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Resumo 

Estagiar não é mais do que pôr em prática os ensinamentos adquiridos durante o período 

escolar. 

O estágio realizou-se no Parque de campismo “O Moinho” e teve a duração de 400 horas; 

decorreu de 1 de julho de 2019 a 06 de setembro de 2019. 

O relatório de estágio que aqui se apresenta descreve as tarefas realizadas no decorrer do 

estágio, sendo que estas foram enquadradas na licenciatura em marketing, como, por 

exemplo, atendimento ao cliente, gestão de redes sociais, inventariação de stocks e 

também algumas tarefas administrativas. 

Foram também efetuadas ao longo do estágio diversas campanhas publicitárias, 

publicadas no Facebook e website. No mesmo ramo do e-marketing e da multimédia foi 

feito um trabalho de restruturação do website original. 

 

Palavra-Chave:  Parque de campismo; Marketing; Redes Sociais, website; Campanhas 

Publicitárias, Facebook 

Jel Classification: M- Administração de Empresas e Economia Empresarial, marketing, 

contabilidade; M1O- Geral;  M3- Marketing e Publicidade; M30- Geral M31- Marketing; 

M37- Publicidade 
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Plano de Estágio Curricular 

O plano de estágio curricular que se segue apresenta as tarefas desempenhadas ao longo 

do período de estágio, com vista à obtenção do grau de licenciada em Marketing. 

O plano de estágio (Anexo 1) foi definido de acordo com o supervisor e a estagiária de 

modo a corresponder às expetativas de ambos. Nele estão espelhadas diversas unidades 

curriculares do curso, o que demonstra a importância que estas têm em contexto de 

trabalho. As tarefas desempenhadas foram as seguintes: 

• Gestão de Reservas via website, email e telefone; 

• Gestão de Reservas da plataforma online da ACSI1 

• Receção e check in de clientes; 

• Gestão e atualização do website do parque de campismo; 

• Criação de folhetos publicitários; 

• Gerir e reportar sugestões e reclamações por parte dos clientes; 

• Gerir e atualizar redes sociais (Facebook); 

• Melhorar as estratégias de comunicação da empresa. 

 
1 ACSI – Auto Camper Service International 
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Introdução 

No âmbito da Licenciatura em Marketing da Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

ministrado no Instituto Politécnico da Guarda, é necessária a realização de um estágio 

curricular de 400 horas. Este estágio pretende interligar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do período escolar e implementá-los numa organização. 

Ao longo da licenciatura, frequentei unidades curriculares variadíssimas, sendo que todas 

elas contribuíram para o meu desenvolvimento. Todavia, as relacionadas com a 

multimédia, marketing internacional e comunicação, cativaram um interesse extra. 

A título pessoal, já realizei alguns estágios curriculares quer em Portugal, quer no 

estrageiro (ao abrigo do programa ERASMUS), como tal, não é novidade para mim o 

contexto de trabalho. Tendo este pequeno background de experiências, sei que é mais 

fácil oferecer o meu contributo numa empresa pequena, do que numa multinacional, onde 

“sou só mais uma”. Tive conhecimento que o Parque de campismo “O Moinho” em 

Castanheira de Pera estava a necessitar de uma grande ajuda a nível de comunicação e 

marketing e decidi formalizar o meu pedido de estágio, que foi aceite. 

O presente relatório tem por base o plano de estágio (ver anexo I), definido inicialmente, 

mas com a evolução do estágio, foram-me atribuídas algumas tarefas não mencionadas 

no documento pré-definido, mas que serão explicadas ao longo do relatório. 

 O relatório de estágio divide-se em dois capítulos: o primeiro descreve e apresenta o 

Parque de campismo “O Moinho”, a sua história, a sua localização geográfica e o seu 

plano estratégico. O segundo capítulo é referente às atividades desenvolvidas durante este 

período.  Este engloba os objetivos do estágio, um cronograma das atividades de modo a 

gerir o tempo despendido em cada atividade e a descrição pormenorizada das mesmas ao 

longo desta formação.  

O principal objetivo do estágio foi sempre claro desde o princípio: desenvolver e melhorar 

a comunicação e o marketing da empresa. Para tal, foi-me dado liberdade total para criar 

e estabelecer uma estratégia a implementar. 

Ao longo das 400 horas de trabalho, foi possível realizar inúmeras tarefas, como é 

possível observar no capítulo II, na secção do cronograma. A maioria das atividades 
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desenvolvidas foram realizadas diariamente, sendo que a criação de publicações nas redes 

sociais tinha lugar de 3 em 3 dias. 

Uma das principais tarefas realizadas foi a atualização e alteração da linguagem e imagens 

do website da empresa e, em simultâneo, a gestão de reservas e o trabalho mais simples 

de secretariado (telefone/email). 

O relatório de estágio contempla ainda uma reflexão final, sobre a experiência ao longo 

deste período formativo. 
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Capítulo I - 
Parque de campismo  

“O Moinho” 
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Este capítulo apresenta a caraterização do Parque de campismo “O Moinho”, no âmbito 

da sua história, visão e missão, estrutura organizacional e análise SWOT. 

1.1 Apresentação e Caracterização da Empresa 

O Parque de campismo “O Moinho”, fiscalmente denominado Kroneman & Coene Lda, 

foi inaugurado no verão de 2000, no concelho de Castanheira de Pera (ver Figura 1). 

 

É uma sociedade unipessoal, com um único proprietário, o Sr. Albert Kroneman. 

O parque de campismo foi construído junto à Praia Fluvial do Poço Corga e atualmente 

recebe mais de 2500 pessoas anualmente, sendo que só se encontra aberto de abril a 

outubro. 

