marketing 

Sustentável para a Ilha de Santo Antão, uma ilha de Cabo Verde.  

No dia 11 de julho, o telemarketing passou a ser feito com uma abordagem ao cliente 

diferente. Nesta fase, foi-me dada uma lista de potenciais clientes de todo o país, onde 

teria de selecionar apenas os do distrito de Viseu e fazer um primeiro contacto, com a 

intenção de dar a conhecer a empresa, os serviços que esta oferece e conseguir marcar 

reuniões de forma a angariar novos clientes. Os clientes que não mostrassem interesse, 

eu sugeri-a então o envio de um email com a apresentação da empresa para uma 

possível reflexão. No final do dia, enviava para a minha orientadora a listagem de excel 

atualizada (apêndice 1) para que fosse ela a enviar o email com a apresentação da 

empresa aos clientes que o solicitassem, sendo ela a responsável por essa tarefa.    

Em relação à abordagem ao cliente, foi-me fornecido pela minha orientadora de estágio, 

a Raquel, um guião (anexo 2) para que me pudesse orientar e ter um discurso assertivo e 

confiante com o cliente.  

Com esta atividade alcancei os resultados esperados, tendo conseguido realizar um 

grande número de contactos telefónicos e angariar algumas informações a nível da 

satisfação dos clientes da empresa. Tendo em conta que os contactos foram realizados 

no período de Verão e os responsáveis de algumas empresas não se encontravam 

disponíveis, tive bastantes dificuldades em agendar reuniões, não sendo esta a melhor 

altura para a realização de contactos. 
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3.2.2. Plano de Marketing Sustentável para a Ilha de Santo Antão 

em Cabo Verde 
 

As atividades de Telemarketing foram realizadas paralelamente com a minha 

participação no desenvolvimento de um Plano de Marketing Sustentável para a Ilha de 

Santo Antão, uma ilha de Cabo Verde. 

3.2.2.1. Pesquisas de Apoio ao Plano de Marketing 

As pesquisas de apoio ao plano de marketing, sobre a Ilha de Santo Antão, foram a 

minha tarefa inicial para que pudéssemos posteriormente começar a desenvolver o plano 

de marketing. O principal objetivo era perceber de que forma se poderia concretizar e 

corresponder ao briefing que foi entregue ao responsável pelo projeto (Paulo Silva), por 

parte do nosso cliente, a ADPM-Associação de Defesa do Património de Mértola
3
.  

Esta atividade implicou uma vasta pesquisa que se iniciou com as pesquisas sobre 

Candidaturas a Património da Humanidade, os custos, as normas e toda a informação 

que fosse útil para uma possível proposta de Candidatura a Património da Humanidade 

pela UNESCO, de uma rota desta Ilha. Para que isso fosse possível fiz pesquisas 

bastante aprofundadas, tendo sido também necessária a realização de alguns contactos, 

nomeadamente para a UNESCO.  

Posteriormente, fiz algumas pesquisas sobre o trekking
4
, nomeadamente em blogs e 

websites sobre a modalidade, para que pudesse perceber qual a influência deste desporto 

no mundo. Esta pesquisa permitiu-me também descobrir que quem já tinha praticado 

trekking em Santo Antão, quais os pontos positivos e negativos que apontou a este 

destino. Acabei por conseguir perceber também quais os melhores trilhos desta ilha. 

Outra das pesquisas realizadas foi sobre slogans de cidades de todo o mundo onde o 

principal turismo é o Turismo de Natureza. Esta pesquisa foi realizada com o intuito de 

selecionar os melhores destinos deste tipo de turismo e ajudar o departamento de design 

a retirar ideias para a nova imagem da marca e assinatura de Santo Antão, que seria uma 

das ações a propor neste plano. 

                                                           
3
 Este plano de marketing foi solicitado por esta associação, mas os motivos são confidenciais. 

4
 Trekking é um desporto praticado na montanha. É uma palavra de origem sul-africana que significa 

seguir um trilho. 
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Tendo em conta que uma das ações de comunicação que eu propus foi a participação em 

feiras de Turismo Rural e de trekking, realizei também pesquisas sobre as melhores 

feiras do mundo deste setor, para que fosse mais fácil delinear essa ação. Foquei-me 

principalmente em feiras que os Açores e a Madeira já tinham realizado, pois considerei 

que seriam um bom exemplo, dadas as semelhanças. 

Por fim, mas não menos importante, foram feitas pesquisas acerca do que existe em 

África a nível do Turismo Rural, para que pudesse perceber quais as potencialidades 

deste país a esse nível e poder tirar também algumas ideias. 

 

3.2.2.2. Resumo de Estudos de Mercado  
 

Nesta etapa foram-me fornecidos dois documentos distintos com estudos de mercado já 

anteriormente realizados, e a minha tarefa passou pela leitura e análise dos gráficos de 

forma a resumir os dois estudos e fazermos referência aos mesmos também no Plano de 

Marketing Sustentável. De seguida, apresento os meus resumos. 

 Perfil dos turistas que visitam a Ilha de Santo Antão 

Segundo um estudo realizado a uma amostra de 460 inquiridos, pelo projeto 

“raízes”, acerca do perfil dos turistas que visitam a Ilha de Santo Antão, o 

público alvo desta ilha são maioritariamente turistas internacionais com idade 

média de 50 anos, amantes do contacto com a natureza. Os resultados apontaram 

para indivíduos maioritariamente do sexo masculino, empregados com ensino 

superior e ordenados que variam entre os 2000€ a 4000€. Os países de origem 

são a França, a Alemanha e em menor percentagem a Bélgica e a Holanda.  

O público alvo de Santo Antão, por regra geral não visitou outras ilhas durante a 

sua estadia, ainda assim, a maior parte da percentagem de pessoas que o fez 

visitou a Ilha de São Vicente, Santiago, Sal e Fogo. Relativamente à ilha de 

Santo Antão, o que mais foi visitado foram os caminhos vicinais, o Vale do 

Paúl, a Ponta do Sol e a Cova. 

A Ilha, segundo os inquiridos, prima pela beleza natural e paisagística aliada à 

segurança que oferece ao turista. O povo é hospitaleiro e o clima agradável e 

propício para quem aprecia a natureza. Outro aspeto positivo é a qualidade, quer 
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dos serviços prestados, quer dos meios de alojamento, restauração, transportes 

ou gastronomia. De salientar, que a relação preço/qualidade dos transportes 

também é um aspeto positivo para quem já visitou esta ilha. 

Quase metade dos inquiridos consultou a internet para a escolha do seu destino, 

e seguidamente as agências de viagens. De realçar, que estes viajantes, 

utilizaram em sua maioria a TAP como companhia aérea da sua viagem e que a 

grande parte dos gastos que tiveram foi em transportes. Em relação ao 

alojamento e transportes na ilha, os mais utilizados foram hotéis e autocarros de 

viagem organizados. 