O Parque de campismo “O Moinho” situa-se em pleno centro de Portugal, no concelho 

de Castanheira de Pera. Esta localiza-se a 600 metros de altitude num vale da Serra da 

Lousã. 

Em redor do Parque de campismo, é possível 

encontrar um parque de merendas com 

Castanheiros centenários e uma praia fluvial (ver 

Figura 2).  

Figura 1 Localização de Castanheira de Pera 

Fonte:www.praiadasrocas.com/index.php/localizacao-2/ 

 

Figura 2 Praia Fluvial do Poço Corga 

Fonte: Estagiária 
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A história do Parque de campismo “O Moinho” inicia-se em 1998, quando um casal de 

holandeses em passeio por Portugal encontram o pequeno concelho de Castanheira de 

Pera. Com pouco mais de 3000 habitantes e uma beleza paisagística de cortar a respiração, 

Castanheira de Pera prendeu o coração destes holandeses. 

Em meados do ano 2000, esse casal, o Sr. Albert Kroneman e a sua esposa, rumaram a 

Castanheira de Pera e adquiriram um extenso terreno, junto a uma praia fluvial de enorme 

beleza natural, mas de difícil acesso. 

A ideia do proprietário era construir um parque de campismo, pequeno e acolhedor, com 

características rurais, onde se privilegiaria o contacto com a natureza. 

Nos primeiros anos, o número máximo de clientes não ascendia as 100 pessoas. Apesar 

de acolhedor, o parque possuía algumas falhas internas: não tinha balneários, sombras, 

receção e não publicitava o parque nos espaços devidos. 

Nos anos que se seguiram à abertura do parque, Castanheira de Pera registou um franco 

desenvolvimento e, em 2005, abriu o empreendimento turístico Praia das Rocas, uma 

praia fluvial com ondas artificiais, alavancando o comércio e alojamentos locais. 

O parque de campismo começou a colher os frutos do movimento gerado pela Praia das 

Rocas e aumentou bastante o seu número de clientes (ver Gráfico 1).  

 

O Moinho apostou na criação de diversas infraestruturas para fazer face à procura, 

iniciando com a aquisição de bungalows, construção de balneários, churrasqueiras, um 

bar e receção. Além disso, para dar resposta ao principal ponto fraco (falta de sombras) 

100

1500

2000

2500

2000-2005

2006-2010

2011-2015

2015-2019

Gráfico 1 Evolução do Número de Clientes do “O Moinho” (ano) 

Fonte: Dados cedidos pela empresa 
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do parque de campismo, contratou um engenheiro florestal e plantou diversas espécies de 

árvores ao longo de todo o terreno. 

Como é possível verificar no Gráfico 1, o “boom” da Praia das Rocas em 2005, 

influenciou o aumento da procura do parque de campismo, no entanto, foi o empenho e 

dedicação do Sr. Kroneman em construir um parque de campismo “perfeito” para o 

contacto com a natureza que manteve constante essa mesma procura. 
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1.2 Logótipo da Empresa 

O logótipo é a manifestação mais visível da empresa junto dos clientes e potenciais 

clientes. Como tal, a sua relevância não deve ser menosprezada este deve espelhar a 

essência da empresa e ser de fácil compreensão. 

No verão de 2019, foi criado o logótipo do Parque de campismo “O Moinho” (ver Figura 

3). 

Alguns anos antes da construção do Parque de campismo, existia no local um moinho, 

que apesar de ter caído em ruínas, o proprietário do parque procurou trazer à memoria os 

tempos antigos e deu o nome de “O Moinho” ao parque de campismo que se ergueu 

posteriormente. Não obstante, o proprietário é de nacionalidade holandesa e os moinhos, 

são um símbolo histórico do seu país, como tal, a figura de um moinho faz mais sentido 

como logótipo da empresa. 

Os tons cinzas e verdes das letras, transmitem o ambiente rural, característico de um 

Parque de campismo. 

 

Figura 3 Logótipo da Empresa 

Fonte: Dados cedidos pela empresa 
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1.3 Instalações 

Atualmente, o Parque de campismo “O Moinho” possui uma vasta área para campismo 

com sombras. Não obstante a abundância de espaços, a capacidade do parque é limitada 

a 150 pessoas por dia, pois de acordo com o seu proprietário a essência da empresa é a 

tranquilidade e a paz. 

Além do espaço amplo, o parque possui 3 bungalows de aluguer, 4 tendas bengali e 2 

caravanas.  

Os bungalows ou mobile homes têm capacidade para 4 pessoas, possuem cozinha, wc e 

sala; as tendas bengali ou tendas grandes são também para 4 pessoas, porém, só possuem 

dois quartos, um frigorífico, um fogão e uma mesa para fazerem refeições; por último o 

parque tem duas caravanas sem wc, com as mesmas caraterísticas da tenda bengali. 

O parque possui também balneários masculinos e femininos, cada um com capacidade 

para 10 pessoas; 4 churrasqueiras, um pequeno bar e uma receção. 

Para cuidar das instalações, além do proprietário, este contrata dois funcionários para 

cuidar e zelar pelos balneários e jardinagem. 

O conjunto de imagens que se seguem dizem respeito aos alojamentos e espaços do 

Parque de campismo ( ver Figura 4). 

 

Figura 4 Alojamentos do Parque de Campismo 

Fonte: Fotografias cedidas pela empresa 
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1.4 Visão, Missão, Valores e Responsabilidade Social 

A conjuntura atual demonstra um ambiente de rápidas mudanças e de alta 

competitividade, onde só as empresas com fatores diferenciadores, que percebem quais 

são exatamente as suas vantagens competitivas obtêm sucesso nos mercados.  