          Relativamente ao nível de satisfação, à recomendação e à probabilidade de 

voltarem ou não a Santo Antão, foi registado um grau de probabilidade acima da 

média de recomendação da ilha e, quase todos os viajantes ficaram satisfeitos. 

Menos de metade dos inquiridos diz ser provável regressar a Santo Antão, já que 

os restantes não ponderam voltar. 

 

 Relatório Turismo Rural e Comunitário de Santo Antão 

Através de um estudo realizado em 2017 pela Tourism & Hospitality Consulting 

do Luxemburgo, podemos concluir que há falta de preparação na oferta turística 

na Ilha de Santo Antão. O estudo visou desenvolver e dinamizar projetos de 

turismo rural e comunitário em Santo Antão, procurando a sustentabilidade das 

iniciativas da ilha e a promoção de emprego. 

Santo Antão é uma ilha onde o tecido empresarial é muito reduzido, daí o 

combate ao desemprego ser um dos principais desafios. Com elevados índices de 

desemprego jovem e com bastantes diferenças ao nível da qualidade e do 

volume do emprego, é uma ilha onde os fatores remuneratórios de 

comparabilidade entre géneros são consideravelmente desproporcionais. 

O turismo de Santo Antão, independentemente dos recursos culturais e agrícolas 

existentes, vive basicamente da procura e do consumo de atividades associadas 

ao uso recreativo da estrutura montanhosa. Segundo este estudo o principal 

produto turístico da ilha é o trekking, mas ainda assim a ilha apresenta outras 
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potencialidades, a nível da agricultura, pesca, escalada, canoying na montanha, 

entre outras, que terão que ser devidamente trabalhadas. 

A ilha apresenta um forte condicionante ao desenvolvimento do turismo rural, a 

acessibilidade à ilha em termos de transportes, quer aéreos quer marítimos. 

Posto isto, o estudo evidencia a necessidade de se estabilizar a rede dos 

transportes para Santo Antão.  

A habitação, o saneamento básico e essencialmente as questões do 

abastecimento de água são outras questões alvo das preocupações mais urgentes 

que se manifestam e que são fundamentais para o processo de intervenção no 

mundo rural desta ilha. 

A criação de uma rede de percursos pedestres devidamente sinalizada, com 

animações rurais, de turismo de aventura e a promoção dos produtos locais bem 

como dos alojamentos e da restauração, são outros dos desafios propostos por 

este estudo para o desenvolvimento de Santo Antão. 

Atingir novos mercados, como por exemplo a Rússia, é um dos objetivos do 

Governo, pretendendo até 2021 atingir a meta de um milhão de turistas 

estrangeiros anuais. Já no decorrer de 2021, pretende-se que Cabo Verde chegue 

ao top dos 30 países mais competitivos do mundo no turismo. 

Estes resumos permitiram a contextualização do plano, e tornaram-se a base para o 

desenvolvimento do mesmo. 

 

 

3.2.2.3. Atratividade do Turismo Rural  
 

O modelo das 5 forças de Porter destina-se a avaliar a atratividade de um setor ou 

segmento de mercado. Considera cinco forças competitivas, que devem ser estudadas 

para que se possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente para o setor em que 

a empresa se insere. Neste caso concreto, para o setor do Turismo Rural em Santo 

Antão (tabela 1).  

Através da aplicação do modelo das 5 forças de Porter podemos concluir que este setor 

é atrativo, com um grau de atratividade médio. 
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 Setor Turismo Rural 

 

 

Poder negocial de fornecedores 

Fornecedores: Cabo Verde Fast Ferry (barco), companhias 

aéreas, artesãos, alojamento, restauração, guias locais e 

mergulhadores. 

Não existem custos de mudança de fornecedores. 

Conclusão: médio. 

 

 

Ameaça de novos concorrentes 

O posicionamento de destinos de turismo rural no mundo, 

como o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, 

entre outros. 

Regra geral, as unidades de T.E.R. (Turismo em Espaço 

Rural) são microempresas de cariz familiar         incentivos 

do Governo são importantes para os investidores iniciarem 

os seus projetos.  

Conclusão: média. 

 

 

Poder negocial dos clientes 

Potenciais clientes: França, Alemanha, Holanda, Bélgica, 

Inglaterra e Portugal 

Oriundos de países bastante desenvolvidos e ativos nos 

social media. 

Conclusão: médio. 

 

Ameaça de produtos/serviços substitutos 

Produtos substitutos: Outros tipos de turismo ativo, em que, 

independentemente do contexto (terra, água e ar) é 

necessária uma participação ativa dos turistas. 

 Conclusão: baixa. 

 

 

Rivalidade entre concorrentes existentes 

Concorrência de Turismo Rural: Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia, África do Sul, Espanha e Portugal. 

Concorrência de Trekking: Tenerife, Nepal, Nova Zelândia, 

Índia, Islândia, Quénia, Equador e Balcãs. 

Outra concorrência (ilhas): Sal, Boa Vista, São Vicente. 

Conclusão: alta.  

Tabela 1- Modelo das 5 Forças de Porter  

Fonte: Elaboração própria 
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3.2.2.4.Competências Distintivas e Fatores Críticos de Sucesso 
 

Analisado o setor segundo as 5 força de Porter, passei então à próxima etapa: identificar 

as competências distintivas do turismo de Santo Antão e os fatores críticos de sucesso 

(tabela 2).  

Competências distintivas 

Conjunto de particularidades que 

distinguem Santo Antão dos 

concorrentes: 

● Os recursos naturais; 

● A biodiversidade; 

● A hospitalidade do povo. 

Fatores Críticos de Sucesso 

Atividades desenvolvidas ou a implementar, 

sendo os fatores caracterizados por atributos 

importantes e influentes no contexto turístico: 

● Enriquecimento da oferta de atividades 

ligadas ao turismo ativo; 

● Caráter distintivo do turismo de natureza; 

● Desenvolvimento de um modelo 

inclusivo de turismo rural; 

● Transferir a componente cultural e 

gastronómica da ilha para as diversas 

atividades turísticas; 

● Acrescentar à oferta turística, outras 

tipologias, como o turismo étnico, 

desportivo, entre outras. 

 

Tabela 2- Competências Distintivas do Turismo de Santo Antão e Fatores Críticos de Sucesso 

Fonte: Elaboração própria 

A tabela apresentada anteriormente foi realizada através da análise atenta da ilha, sendo 

então definidos os factores críticos de sucesso e as competências distintivas. 

 

3.2.2.5. Ação para o P de Produto: Turismo Étnico 
 

Após informações facultadas pelo responsável pelo projeto, de realçar que ele já tinha 

ido de visita à ilha, foi-me proposto o desenvolvimento desta ação: desenvolvimento do 

produto turístico.  
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É notável que um país tão pequeno em área seja dotado de tamanha diversidade natural 

e cultural. E um dos fragmentos dessa diversidade que podia vir a ser potenciado é 

precisamente o Turismo Judaico. Posto isto, realizei algumas pesquisas sobre este povo 

na ilha de Santo Antão, ainda que não encontrasse muita informação, tornou-se um 

maior desafio que consegui ultrapassar. 