O Parque de campismo “O Moinho” apesar de ter claro os seus objetivos e propósito de 

existência, nunca criou a sua visão, missão e valores por escrito assim sendo, os seguintes 

pontos são da autoria da estagiária e aguardam a aprovação do proprietário do “O 

Moinho”. 

Visão 

 A visão exprime de forma clara as intenções, a direção e o rumo da empresa para o futuro.  

No caso do Parque de campismo “O Moinho”, a sua visão é “Proporcionar aos nossos 

clientes, um ambiente de plena traquilidade, conforto, serviço e satisfação, garantindo 

uma resposta às necessidades da região, bem como à comunidade onde nos inserimos.”  

Missão 

A missão de uma organização espelha o objetivo da sua criação, “… isto é, informa as 

partes interessadas da razão de ser da organização, do que vai produzir e como pretende 

ser reconhecida pelos seus clientes” (Silva & Monteiro, 2014) 

A missão de “O Moinho” é “Criar memórias inesquecíveis num ambiente harmonioso 

entre a natureza e o rio que corre pelo parque.” 

Valores e Responsabilidade Social 

A nível dos Valores e Responsabilidade Social, a empresa está consciente que também 

neste aspeto terá de assumir uma posição vincada, pois atualmente, cada vez mais as 

empresas primam por este tópico. 

Assim, o Parque de campismo “O Moinho”, move a sua atividade de acordo com os mais 

elevados padrões éticos, seja com os clientes, parceiros ou comunidade em geral. Como 

tal, valores como a transparência, honestidade, integridade e sustentabilidade são a base 

do sucesso da empresa. 
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1.5 Clientes 

O Parque de campismo, como já foi referido, só está aberto de abril a outubro, como tal, 

a maioria dos clientes tem caraterísticas específicas. 

De acordo com o proprietário, durante o período de abril a junho, a taxa de ocupação 

ronda os  15%. Os principais clientes são estrangeiros que costumam  ficar entre 5 a 15 

noites; são reformados,  cujas idades se situam entre os 50 aos 70 anos, sendo a maioria 

proveniente do norte da Europa. 

Nos meses de julho, agosto e setembro, a maioria dos clientes do “O Moinho” são 

portugueses e a taxa de ocupação é de aproximadamente 70%, sendo que no fim de 

semana de 15 de agosto atinge os 100%, há já vários anos.  

A elevada taxa de ocupação nestes 3 meses é o resultado da sazonalidade do turismo 

hoteleiro e do empreendimento turístico Praia das Rocas estar aberto neste período. 

No capítulo II será efetuada uma caraterização mais aprofundada dos clientes de “O 

Moinho”.
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1.6 Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta muito importante no auxílio da análise do meio 

envolvente das organizações. Estas devem efetuar uma análise interna e externa  que 

servirá de base à criação de estratégias organizacionais.  

A palavra SWOT é uma sigla para (Strenghts (S) ; Weakness (W); Opportunities (O) e 

Threats (O)), o que traduzido será forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  

Esta ferramenta é bastante simples e fácil de implementar, pois consiste em analisar 

quatro variáveis de uma organização, os fatores internos e os externos, os negativos e os 

positivos, para que se proceda ao planeamento estratégico. Dentro dos fatores internos 

encontram-se as forças e as fraquezas e dentro dos fatores externos as oportunidades e 

ameaças. 

Quanto melhores forem as conclusões deste tipo de análise, melhores serão os futuros 

resultados organizacionais. Este tipo de análise serve principalmente para avaliar as 

necessidades e os aspetos negativos da organização e tentar corrigi-los. 

É nesses aspetos que a organização se deve focar com esta análise, porém, existem fatores 

externos que podem alterar os planos da organização, portanto é de todo inteligente e 

necessário readaptar o planeamento organizacional às necessidades do mercado de modo 

a não prejudicar a organização. 

Segue-se a análise SWOT do Parque de campismo “O Moinho”, com as respetivas 

sugestões de melhoria, cuja elaboração é da responsabilidade da estagiária, tendo sido 

efetuada a partir da observação diária em contexto de estágio. Algumas forças são já o 

resultado de sugestões  propostas pela estagiária e que foram aprovadas pelo  proprietário 

de “O Moinho”, como por exemplo a parceria de venda de bilhetes para a Praia das Rocas 

( ver Esquema 1).
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✓ Estar presente em 

websites de reserva 

online para conquistar 

os jovens. 

✓ Aproveitar o 

crescimento do 

turismo do centro de 

Portugal para divulgar 

o “O Moinho” em 

jornais regionais. 

✓ Criar trilhos pedestres ao 

longo da Serra da Lousã e da 

ribeira de Pera ou formar 

parcerias com a Prazilândia 

(entidade camarária, 

responsável pelo turismo da 

região) para organizar 

passeios pedestres. 