Ação- Turismo Étnico 

Como uma das ações a realizar propomos a criação de um produto turístico da 

comunidade judaica de Santo Antão, com o principal intuito de dar a conhecer a 

quem visita a ilha, os locais emblemáticos, a cultura e a tradição desta 

comunidade, de forma a complementar a oferta de Santo Antão. 

Esta ação permitirá melhorar e enriquecer a qualidade da experiência turística 

dos visitantes da ilha, contribuindo também para o desenvolvimento económico 

da região que é uma das principais preocupações. Para além dos benefícios 

económicos, a integração deste novo produto contribuirá para a preservação e 

conservação dos espaços naturais e culturais. 

Santo Antão tem dois cemitérios judaicos, um na cidade de Ponta do Sol e outro 

na Cidade da Ribeira Grande, mais propriamente em Penha de França. Estes dois 

cemitérios são Património Nacional, Histórico e Cultural. A preservação destes 

monumentos é de bastante importância, daí a restauração dos mesmos ter sido 

feita no ano de 2018. De realçar, que o cemitério de Penha de França foi o 

primeiro a ser construído em Santo Antão, no ano de 1870. Já o da Ponta do Sol 

foi o segundo e último cemitério de judeus a ser construído na mesma ilha, em 

1894. 

Para além de cemitérios, Santo Antão detém ainda como Património Judaico seis 

casas onde residiram judeus e uma sinagoga onde era praticado o culto. 

Com esta ação pretende-se reforçar a visibilidade e atratividade da ilha de Santo 

Antão, neste caso concreto, através do turismo étnico, distribuindo gratuitamente 

material promocional, por exemplo flyers, do património judeu presente nesta 

ilha, nos principais pontos turísticos da ilha, alojamentos, restaurantes e no 

aeroporto de São Vicente. O objetivo é também dar a conhecer os costumes e 
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tradições desta comunidade, não só aos turistas, mas também à própria 

comunidade local. 

Para o desenvolvimento desta ação é necessária a criação de um desdobrável 

com as informações e especificidades mais importantes desta comunidade 

judaica, num breve e claro texto, incluindo todo o património existente nesta 

ilha, para despertar o interesse dos turistas em conhecer e visitar os locais 

emblemáticos judeus de Santo Antão e a sua história. Este suporte de 

comunicação, em suporte físico e digital, contém os locais emblemáticos judeus 

de Santo Antão, onde são apresentados, bem como as distâncias a percorrer e o 

grau de importância dos mesmos, de modo a ser possível ao turista guiar-se e 

proporcionar-lhe uma boa gestão do tempo nesta viagem. 

O desenvolvimento desta ação teve como base os resultados da análise de atratividade 

realizada, a identificação dos fatores críticos de sucesso, e das competências distintivas, 

e faz parte de uma estratégia integrada que se baseou no contexto externo, e valoriza os 

fatores críticos de sucesso para o turismo local através de uma estratégia criativa de 

comunicação.  

 

 

3.2.2.6. Ações para o P de Comunicação 
 

Relativamente às ações de comunicação, fiquei eu responsável pela realização de todas 

elas, com algumas orientações que o responsável do projeto me foi dando. Defini então 

um total de nove ações, com o objetivo de melhorar a notoriedade da ilha, realçar as 

suas forças e aproveitar as oportunidades. 

Ação 1- Criação de conta oficial no Facebook e Instagram 

 

As redes sociais têm vindo a assumir um papel relevante enquanto meio de 

divulgação, troca de experiências e recomendações entre os turistas. O Facebook 

e Instagram são hoje em dia a melhor forma de estar em contacto com os seus 

atuais e futuros clientes. 

Tendo em conta que a ilha de Santo Antão não detém nenhuma página oficial no 

Facebook, e não existe uma estratégia concentrada, sendo que cada município 

desenvolve a sua própria comunicação, propõe-se a criação de uma página para 
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propagar e promover a oferta turística, criando uma ligação de maior 

proximidade com a comunidade. 

Relativamente ao Instagram, uma rede social que tem vindo a crescer 

notoriamente ao longo dos últimos anos, uma das vantagens que apresenta é 

centrar-se na partilha de fotografias, uma tipologia de conteúdos privilegiada 

pelo setor turismo. 

Estas duas redes sociais permitem ainda a partilha de vídeos em direto, vídeos 

estes que estão a ser transmitidos em tempo real e que favorecem os recursos 

naturais da ilha e as diversas atividades do turismo rural. 

Propõe-se ainda a criação de uma conta oficial no Youtube que reunirá os 

diversos conteúdos de vídeo que vão sendo produzidos ao longo do tempo e 

ainda listas de reprodução com vídeos de outros canais e utilizadores. 

A criação de contas oficiais, nestas três redes sociais, assente numa estratégia de 

concentração da comunicação, irá cimentar a promoção da ilha expandindo a 

possibilidade de se conquistar também um público mais jovem, o que permite 

alcançar um maior número de potenciais futuros clientes.  

 

Ação 2- Gestão das redes sociais 

As redes sociais são um dos principais canais de comunicação entre as 

organizações e o público, logo é extremamente necessário serem bem geridas. A 

gestão das redes sociais é um processo que contempla o planeamento das 

publicações, passa pela produção do conteúdo e conclui com o monitoramento 

dos resultados.  

Após a criação das redes sociais Facebook e Instagram, é fundamental a gestão 

diária das mesmas, e também a atualização diária de conteúdos relevantes de 

forma a promover a ilha.  

É necessário realizar permanentemente a gestão de conteúdos, a criação 

constante de uma linha de comunicação com o consumidor e a otimização de 

conteúdos relativamente ao próprio design da página.  
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A monitorização diária de comentários e menções à ilha permite usufruir dos 

dados relativos à perceção e opinião dos turistas sobre Santo Antão. Refere-se 

ainda que as respostas às mensagens públicas e privadas dos clientes são 

efetuadas com a regularidade necessária, de modo a transmitir confiança e 

competência ao consumidor.  

 

Ação 3- Consultoria e execução de SEO - Search Engine Optimization 

O conceito de SEO passa por otimizar o website de forma que este apareça numa 

posição mais favorável nos motores de pesquisa. A otimização para motores de 

busca, aumenta a visibilidade e a relevância dos websites, proporcionando um 

aumento significativo de visitas. 

Atualmente, o SEO é uma ferramenta essencial para as organizações dado que 

os motores de busca são o meio mais utilizado para procurar informações sobre 

determinado produto/serviço. Destaca-se como exemplo o Google, o website 

com mais tráfego na internet.  

Realizadas pesquisas em motores de busca sobre a ilha de Santo Antão é notório 

que não existe nenhum tipo de anúncios, mas ainda assim, é de realçar, que o 

site oficial da ilha não surge nas primeiras páginas, o que é natural devido à 

criação do website ser relativamente recente. Ainda assim, este poderá estar a ser 

de certa forma um impedimento para o reconhecimento de Santo Antão, para a 

valorização dos seus recursos naturais e atividades turísticas da ilha. 

É fundamental promover este website de forma a contribuir para a sua posição 

nos motores de busca, quando se efetuam pesquisas orgânicas. Em relação ainda 

à pesquisa orgânica, poderiam também ser utilizadas palavras-chave que o 

consumidor procura, tornando a presença do website ainda mais relevante. 

Apostar na criação de anúncios otimizados e segmentados tanto nas redes sociais 

como nos motores de busca, como por exemplo recorrendo à ferramenta Google 

Ads será uma forma de captar novos clientes e de fazer crescer o próprio 

negócio, uma ação proposta em seguida. 
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Ação 4- Desenvolver Campanha de Marketing Digital no Facebook, Google e 

Instagram 

O consumidor tem vindo a utilizar cada vez mais a internet como um meio de 

comunicação, informação, entretenimento e como uma ferramenta nas relações 

interpessoais. Neste contexto, o marketing digital tem vindo a assumir-se cada 

vez mais como uma estratégia ou conjunto de estratégias de marketing e 

publicidade que promove o contato permanente entre os consumidores e as 

organizações/destinos. 

As campanhas digitais, direcionadas para os principais países emissores do 

turismo e que estão compreendidos nos objetivos do turismo, apresentam a 

vantagem, contrariamente aos media tradicionais, de possibilitarem uma 

comunicação segmentada (One to One), permitindo cobrir as diferentes áreas do 

turismo rural, evitando sobreposições na comunicação. 

Relativamente às redes sociais, seria essencial a publicidade no Facebook Ads, 

sendo que seria possível, a exemplo do Google Ads, a segmentação por critérios 

demográficos, por interesses, por gostos e hábitos, através dos dados fornecidos 

à própria rede permitindo contactar diretamente com o público-alvo. O 

Facebook Ads permite ainda a criação de anúncios com um pequeno texto e foto 

redirecionando o utilizador para o website da ilha. 

Para além da França, Alemanha, Bélgica e Holanda seriam contemplados nas 

diversas campanhas os seguintes países: Inglaterra, Rússia, Portugal e os países 

nórdicos, devido à sua importância a nível do Turismo Rural. 

 

Ação 5- Participação em feiras setoriais 

A presença em feiras sectoriais é uma oportunidade de divulgar as 

potencialidades de Santo Antão como um destino de turismo rural, de forma a 

persuadir o público a querer conhecer este destino. O objetivo é programar a 

participação em feiras nos países emissores e em outros potenciais, de modo a 

divulgar as diversas atividades que esta ilha oferece aos visitantes, realçando os 

recursos naturais e as suas características distintivas.  
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Esta ação apresenta a vantagem de proporcionar uma maior proximidade com 

potenciais turistas, permitindo uma comunicação direta e naturalmente mais 

clara e objetiva da informação. 

De salientar, que todas as feiras para as quais é proposta a participação não 

foram escolhidas aleatoriamente, mas sim porque são realizadas nos mercados 

emissores do turismo desta ilha.  

Uma das feiras propostas é a “Destinations Nature” em França, sendo este país o 

principal mercado emissor do turismo de Santo Antão. Tal como o próprio nome 

indica é uma feira de destinos de natureza que está voltada para os projetos dos 

fãs de trekking, temático ou mesmo zen. A natureza, a cultura, os desportos, a 

gastronomia e o romantismo são os principais eixos desta feira. 

Uma outra opção é na Alemanha, a “Reisepavillon”, é uma feira onde são 

apresentadas várias alternativas de turismo sustentável. Nesta feira são 

convocadas todas as regiões de férias, instituições não governamentais, serviços 

de informação turística, parques e reservas naturais. 

A presença na feira “Fiets & Wandelbeurs” na Holanda, direcionada para o 

Turismo Ativo, apresenta-se como outra opção para impulsionar a região e as 

atividades ligadas à natureza, consolidando a imagem de Santo Antão como um 

destino internacional de referência na prática de turismo ativo. De realçar, que é 

considerada a maior influente feira em produtos de trekking e biking da Europa. 

Sendo a Bélgica outro potencial país, propõe-se a participação na feira 

“Countryside”, uma feira belga dedicada ao turismo em espaço rural, natureza e 

aventura, que decorre em Ghent. 

Outra possível oportunidade em relação ao turismo rural, é a BTL em Portugal, 

o principal evento ligado ao setor do turismo. 

Relativamente ao mergulho, que é outra potencial atividade da ilha de Santo 

Antão, propõe-se a participação na feira “Salon de la Plongee de Paris”. Esta 

feira representa uma oportunidade para abrir horizontes, principalmente por ser 

uma feira bastante importante no mundo do mergulho. A “InterDive Frankfurt” e 

a “Duikvaker” na Holanda, são outras das referências no setor do mergulho. 
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Ação 6- Apresentação do novo posicionamento da ilha de Santo Antão aos 

operadores turísticos e comunicação social 

A função das Relações Públicas centra-se na criação de harmonia entre as 

organizações e os seus públicos, externos ou internos. Pretende-se fomentar uma 

comunicação saudável entre os diferentes stakeholders e garantir a transparência 

necessária no contacto com os diferentes operadores turísticos e meios de 

comunicação social. 

A primeira parte desta ação prevê um encontro, por exemplo ao pequeno almoço 

ou ao lanche, com todos os operadores turísticos para a apresentação da nova 

imagem do destino e a partilha das informações relacionadas com o novo 

posicionamento e a programação prevista das diversas ações. A ação 

compreende a entrega de um welcome kit com todas as informações relevantes 

apresentadas na reunião. 

A segunda parte contempla a realização de uma conferência de imprensa 

dedicada aos media, exatamente como a ação anterior com o objetivo de 

apresentar o novo posicionamento e programação prevista. Proceder-se-á à 

entrega de um kit de imprensa com diversos conteúdos relacionados com as 

atividades de turismo, como o trekking e o mergulho. Sugere-se que o packaging 

do kit remeta para o artesanato, uma das marcas identitárias da ilha, que se 

pretende desenvolver.  

 

Ação 7- Criação de conceito de acolhimento turístico 

Esta ação foi inspirada no conceito “Welcome People”, fundado em 2011, com o 

objetivo de oferecer serviços de boas-vindas aos visitantes e o gerenciamento de 

ruas para West End e Victoria, em Londres, que devido ao sucesso se expandiu 

por todo o país. A imagem da marca é o chapéu de feltro preto típico inglês e a 

missão passa por “fazer o dia de alguém”, ajudando as pessoas com as 

informações mais importantes da região, por exemplo, pontos turísticos ou até 

mesmo simples horários de transportes.   
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A criação deste conceito de acolhimento turístico para Santo Antão fará com que 

os turistas se sentam devidamente acolhidos e confiantes nesta ilha. Sugere-se a 

designação de “Welcome to Morabeza”, com o intuito de retratar a hospitalidade 

deste povo e ficar-lhes na memória através do espírito morabeza tão caraterístico 

do arquipélago. 