✓ Aproveitar as festas e 

romarias para divulgar o “O 

Moinho” através de um stand 

de divulgação 
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ANÁLISE 

SWOT 
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SUGESTÕES 
▪ Contacto com a Natureza 

▪ Praia Fluvial a 100 metros 

▪ Mercearias e cafés a 500 metros 

▪ Restaurante a 50 metros 

▪ Churrasqueiras 

▪ Parcerias com a Praia das Rocas na 

venda de Bilhetes 

▪ Boa localização geográfica 

▪ Simpatia e cortesia do Staff 

▪ Acessível a campistas e caravanistas 

▪ Acessível a pessoas de mobilidade 

reduzida 

 

▪ Proximidade da Serra da 

Lousã e aldeias dos Xisto 

▪ A ribeira de Pera atravessa 

o parque 

▪ Aumento da procura do 

turismo na região centro 

▪ Aumento da utilização de 

websites de reservas 

(booking; airbnb) 

▪ Festas e romarias 

 

▪ Aparecimento de 

concorrentes: 

-Parque de Campismo Quinta 

do Castanheiro com uma oferta 

variada (piscina, serviço de 

pequenos almoços, tendas de 

aluguer) 

-Alojamentos locais; 

▪ Novos concorrentes 

presentes em todas as 

plataformas de reservas 

online; 

▪ Infraestruturas um pouco degradadas 

(bungalows) 

▪ WC insuficientes 

▪ Bar com pouca oferta (só serve bebidas) 

▪ Animais de estimação proibidos no mês de 

agosto 

▪ Não tem piscina 

▪ Não tem zona de limpeza de resíduos 

▪ Entrada principal do Parque pouco 

apelativa 

▪ Redes Sociais pouco dinamizadas 

(Facebook e website) 

▪ Sem presença em site de reservas online. 

 

✓ Aderir às plataformas 

booking e airbnb para 

alcançar novos clientes; 

✓ Criar uma parceria com 

o café mais próximo 

para fornecer o serviço 

de pequeno almoço a 

um preço acordado; 

✓ Adquirir algum material 

de campismo para 

aluguer. 

 

✓ Trocar os bungalows por 

casas de madeira; 

✓ Construir mais um 

balneário; 

✓ Permitir a entrada de 

animais de estimação; 

✓ Construir um orifício ao 

lado da fossa para limpeza 

de resíduos; 

✓ Criar um jardim na entrada 

do parque; 

✓ Estar mais ativo nas redes 

sociais e websites de 

reservas online. 

Esquema 1 Análise SWOT 
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Capítulo II – 
Atividades 

Desenvolvidas 
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O segundo capítulo deste relatório apresenta as atividades desenvolvidas durante o 

estágio curricular, bem como a descrição detalhada e o enquadramento das mesmas nos 

objetivos da licenciatura em Marketing. 

2.1.Objetivos do Estágio 

Qualquer objetivo deve ter em conta as seguintes caraterísticas: “Hierarquizáveis – deve 

ser possível definir uma hierarquia que permita estabelecer prioridades entre eles; 

Consistentes – devem ser objetivos ambiciosos, mas realistas e consistentes; Mensuráveis 

– os objetivos devem ser mensuráveis para que se possa avaliar o grau de sucesso de 

implementação da estratégia; Calendarizáveis – a avaliação de uma estratégia só é 

possível se estiverem definidos prazos para atingir os objetivos; Desafios atingíveis – 

apesar de ambiciosos, devem ser realizáveis e realistas.” (Camara, Guerra, & Rodrigues, 

2013, p. 785) 

Um estágio curricular tem como principal objetivo interligar os conhecimentos técnicos 

ou científicos, adquiridos em contexto de sala de aula e pô-los em prática em contextos 

reais, em organizações ou empresas, proporcionando estagiar, desenvolver competências 

e analisar situações reais. Aquando da formulação dos objetivos de um estágio é 

estabelecido que estes “representem um desafio para as pessoas envolvidas, estas tenham 

ao seu alcance os recursos necessários para o conseguirem; de contrário relevam-se 

contraproducentes.” (Teixeira, 2014, p. 50). 

Os objetivos de estágio foram traçados tendo em conta as ambições da empresa e as da 

estagiária. A empresa procurava um estagiário com espírito crítico, com capacidade de 

decisão e responsabilidade para desempenhar tarefas na área do marketing e de 

comunicação e a estagiária sentiu-se apta e capaz de corresponder às expectativas e aos 

desafios propostos. As tarefas propostas foram definidas pelas três partes interessadas, os 

orientadores da empresa e da escola e a estagiária. 

De acordo com o plano de estágio, as tarefas propostas foram as seguintes: 

• Gestão de Reservas via website, email e telefone; 

• Gestão de Reservas da plataforma online da ACSI; 

• Receção e check in de clientes; 

• Gestão e atualização do website do parque de campismo; 
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• Criação de folhetos publicitários; 

• Gestão e reporte de sugestões e reclamações por parte dos clientes; 

• Gestão e atualização das redes sociais (Facebook); 

• Melhorar as estratégias de comunicação da empresa. 
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2.2. Mapa das Atividades Desenvolvidas 

 De modo realizar uma análise pormenorizada sobre as tarefas desenvolvidas, criou-se 

um mapa que sintetiza as tarefas realizadas e o tempo despendido nas mesmas. 

Como é possível verificar, na Tabela 1, o plano de estágio não foi respeitado na totalidade, 

no entanto, as novas tarefas propostas foram desafiantes e importantes no 

desenvolvimento do estágio. 

 

A
T

IV
ID
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E
S

 D
E
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N
V

O
L

V
ID

A
S

 

Meses Julho Agosto Set 

SEMANAS Manhã Tarde 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Registo de check in e check out e 

atendimento telefónico 

           

Criação de um documento de respostas 

standard aos emails 

           

Criação de um ficheiro em excel de gestão 

de reservas  

           

Reservas via email             

Programação e tradução do website da 

empresa para português e inglês 

           

Campanhas Publicitárias             

Criação de uma assinatura digital de email            

Criação de um cartão de visita            

Indicação de sugestões turísticas da região            

Planificação dos horários dos funcionários            

Criação e impressão de documentos 

variados (tabela de preços; avisos 

periódicos) 

           

Venda de Bilhetes para a Praia das Rocas            

Criação do Logótipo da Empresa            

Tabela 1 Cronograma das Atividades Realizadas 
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2.3.Descrição de Atividades Realizadas 

Durante 400 horas de estágio no Parque de campismo “O Moinho”, realizaram-se diversas 

atividades que, direta ou indiretamente, contribuíram para que a estagiária melhorasse e 

aperfeiçoasse competências. 