Este acolhimento poderá assumir uma estratégia sazonal, realizado apenas na 

época alta. 

As pessoas que derem voz e corpo a este conceito terão a função de fornecer 

todo o tipo de informações necessárias aos turistas para que não lhes suscite 

qualquer tipo de dúvida e, fiquem desde logo a conhecer também a oferta 

turística deste destino, tais como as principais atividades que podem desenvolver 

neste destino, informações de gastronomia, alojamento, transportes, etc.  

Em relação ao vestuário, terá de corresponder, neste caso, à identidade visual do 

país e há da própria ilha. Seria interessante que a imagem deste conceito fosse 

algo associado à própria história do país. As pessoas que derem corpo a este 

conceito vestirão, por exemplo, alguma peça de roupa feita do famoso “panu di 

terra”, um tecido típico feito artesanalmente em teares manuais fazendo com que 

seja uma peça única. A irregularidade do tecido é o que garante a autenticidade, 

sempre remetendo para a tradição.  

Do grupo de pessoas que constituem o “Welcome to Morabeza” era interessante 

pelo menos três das pessoas desse grupo visualmente fazerem referência ao 

trekking, ao mergulho e ao artesanato, de modo a que fosse facilmente 

identificável estas caraterísticas de Santo Antão.  

Este serviço será essencialmente um serviço de receção na Ilha de Santo Antão, 

no porto de Porto Novo. Ainda assim, poderia e devia também ser feito no 

aeroporto de São Vicente, de forma a surpreender e criar uma boa memória a 

quem está de visita à ilha. Sempre com o intuito de receber e acolher da melhor 

maneira possível os turistas e impressioná-los na medida do possível, de forma a 

darem um feedback positivo desta ilha, o que proporcionará a potencial vinda de 

novos turistas a Santo Antão. 
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Ação 8- Monitorização do social media através de serviço de clipping 

A opinião de outros turistas, no geral, é muito credível e aceite por outros. A 

partilha de opiniões sobre experiências é um fator predominante na sociedade, e 

é capaz de influenciar as pessoas. É algo que não se pode controlar, sejam 

opiniões positivas ou negativas, mas trata-se de informação fundamental para a 

tomada de decisão e criação de oportunidades. 

O serviço de clipping permite acompanhar todas as informações divulgadas nos 

media sobre a ilha. Torna-se assim possível a recolha de dados e a avaliação do 

nível de satisfação dos consumidores, de pessoas que já visitaram a ilha, desde 

as unidades hoteleiras ao próprio território da ilha. Este serviço permite ainda a 

avaliação da estratégia de comunicação implementada. 

A proposta passa pela monitorização durante um trimestre através da avaliação 

do booking, do trip advisor, revistas e de blogs de viagens. 

De realçar, que através de algumas pesquisas podemos comprovar que são 

poucos os blogs de viagens que fazem alguma referência sobre Santo Antão. 

Ainda assim, o de maior destaque é o “Viajar entre viagens”, um blog que relata 

todas as viagens que um casal realiza, inclusive todas as ilhas de Cabo Verde 

que já visitaram, nomeadamente Santo Antão, onde descrevem as qualidades da 

ilha e mencionam alguns dos melhores alojamentos, informações sobre 

transportes e restauração, entre outras. Todos os dias divulgam alguns dos 

destinos mais incríveis no mundo para milhares de pessoas e é considerado um 

dos maiores influenciadores de opinião e criação de conteúdo de Portugal. 

A comunicação é um fator determinante para o sucesso, neste caso concreto, do setor do 

turismo, sendo necessária a constante adaptação às novas tecnologias e ao marketing 

digital. 

 

3.2.2.7. Criação de Anúncios Google Adwords 
 

Após a definição das ações de comunicação, foi-me também proposta a criação de dois 

exemplos de anúncios do Google Adwords em francês, um sobre o desporto Trekking 

(ilustração 5: “Venha conhecer os caminhos vicinais e as paisagens mais 

deslumbrantes que esta ilha tem para lhe oferecer”) e outro sobre um ponto turístico de 
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Santo Antão, as Fontainhas (ilustração 6: “Venha conhecer a considerada uma das 

aldeias mais bonitas do mundo pela National Geographic”). Utilizei um simulador 

online de anúncios deste tipo e após algumas pesquisas de exemplos consegui fazer algo 

que estivesse do agrado do responsável do projecto e que correspondesse às suas 

expetativas.  

 

 

De salientar que os links dos anúncios não foram escolhidos aleatoriamente, o primeiro 

“www.besttrekking.cv” foi criado por mim através do site “Domínios”
5
 onde consultei 

se estaria disponível para ser utilizado, tendo em conta que esta seria uma proposta para 

o cliente. Relativamente ao segundo link, já existe e é o website oficial da ilha de Santo 

Antão. Visto que as Fontainhas é uma aldeia desta ilha, achei que faria todo o sentido 

ser utilizado esse e não outro. A descrição foi realizada em francês, por ser o idioma dos 

países principais mercado-alvo, a pedido do responsável do projeto. 

 

3.2.2.8. Apresentação do Plano de Marketing em Mértola  
 

Perante a proposta para ir acompanhar o responsável pelo desenvolvimento do projeto 

na apresentação do plano de marketing em Mértola na ADPM (ilustração 7), não hesitei 

em aceitar. Esta apresentação foi realizada no dia 23 de junho, com saída da empresa às 

8h30 da manhã e chegada à 01h00. 

                                                           
5
 https://promo.amen.pt/dominios-gratis/ 

Ilustração 6 - Exemplo de Anúncio de Google Adwords de Trekking 

Fonte: Elaboração própria 

 

Ilustração 5 - Exemplo de Anúncio de Google Adwords Fontainhas 

Fonte: Elaboração própria 
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Chegámos a Mértola às 14h00 da tarde, onde almoçámos e de seguida reunimos então 

com a Dona Carla e com o Senhor Fernando na Associação de Defesa de Património de 

Mértola (ADPM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedemos então à apresentação da versão provisória do Plano de Marketing 

Sustentável para a Ilha de Santo Antão.  

O responsável pelo projeto fez a apresentação e eu ia apoiando e intervindo com todas 

as informações que fossem necessárias para o esclarecimento de algumas dúvidas que 

fossem surgindo por parte dos clientes, de forma que todas as propostas fossem 

devidamente interiorizadas e compreendidas. 

A apresentação foi um sucesso e do agrado dos clientes, havendo apenas o surgimento 

de pequenas alterações que teriam de ser feitas para a versão final, nomeadamente a 

nível visual. 

 

 

 

 

Ilustração 7- Apresentação do Plano de Marketing Sustentável na ADPM 

Fonte: Elaboração própria 
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3.2.3. Backoffice TOMIWORLD  
 

Primeiramente, para além de tomar conhecimento do funcionamento, dinâmica, 

objetivos, produto e serviços da empresa, foi-me fornecida alguma informação sobre o 

mercado digital, nomeadamente acerca do funcionamento das redes sociais da 

TOMIWORLD, do comportamento dos consumidores e como estes fazem uso das 

ferramentas disponibilizadas pelo TOMI. 

Esta primeira etapa foi importante para perceber qual o ambiente em que a empresa se 

insere e de que forma poderia dar o meu contributo à mesma. 

De seguida, fui encorajada a explorar o backoffice da plataforma de modo a me 

familiarizar com a dinâmica da mesma e analisar o tipo de conteúdo inserido, tais como 

as categorias e subcategorias de notícias e eventos a partilhar com os utilizadores, e 

ainda a criação do diretório para várias regiões onde a empresa está presente. 

 

3.2.3.1. Copywriting 
 

A tarefa maioritariamente desenvolvida foi a de copywriting, que consistiu na criação de 

engagement com os utilizadores locais, de modo a criar melhor notoriedade junto ao 

público-alvo, ou seja, desenvolvimento de conteúdos como, notícias e eventos na 

plataforma TOMI, para as diferentes redes onde a marca está presente. 

 

A maioria dos municípios onde a marca está presente, são responsáveis em cooperação 

direta com a equipa na sede em Viseu, por gerir e inserir o conteúdo essencial a 

transmitir aos utilizadores do TOMI, no entanto existem algumas cidades/vilas onde 

essa responsabilidade é dos colabores da TOMIWORLD.  

 

Assim sendo uma das tarefas como copywriter passou por atualizar diariamente as 

notícias e os eventos a decorrer essencialmente na região do Algarve (Albufeira, 

Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, 

Portimão, Quinta do Lago, Silves, São Brás de Alportel, Tavira, Vale do Lobo, Vila 

Real de Santo António, Vila do Bispo e Vilamoura). 
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         3.2.3.1.1. Notícias 

 

O TOMI detém uma secção para a informação urbana com acesso universal, 

especialmente selecionado para fornecer o melhor conteúdo de interessa para as pessoas 

a nível micro local. No módulo “Notícias” (ilustração 8) são partilhadas notícias locais, 

informações sobre o trânsito e ainda avisos e alertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a criação de notícias é necessário a designação de um título, o corpo da notícia e 

assinalar-se a respetiva categoria (Economia, Tecnologia, Cultura, Sociedade, Local, 

Turismo ou Desporto) a que a notícia pertence. De seguida, é inserida sempre uma 

imagem sem texto, para a qual é feita uma legenda e uma descrição textual, descrição 

esta que tem de ser o mais objetiva possível e que resuma o conteúdo da imagem. Nas 

notícias há ainda a possibilidade de se adicionar uma ou duas QR codes com 

informações pertinentes acerca das mesmas que remetem diretamente o utilizador ao 

conteúdo pretendido (apêndice 2).  

 

Relativamente aos idiomas, na rede do Algarve são utilizados o Português, o Inglês e o 

Espanhol (ilustração 9). De realçar, que há algumas redes onde só é realizada a tradução 

do Português para o Inglês, como por exemplo na rede de Viseu ou Figueira da Foz. 

 

Ilustração 8- Módulo Notícias 

Fonte: TOMIWORLD 
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3.2.3.1.2. Eventos 
 

O TOMI tem uma secção específica com os eventos que acontecem na cidade 

organizados por categorias (Desporto, Cinema, Teatro, Música, Feiras, Exposições, 

Santos Populares, Dança, Ar livre, Festas, Festival, Infantil, Cultura, Conferência, 

Literatura e Workshop - apêndice 3).  
 

 

 

 

 

Nos eventos (ilustração 10) o processo é bastante idêntico ao das notícias, mas um 

pouco mais detalhado, além do título, da descrição do evento, da categoria, da imagem e 

dos QR codes (que possibilitam o acesso do utilizador, por exemplo, diretamente ao 

Ilustração 10- Comunicação de Evento: Exposição "Lugares de Sophia" 

Fonte: Elaboração própria 

Ilustração 9- Exemplo de Notícia 

Fonte: Elaboração própria 
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programa do evento), ainda é necessário colocar a data e o horário da realização do 

evento.  

 

Através do mapa da plataforma é ainda possível adicionar-se a morada exata do local 

onde o evento vai decorrer (ilustração 10), de forma a permitir aos utilizadores uma 

maior precisão do local e uma melhor acessibilidade. 

 

 

3.2.3.2.  Diretórios 
 

O TOMI promove e dinamiza o comércio local de maneira eficiente e intuitiva, e fornece 

informações sobre onde comer, onde dormir, categorias, área de negócio e pontos de 

interesse nas proximidades. 
 

Ainda no seguimento do desenvolvimento de conteúdos no backoffice da plataforma, 

foi-me proposto desenvolver o módulo “Procurar” (ilustração 11) para recentes 

localidades onde foi implementado o TOMI, ou seja, foram desenvolvidos diretórios 

paras a rede de Ourém e uma rede internacional
6
, durante o meu período na TOMI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

O diretório encontra-se dividido em diferentes categorias/subcategorias onde são 

inseridas as estruturas pertencentes a cada, tais como: 

 

 Onde Comer; 

 O que fazer; 

                                                           
6
 Montevídeo é a cidade internacional onde foi implementado o TOMI, em Setembro do ano corrente. 

Ilustração 11- Módulo Procurar 

Fonte: TOMIWORLD 



 

40 

 Onde ficar; 

 Transportes; 

 Onde Comprar; 

 Saúde; 

 Segurança; 

 Utilitários; 

 Locais de culto. 

 

De realçar que as categorias e subcategorias variam de região/localidade para 

região/localidade, sendo que a descrição anterior e os apêndices 2 e 3 são exemplos da 

rede do Algarve. 

 

 

3.2.3.3. Plano de Comunicação 

 

O Plano de Comunicação é um instrumento essencial para o setor do marketing definir 

estratégias e metas para a comunicação de toda uma organização ou um produto/projeto 

específico.  

 

No seguimento da implementação de um novo TOMI numa nova cidade, foi-me 

proposto a elaboração conjunta com a Carolina Salgado, uma outra estagiária na TOMI 

e minha colega de turma no Instituto Politécnico da Guarda, de um plano de 

comunicação.  

 

O principal objetivo do plano de comunicação passou pela definição de uma estratégia 

de marketing digital para criar suspense nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter 

e Linkedin), utilizando a estratégia de transmedia
7
. 

 

O objetivo desta estratégia é desenvolver nos públicos uma experiência de 

entretenimento e consumo de conteúdos, permitindo a estes participar na criação de 

novos conteúdos de maneira coordenada e unificada. Cada rede social dará o seu 

contributo para o desenvolvimento da revelação da nova cidade internacional onde o 

TOMI vai chegar. 