“Competência define-se, assim, como o conjunto de qualidades e comportamentos 

profissionais que mobilizam os conhecimentos técnicos e permitem agir na solução de 

problemas, estimulando desempenhos profissionais superiores, alinhados com a 

orientação estratégica da Empresa”(Camara et al. 2013: 309). Durante o período de 

estágio, a estagiária procurou corresponder às exigências do estágio com competência e 

rigor. De seguida descreverá as atividades realizadas. 

2.3.1. Gestão e Programação do Website 

Na era atual, onde a globalização não é novidade, é imperativo o recurso a todas as 

ferramentas e tecnologias que possam impulsionar uma empresa, como tal, ter um website 

permite estar sempre visível para clientes e potenciais clientes, em qualquer parte do 

mundo e a qualquer hora. 

O Parque de campismo “O Moinho” está presente na internet há mais de 15 anos, contudo, 

só há um ano é que modernizou e atualizou o seu website para o formato wordpress2. 

Reconhecendo a fase inicial em que o website se encontrava, o orientador na empresa 

sugeriu que o mesmo fosse atualizado, melhorando a linguagem e as imagens dos 

separadores da página web. 

Este processo de atualização do website do Parque de campismo “O Moinho” ocorreu ao 

longo de 3 fases: 

1ª fase: Análise de todas as situações passíveis de serem melhoradas; 

2ª fase: Criação de textos para cada um dos separadores e seleção de imagens a utilizar; 

3ª fase: Implementação das alterações em três idiomas: português e inglês e holandês; 

 
2 Wordpress – é uma plataforma livre de gestão de conteúdo, esta ferramenta é uma das mais utilizadas 
a nível de conteúdos web. 
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Ao longo do estágio, visto estar sempre em contacto com os clientes, foi possível, por 

email e pessoalmente, constatar uma maior procura e afluência do website  que se traduziu 

no aumento de reservas e estadias. 

Atualmente o website do “O Moinho” está em três línguas: em português, inglês e 

holandês. A tarefa proposta foi alterar e criar o conteúdo, e devido à barreira linguística, 

o proprietário do parque traduziu para holandês os conteúdos criados, para que 

posteriormente fossem alterados no website. 

Para uma melhor perceção das tarefas realizadas, segue-se algumas capturas de ecrã 

relativas às diferentes categorias alvo de alteração (home, turismo, alojamentos, 

campismo, facilidades, preços, reservas e contactos). Na Figura 5 apresenta-se uma 

captura de ecrã do cabeçalho do website da empresa.

 

Figura 5 Categorias do Website "O Moinho" 

Fonte: www.camping-omoinho.com 

A categoria “campismo” foi criada pela estagiária, após analisar o comportamento dos 

clientes. Era necessário uma categoria que diferenciasse o campismo com material 

próprio do campista, do campismo em alojamento (Bungalows, Caravanas e Tendas 

Bengali). 

As capturas de ecrã que se seguem são um exemplo de uma das categorias  alvo de 

produção de conteúdo nas três línguas, na perspetiva de programador (ver Figuras 6, 7 e 

8). 

Figura 6 Categoria "turismo" em português 

Fonte: www.camping-omoinho.com/wp-admin/ 
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Figura 7 Categoria "turismo" em inglês 

Fonte: www.camping-omoinho.com/wp-admin/ 

 

Figura 8 Categoria "turismo" em holandês 

Fonte: www.camping-omoinho.com/wp-admin/ 

As três figuras anteriores são capturas de ecrã do website em modo programador e o 

resultado apresentado aos clientes é o apresentado no conjunto de figuras, também elas 

capturas de ecrã (ver Figura 9). 

 

Figura 9 Perspetiva do cliente sobre o Website 

Fonte: www.camping-omoinho.com 
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2.3.2. Gestão de Reservas  

“O momento da verdade compreende aquele período em que os clientes interagem com 

algum aspeto da empresa e dessa interação obtêm um resultado positivo ou negativo” 

(Castelli, 2006) Esta frase explana exatamente a sensibilidade e zelo que o responsável 

pela gestão de reservas tem ao executar as suas funções. 

A gestão de reservas da empresa engloba, diversos tipos de reservas: via website, 

Facebook, telefone e presencialmente. 

Se analisarmos a relevância de cada um destes meios de comunicação, verifica-se que os 

que têm maior procura são o website e o email. Os clientes podem contactar a empresa 

diretamente via email, ou podem através do website inquirir sobre a disponibilidade. Em 

média, diariamente, o parque de campismo recebe cerca de 15 pedidos de informação 

sobre datas de reserva, dessas somente cerca de 5 se traduzem em reservas efetivas. 

O segundo método mais utilizado é sem dúvida o telefone. Através do contacto com os 

clientes, foi percetível que, na maioria das vezes que existia um contacto telefónico, os 

clientes acabavam por efetuar a reserva. O telefone tem a vantagem de permitir perceber 

e compreender as intenções e os desejos do cliente. 

Por último, resta o Facebook e as reservas presenciais, ambas muito residuais ao nível de 

reservas efetivas. 