 

                                                           
7
  Na estratégia de transmedia, as diferentes medias transmitem variados conteúdos para o público de forma que os 

meios se complementem. 
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A ideia que nos surgiu para a realização deste plano (apêndice 4) foi a possível 

construção de um puzzle, onde cada rede social pudesse ter uma parte de uma imagem 

da cidade, e algumas pistas na descrição dos posts, para que fosse possível assim criar 

suspense e curiosidade ao público em querer juntar as peças e descobrir qual o novo 

destino do TOMI. 

 

Na segunda fase deste plano, era necessário todo o suporte para a revelação da nova 

cidade que vai receber o TOMI. Aqui era importante que se reforçasse o 

posicionamento da marca TOMI como “city’s best friend”, realçando as qualidades e 

pontos fortes de Montevideo, no Uruguai. 

 

3.2.4. Secretariado 
 

Durante o período de estágio foram realizados alguns serviços de secretariado sempre 

que necessário, nomeadamente idas aos correios e ao banco.  

Foi-me proposta a realização desta atividade, sempre que a secretária Anabela me 

solicitasse, sendo-me incumbida também essa função. 

Estes serviços consistiam essencialmente no envio de cartas para os clientes da empresa 

e em depósitos bancários nas contas das empresas constituintes do grupo Celeuma. 

Tanto podia ser uma tarefa diária como duas ou três vezes por semana, dependendo da 

afluência existente.  
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Conclusão 
 

Como conclusão do estágio, e olhando para os meses que decorreram, descrevo-os de 

grande esforço e dedicação à Instituição que tão bem me recebeu e acolheu.  

Na minha perspetiva, consegui realizar todas as tarefas que me foram propostas com 

sucesso e empenho, dando sempre o melhor que consegui em tudo o que desempenhei. 

Tentei dedicar-me a tempo inteiro para tirar o máximo partido desta oportunidade de 

estagiar numa instituição conceituada e ser uma mais valia enquanto estagiária para a 

mesma. 

 Após esta etapa retenho como notas positivas, o colocar em prática conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso e os novos conhecimentos adquiridos. Este estágio 

permitiu-me conhecer as minhas fragilidades enquanto profissional e acima de tudo 

aprender a ultrapassá-las.  

Conheci novos destinos, ganhei um novo olhar para o mundo que nos rodeia e uma 

motivação extra para enfrentar o mundo do trabalho. 
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Anexos 
 

Anexo 1- Apresentação do Grupo Celeuma 
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Anexo 2- Proposta de Telemarketing de Abordagem ao Cliente  
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Apêndices 
 

Apêndice 1- Tabela de Excel de Telemarketing 

8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2- Eventos TO 

                                                           
8
 Por motivos de confidencialidade, foram ocultados alguns dados da tabela de Excel, nomeadamente os nomes das 

empresas e os contactos. 
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Apêncide 2- Notícias TOMI 
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Apêndice 3- Eventos TOMI 
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STEP 1 – Puzzle 

STEP 2 – 
Revelation 

STEP 3 - 
FOLLOW-UP  

Apêndice 4- Plano de Comunicação 

 

PLANO DE COMUNICAÇÃO DE MONTEVIDEO 

 

Pre-Event Social Media 
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STEP 1 – Puzzle 

Criar suspense - Estratégia de Transmedia nas várias redes sociais 

Várias peças do puzzle em cada rede social: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter 

(Procurar nas outras redes sociais para completar o puzzle). 

5 dias antes da inauguração da rede 

Exemplos descrições 

Facebook 

 Qual será o próximo destino do TOMI? Visita as outras redes sociais e completa o 
puzzle! 
Pista: O doce típico desta cidade é o doce de leite.  

Instagram 

 O TOMI está a viajar para outra cidade! Curioso(a)? Junta as peças do puzzle das 
outras redes sociais e descobre.  
Pista: O voo com partida de Lisboa tem a duração de aproximadamente 12 horas.  

Twitter 

 Da Europa para um novo destino. Descobre qual!  
Consegues adivinhar a partir desta peça do puzzle? 

Pista: O carnaval desta cidade é o mais longo do mundo.  

LinkedIn 

 As peças do puzzle dizem tudo! O TOMI vai chegar a um novo destino.  
Pista: A nova localização do City’s Best Friend conta com aproximadamente 2 milhões 

de habitantes.  

 

 

 

 https://pxhere.com/pt/photo/1432383 Fonte: RodrigoRazquin 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montevideo_Pocitos_3.jpg 

  

STEP 2 – Revelation 
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 Post nas redes sociais de revelação 
 Notícia no website “O TOMI vai chegar a Montevideo” - escrever o texto. 

 
3 dia antes da inauguração da rede 

Qualidades da cidade 

 Cidade com melhor qualidade de vida na América Latina; 

 Cidade turística; 

 Cidade com cerca de 2 milhões de habitantes; 

 Cidade com belas paisagens naturais; 

 Cidade com cultura diversificada 

 

O TOMI vai chegar a Montevideo 

O TOMI vai viajar para Montevideo com diversos equipamentos instalados e a promessa de 

elevar a cidade a smart city, melhorando a qualidade de vida da capital do XXX.  

A inauguração oficial no dia XXX, conta com a presença do presidente da República Oriental do 

Uruguai, Tabaré Vázquez e vários meios de comunicação social.  

A promoção da cidade de Montevideo junto dos turistas e habitantes é feita através da 

publicação de informação na hora certa no lugar certo. O melhor amigo da cidade permite 

encontrar de forma gratuita os melhores lugares e monumentos históricos para visitar, locais 

para comer, para dormir e muito mais.  

O TOMI segue um critério de proximidade disponibilizando os variados acontecimentos da 

atualidade, permitindo consultar eventos culturais e ainda encontrar vários pontos de 

interesse, opções de transporte e ainda tirar uma “selfie” ou GIF.  

Toda a informação estará disponível no TOMI em espanhol, inglês e português, permitindo aos 

cidadãos e turistas aceder a todas as potencialidades e conteúdos disponíveis.  

O TOMI foi recentemente reconhecido pelo projeto de acessibilidade “TOMI For All” e recebeu 

ouro na categoria “Design for Society” nos European Product Design Awards e também pela 

Start & Go - Porto Business School na área da inovação.  

 

 

STEP 3 – Follow-up 

https://www.facebook.com/portobusinessschool/?__tn__=K-R&eid=ARCtaAxxIPkiYStDKCrQ1iJvtuVbQIt0SxKbDSl0AMc7ItOvrhNJ6ME8yh2ZD65B1G41NMwYfzFK30CS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkFvsGhly1udLFMfRs8ur5RhLjEX_OnZr_WLDZ4jItbFx2YPzwqlGKE5mLvHgbNSJ7QPc3fxQudDxipkmgpB_BR5IlkION0ZZAhBz93h9AVxEFdvgfYDRvl3YFyYqt9ROZ1QPaDmX63xzTUpWu3lzN8gGi8TX0cgdG6Fnc2CxJ7EpmSAYng--2i633I7XedlQ-jsHAG6HOeXhfw99IbV1_jMqOWd2Skk_tKG3ekvvh4EuP6FvRYxa-XcL8T8Oe8o3OBWmxIPAC7z7IB82VZOcMEGrpv8Ii4RaSkmSy3q5oZ5hgU_MQSL-7UpCNkaYH7ZQ2OIRyDMG1UZrvGF8qtqgZlQ
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1 dia antes da inauguração da rede 

-> Facebook/Instagram: galeria de 10 imagens com “10 coisas que não sabia sobre XXXX”.  

 

-> Website: Escrever texto "10 coisas que não sabia sobre XXXX” (deixo um 

exemplo: https://tomiworld.com/pt/news/vacation-buddy/) 

-> Linkedin / Twitter: partilha do link do website acima 

10 coisas que não sabia sobre Montevideo 

 Uruguay is the leading country in the area of electronic government according to the 

UN e-Government Survey 2014 report. (O Uruguai é o país líder na área de governo eletrónico, 

de acordo com o relatório da Pesquisa Eletrónica de 2014 da ONU.) 

 

 

 

 

 

 Montevideo ranked as the Latin American city with the best quality of life. 

(Montevideo classificou-se como a cidade da América Latina com a melhor qualidade de vida.) 

https://tomiworld.com/pt/news/vacation-buddy/
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(Fonte: Fulviusbsas - Obra do próprio) https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Velha_(Montevidéu)#/media/Ficheiro:PlazaIndepende 

 In 2018, it was classified as a beta global city ranking eighth in Latin America (Em 2018, 

foi classificada como a oitava cidade global na América Latina.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elemaki - Own work 

https://en.wikipedia.org/wiki/Montevideo#/media/File:Montevideo_Uruguay.jpg 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Fulviusbsas
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 Montevideo was the first city in Latin America to have an open data policy back in 

February 2010. The rise of the open data policy in Montevideo was a combination of 

state capacity, political opportunity, public service entrepreneurship and 

progressive associated ideas. (Montevideo foi a primeira cidade da América Latina a ter uma 

política de dados abertos em fevereiro de 2010. O aumento da política de dados abertos em Montevideo 

foi uma combinação da capacidade do Estado, oportunidade política, empreendedorismo do serviço 

público e ideias progressivas associadas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Shant~commonswiki https://en.wikipedia.org/wiki/Aguada,_Montevideo#/media/File:Palacio_Legislativo.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Shant~commonswiki
https://en.wikipedia.org/wiki/Aguada,_Montevideo#/media/File:Palacio_Legislativo.JPG
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 The city is the financial and cultural hub of a larger metropolitan area, with a 

population of around 2 million. (A cidade é o centro financeiro e cultural de uma área 

metropolitana com cerca de 2 milhões de habitantes.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fulviusbsas https://en.wikipedia.org/wiki/Montevideo#/media/File:04._Playa_Pocitos_Pano.jpg 

 

 The teaching of Portuguese language in the schools of Montevideo is compulsory. (É 

obrigatório o ensino de língua portuguesa nas escolas deMontevideo.) 
 

 

 

https://www.pexels.com/photo/woman-writing-in-white-board-1350615/ncia2.jpg 
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 Montevideo has a very diverse cultural heritage, with over 20 museums and 30 

theaters. (Montevideo tem um património cultural muito diversificado, com mais de 20 museus e 30 

teatros.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museu Juan Manuel Blanes. Fonte: Elulene 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Juan_Manuel_Blanes#/media/Ficheiro:Museo_blanes.jpg 

 

 Tango is considered by UNESCO as cultural heritage of Uruguay; (O tango é considerado 

pela UNESCO patrimônio cultural do Uruguai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pexels.com/photo/gray-scale-of-a-man-and-woman-s-dancing-67238/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Juan_Manuel_Blanes#/media/Ficheiro:Museo_blanes.jpg
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 Carnival is celebrated for 40 days with various street and theater performances. (O 

carnaval é festejado durante 40 dias com diversas apresentações nas ruas e nos teatros.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pexels.com/pt-br/foto/alegre-brasil-cariwest-carnaval-48796/ 

 

 At the flea market fair you can buy second hand products. (Na feira do mercado das 

pulgas é possível comprar produtos em segunda mão.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte:Rodrigo Olivera - https://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Tristán_Narvaja#/media/Ficheiro:Libros_en_Feria_Tristán_Narvaja.jpg) 
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 The Centennial Stadium is one of the main sights. (O Estádio Centenário é um dos principais 

pontos turísticos.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Marcelo Campi) https://pt.wikipedia.org/wiki/Estádio_Centenario#/media/Ficheiro:Estadio_Centenario_(vista_aérea).jpg 

 

 The traditional dish in Montevideo is barbecue. (O prato tradicional em Montevideo é o 

churrasco.)  
 

 

 

https://www.pexels.com/photo/close-photography-of-grilled-meat-on-griddle-1105325/ 

 

https://www.flickr.com/people/41575721@N03
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estádio_Centenario#/media/Ficheiro:Estadio_Centenario_(vista_aérea).jpg
https://www.pexels.com/photo/close-photography-of-grilled-meat-on-griddle-1105325/
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 The most common dish in Montevieo is Chivito, a dish with meat, egg, ham, bacon 

and potatoes. (O prato mais comum de Montevideo é o Chivito, um prato com carne, ovo, presunto, 

bacon e batatas.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: https://www.flickr.com/photos/mattrubens/ - https://www.flickr.com/photos/mattrubens/304175548/) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chivito#/media/Ficheiro:Chivito_al_pan_uruguayo.jpg 

 

IDENTIFICAÇÃO  

 Capital do Uruguai; 
 Maior cidade do Uruguai; 
 2 milhões de habitantes.  

 

CURIOSIDADES MONTEVIDEO 

 Estádio Centenário – Declarado monumento histórico do futebol pela FIFA; 

 O tango é considerado pela UNESCO patrimônio cultural do Uruguai; 

 Uruguay is the leading country in the area of electronic government according to the 

UN e-Government Survey 2014 report 

 Número de habitantes ~ 2milhões 

 Cidade conhecida pela política de “Open City”: Montevideo was the first city in Latin 

America to have an open data policy back in February 2010. The rise of the open data 

policy in Montevideo was a combination of state capacity, political opportunity, public 

service entrepreneurship and progressive associated ideas. 

https://www.flickr.com/photos/mattrubens/304175548/)
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 Património cultural muito diversificado: elevado número de museus e teatros 

(procurar algum estudo que comprove) 

 Montevideo ranked as the Latin American city with the best quality of life - 

(estudo: Mercer's report on quality of life) 

 The city is the financial and cultural hub of a larger metropolitan area, with a 

population of around 2 million. 

 In 2018, it was classified as a beta global city ranking eighth in Latin America 

 Carnaval mais longo do mundo: 40 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