Para gerir com eficiência as reservas, foi utilizado a ferramenta excel, (ver Apêndice 1) e 

adaptou-se um documento já criado, para registar as reservas de campismo, de 

alojamentos, o check in e check out dos clientes, e deste modo, o poder de decisão tornou-

se mais fácil, pois em qualquer altura é possível saber: 

➢ O número exato de pessoas no parque 

➢ O número de reservas diárias 

➢  O valor a pagar por dia e por total de estadia 

➢ O valor em caixa 

➢ Os lugares livres relativos ao campismo  

➢ Os alojamentos disponíveis 

➢ Informações dos clientes (localidade) 
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Conhecer os clientes é a chave para criar estratégias que vão ao encontro das suas 

necessidades e expectativas. A partir do excel foi possível fazer uma análise que permitiu 

tirar algumas conclusões interessantes, sobre a nacionalidade dos clientes. Os gráficos 2 

e 3, apresentam os resultados dessas análises.  

 

No período em análise (2019), a maioria dos clientes do parque de campismo são de 

nacionalidade portuguesa, representando um total de 95% face aos clientes totais. Como 

é possível constatar no Gráfico 2, as três principais localidades de origem com mais 

pessoas são Lisboa, Porto e Leiria, deste modo sugere-se que a nível da comunicação esta 

deva ser feita em redes sociais, como o Facebook, em anúncios nos jornais ligados a essas 

localidades. No entanto, dado que os clientes do parque de campismo vêm de todo o país, 

é importante investir a nível nacional. 

O Gráfico 3, demonstra a proveniência dos clientes estrangeiros, com destaque para a 

Alemanha (33%), França (18%) e Holanda (15%). Na perspetiva da empresa todos os 

clientes são importantes, portanto é vital manter o website em inglês e atualizado, bem 

como nas redes internacionais de reserva com o website ACSI, que, embora não sejam 

muito utilizado pelos clientes, torna visível a empresa no mercado internacional, para 

além do prestígio em pertencer à rede de parques de campismo certificados da Europa. 
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2.3.3. Secretariado 

Uma das primeiras unidades curriculares lecionadas na licenciatura em Marketing foi 

Organização e Gestão. Nela aprende-se entre várias temáticas, a importância do ciclo da 

gestão, que consiste num bom planeamento, numa boa organização, numa boa direção e 

num bom controlo. Relacionado com as atividades de secretariado a organização, o 

planeamento com rigor e o controlo é essencial para o bom funcionamento da empresa. 

O “secretariado tem um ponto crucial que é o tempo, que parece cada vez mais curto 

diante de suas funções profissionais e pessoais, e para isso requer um planeamento das 

ações quotidianas, principalmente para administrar as procuras da direção” (D'Elia & 

Almeida, 2019) 

As tarefas desempenhadas nesta área não requerem tanto a componente de marketing, 

mas sim, compromisso, responsabilidade e organização e foram as seguintes: 

• Atendimento de chamadas; 

• Análise e leitura de emails sobre reservas; 

• Criação do horário semanal do pessoal de limpeza dos alojamentos; 

• Anotação de sugestões e reclamações; 

• Impressão, corte e recorte de documentos variados (preçários, avisos, 

publicidade); 

• Auxílio ao orientador nem reuniões; 

• Recolher material publicitário junto do ponto de turismo do município; 

• Auxílio em tomadas de decisão; 

• Venda de bilhetes para a Praia das Rocas; 

• Criação de um modelo standard de reposta aos emails, bem como a assinatura da 

empresa. 

Nem todas as tarefas desempenhadas eram de elevada complexidade ou exigência, 

todavia tinham de ser executadas. 

No meu primeiro dia de estágio, o proprietário de “O Moinho” pediu-me que o 

acompanhasse numa reunião com a Prazilândia, empresa responsável pela gestão da Praia 

das Rocas. A reunião teve como objetivo criar uma parceria de venda de bilhetes para a 

Praia das Rocas. Durante a reunião foi discutido o tipo de desconto a oferecer e, no 
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decorrer da “discussão”, foi dada a oportunidade à estagiária para se pronunciar 

apresentando a sua opinião. A decisão recaiu sobre 30% de desconto para os clientes do 

“O Moinho”. Dado que o outro parque de campismo não efetuou nenhum tipo de contato 

para se tornar parceiro da Prazilândia, este desconto representaria uma enorme vantagem 

competitiva. Na Figura 10  é possível ver a captura de ecrã do programa utilizado para a 

venda de bilhetes.  

A duração do estágio coincidiu com o período total desta parceria, que foi bastante 

apreciada pelos clientes. Ao longo dos 3 meses o Parque de campismo faturou quase 

8 000€, tornando-se o maior parceiro da Praia das Rocas.

Figura 10 Programa de venda de bilhetes da Praia das Rocas 

Fonte: Programa informático da Bilheteira Online BOL 
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2.3.4. Campanhas Publicitárias 

Uma campanha publicitária é composta por uma única ou várias peças destinadas aos 

mass media, com o objetivo de influenciar e dar a conhecer algo, com vista a persuadir/ 

informar o consumidor. 

O desenvolvimento de uma campanha publicitária é bastante desafiante. Primeiro, 

existem imensos formatos onde pode ser criada a campanha; segundo, cada campanha 

tem de corresponder aos valores e à essência da empresa; um passo em falso e uma única 

campanha pode destruir a reputação de uma empresa. O terceiro aspeto, mas não menos 

importante, é o desafio de aproximar e captar a atenção de clientes e potenciais clientes 

para a empresa. 

No caso específico do Parque de campismo “O Moinho”, a empresa não possui grandes 

recursos financeiros para investir em publicidade, como tal, todas as tarefas 

desenvolvidas, foram criadas com a melhor rentabilização dos recursos existentes na 

empresa. 

A plataforma utilizada para divulgação das campanhas publicitárias foi o Facebook, a 

maior rede social a nível global.  

 Para preparar as campanhas publicitárias, foram analisados os conteúdos publicados 

anteriormente e foi discutido com o proprietário o tipo de conteúdo que gostaria de ver 

publicado, a fim de iniciar o processo criativo. Ele referiu que a página do Facebook era 

gerida anteriormente por um amigo seu, e que no tempo livre a dinamizava. Esta situação 

traduzia-se na falta de dinamismo da página, 

onde o tempo médio de resposta a mensagens 

era de 15 horas. De salientar que num parque de 

campismo, em que as reservas são diárias, o 

tempo de resposta é crucial pois a cada hora se 

efetuam reservas. Após o contributo da 

estagiária, a taxa de resposta caiu para níveis 

aceitáveis (47 minutos de tempo de espera, 

como é possível verificar na Figura 11), e o 

Facebook tornou-se uma boa ferramenta no que 

diz respeito a divulgação e promoção. 

Figura 11 Taxa de Resposta do Facebook 

Fonte: 

www.facebook.com/omoinho.camping/?ref=br_

rs 
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Após chegar a um consenso sobre o conteúdo a publicar: (o parque de campismo, a 

região; a Praia das Rocas e a Praia Fluvial do Poço Corga e os eventos que fossem 

ocorrendo ao longo do estágio),  foi necessário decidir a periodicidade das publicações; 

tendo-se concluído que deveria ser no  mínimo uma por semana. 

A Figura 12 mostra um exemplo das várias publicações, demonstrando não só a 

periodicidade como o alcance das publicações.  

No Apêndice II, é possível encontrar todas as publicações efetuadas bem como o alcance 

e interação das mesmas. É de salientar que todas as publicações criadas foram da autoria 

da estagiária e realizadas no programa de edição online Canva3. 

É possível afirmar que as publicações que obtiveram maior número de gostos e um melhor 

feedback (pela interação registada) foram as publicações alusivas à Praia das Rocas. De 

facto, o Parque de campismo beneficia bastante com os visitantes da praia, e a maioria 

das estadias no parque estão ligadas à Praia das Rocas. No entanto, existe um número 

considerável de clientes que frequentam o parque de campismo pela sua tranquilidade, 

paz e sossego característicos e pela Praia Fluvial do Poço Corga a escassos metros do 

parque, aliado de uma vista maravilhosa entre a Serra da Lousã e a ribeira de Pera que 

atravessa o parque de campismo. 

 
3 Canva – Plataforma online, de edição e criação de design (logótipos, posters, cartazes, flyers,. 

Etc..) 

Figura 12 Estatísticas sobre as publicações no Facebook 

Fonte: www.facebook.com/omoinho.camping/?ref=br_rs 
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Esses clientes e potenciais clientes não foram esquecidos, e foram realizadas publicações 

específicas para cativar a sua atenção e interesse, como por exemplo as constantes nas 

Figuras 13 e 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.5. Logótipo 

De acordo com Philip Kotler “Em essência, uma marca identifica a empresa ou o 

fabricante. Pode ser um nome, uma marca comercial, um logotipo ou outro símbolo.” 

(Kotler, 2000, p. 426). 

O parque de campismo “O Moinho”, tirando o nome, não possuía nenhum elemento 

identificativo, mas não era por isso que não deixava de ter clientes. Desde há um ano, que 

o ambiente externo da empresa se alterou; abriu um novo parque de campismo, sediado 

a 500 metros da Praia das Rocas, o que representa pela primeira vez em quase 20 anos, 

uma mudança de paradigma. 

A verdade, é que apesar das várias alterações (aquisição das tendas bengali, construção 

das churrasqueiras) no parque de campismo, há cerca de 15 anos que se mantém igual e, 

se para muitos é entendido como qualidade, para outros é sinónimo de estagnação. É 

necessário inovar, melhorar e adaptar sempre, e quando se tem concorrência, ainda mais! 

Figura 14 Publicação sobre a Serra da 

Lousã 

Fonte: 

https://www.facebook.com/omoinho.ca

mping/?ref=br_rs 

Figura 13 Publicação sobre a Praia 

Fluvial do Poço Corga 

Fonte: 

https://www.facebook.com/omoinho.

camping/?ref=br_rs 
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É neste contexto que foi feita a sugestão de criar um logótipo que fosse fiel à história e 

aos valores do parque de campismo “O Moinho”. 

A unidade curricular de multimédia aliada à de Gestão de Produtos e Marcas forneceram 

bases essenciais para criar o logótipo, recorrendo à ferramenta Adobe Illustrator.  

O processo criativo durou aproximadamente duas semanas. Na Figura 15  apresentam-se 

os diversos logótipos criados, por ordem de criação, onde é possível verificar a evolução 

de ideias. 

 

 

 

 

 

Figura 15 Processo de Criação dos Logótipos 
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A escolha do logótipo foi da responsabilidade do proprietário, mas na 

opinião da estagiária, o quarto logótipo foi o preferido, não só pelo 

design simples e de fácil perceção, como também pela história nele 

agregada. O Moinho existente na propriedade do Parque de Campismo 

era um moinho de água, não obstante, a nora é um símbolo do concelho 

que consta no brasão (ver figura 16) e em monumentos históricos de 

Castanheira de Pera e da indústria têxtil.  

A decisão final foi o sexto logótipo acima apresentado, pois o 

proprietário desconhecia totalmente a história do concelho e quando 

fundou o parque batizou-o de moinho, a pensar que tivesse sido em tempos um moinho 

de vento, daí ter optado pelo logótipo apresentado na Figura 17. 

Para a execução do logótipo final, foi tida em consideração os desejos da empresa, ou 

seja, um moinho de vento. Foi utilizada uma fotografia original de um moinho de vento, 

que existia nos arquivos da empresa, e depois de removido o fundo, alterou-se a 

tonalidade até à forma desejada. Optou-se por um tipo de letra clássico e espaçado, onde 

“O Moinho” prevalece em destaque e depois num tom esverdeado “CAMPING”. 

Apresenta-se na Figura 17 o logótipo final, em algumas tonalidades. Como é possível 

verificar, as várias tonalidades criadas não retiram propósito ao logótipo. 

 

Figura 16 Brasão do 

Concelho de 

Castanheira de Pera 

Fonte:www.cm-

castanheiradepera.pt 

Figura 17 Logótipo Final com várias tonalidades 
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2.3.6. Cartão de Visita 

Na unidade curricular de Comunicação, foram várias as técnicas de comunicação 

aprendidas, sendo que um cartão de visita, assim como o logótipo fazem parte da 

identidade corporativa da empresa. 

Um dos propósitos deste estágio foi contribuir para uma melhoria em termos da 

comunicação da empresa. Em empresas ligadas aos serviços, o “passa palavra” é 

extremamente importante, como tal, um cartão de visita, é um auxílio essencial pois não 

só é um elemento físico que o cliente ou potencial cliente tem, como também é um motivo 

para divulgação. 

Dado não existir nenhum cartão de visita, foi desenvolvido um (ver Figura 18). 

 

Previamente foi realizada uma pesquisa online dos melhores websites de merchandising, 

sendo que  o “360imprimir.pt”, apresentou a melhor solução, quer a nível de qualidade 

do material, quer a nível financeiro. 

O feedback por parte dos clientes demonstrou a importância de um cartão de visita, pois 

muitos pediam para levar para os amigos e familiares e a melhor publicidade é a feita por 

clientes satisfeitos. 

 

Figura 18 Cartão de Visita 
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Reflexão Final 

O estágio curricular é uma das fases mais importantes de qualquer percurso académico. 

Os objetivos desta etapa são, principalmente, preparar os alunos, possibilitar-lhes a 

aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos nas unidades curriculares e dar-

lhes a oportunidade de terem contacto com o mercado de trabalho. 

Após o período teórico/prático das unidades curriculares, foi tempo de iniciar a etapa final 

da licenciatura de Marketing: o estágio curricular, de 400 horas, que teve início a 1 de 

julho de 2019 e terminou a 8 de setembro de 2019. 

A integração na empresa permitiu à estagiária ter um contacto muito positivo e 

gratificante com o mercado de trabalho, o que em muito se deve à  organização escolhida, 

o Parque de campismo “O Moinho”. O seu proprietário receberam-na de braços abertos, 

e ofereceu-lhe o acompanhamento e liberdade necessários para desempenhar as funções 

que lhe foram atribuídas. 

Um fator decisivo para a escolha deste local de estágio foi o facto de o proprietário não 

falar bem português, deste modo pude praticar o inglês diariamente. 

Numa fase inicial, em reunião com os orientadores, da empresa e da escola, procurou-se 

adequar as competências da estagiária às necessidades da empresa e, em conjunto, foi 

delineado um plano de estágio interessante e motivador. Este foi cumprido na sua 

totalidade. No decorrer do estágio, devido à abertura da empresa e da estagiária, outras 

tarefas foram surgindo tornando o estágio ainda mais enriquecedor. 

Ao longo das 400 horas de trabalho, foi possível realizar inúmeras tarefas, como foi 

possível observar no capítulo II, na secção do cronograma. A maioria das atividades 

desenvolvidas era diária, como o check in de clientes, o atendimento telefónico, a leitura 

e resposta de emails e reservas, a venda de bilhetes para a Praia das Rocas e a atualização 

constante do Facebook. Esta última englobava a leitura e resposta das mensagens da 

secção de caixa de entrada, a resposta de feedback de fotografias e publicações, e o registo 

de reservas. 

A atividade mais desafiante desempenhada ao longo de todo o estágio foi sem dúvida, a 

gestão de reservas. Para a sua execução é necessário rapidez, boa capacidade quer a nível 
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de escrita, quer a nível verbal e de organização. As reservas chegavam via email, via 

telefone e via Facebook. A mais estimulante foi as reservas via telefone, onde todos os 

segundos contavam para “convencer” o potencial cliente a alojar-se no parque de 

campismo e congratulo-me em afirmar que a grande maioria através do primeiro contacto 

telefónico efetivava a reserva. 

O mercado de trabalho oferece a oportunidade de contactar com diferentes realidades, 

ainda que, por vezes, existam pequenos obstáculos que só com perseverança, 

responsabilidade e dinamismo conseguem ser ultrapassados. 

No decorrer do estágio, a estagiária constatou que, natural e espontaneamente, estava a 

aplicar conhecimentos de diversas unidades curriculares como Organização e Gestão, 

Comunicação em Marketing, Negociação, Marketing de Serviços, Comportamento do 

Consumidor e Multimédia.  

Em suma, o estágio proporcionou à estagiária uma experiência deveras enriquecedora 

tanto a nível profissional como pessoal. A empresa possibilitou-lhe desenvolver as 

atividades propostas, de forma autónoma, sempre sob orientação do Sr. Albert Kroneman, 

o que contribuiu para a estagiária se tornar numa profissional mais responsável, capaz e 

empenhada.
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A amarelo encontram-se o número total de clientes que ainda não pagaram a estadia 
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