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Plano de Estágio 
 

O plano de estágio apresenta como principal objetivo colocar em prática as 

competências adquiridas durante a frequência da licenciatura em Marketing. 

O plano de estágio proposto pela diretora termal consistiu em quatro etapas: 

1. Aprendizagem de conhecimentos sobre o funcionamento do balneário termal; 

2. Compreensão de todas as áreas de funcionamento, de modo a perceber os 

procedimentos e tratamentos realizados na zona de tratamentos e na receção; 

3. Foco principal na receção, onde se destaca a relação com o cliente, o atendimento, 

a gestão de vendas, de acordo com os recursos humanos e físicos disponíveis; 

4. Aprendizagem de conhecimentos de todo o processo, desde marcação/ reserva até 

ao ato final do pagamento. 
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Resumo 
 

O presente relatório de estágio encontra-se integrado no plano curricular da 

licenciatura em Marketing da ESTG do IPG e apresenta como objetivo relatar, de forma 

clara e sucinta, as atividades desenvolvidas no período de 1 de julho de 2019 a 23 de 

setembro de 2019 nas Termas de Longroiva.  

O relatório encontra-se estruturado em 2 capítulos. Assim, no primeiro capítulo 

identifica-se a empresa onde decorreu o estágio curricular e no segundo capítulo 

descrevem-se as atividades desenvolvidas durante o período de estágio nas Termas de 

Longroiva.  

Por fim, será apresentada uma breve conclusão e reflexão acerca da elaboração do 

estágio. 

 

 

Palavras Chave: Atendimento, Clientes, Termalismo  

JEL Classification: M10 - Business Administration - General; M31 - Marketing and 

advertising - Marketing  
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Introdução 
 

A escolha de realizar o estágio curricular nas Termas de Longroiva deveu-se à 

localização destas, que se encontram próximas da minha área de residência, tendo ainda 

o intuito de poder contribuir para uma pequena empresa da região. 

O presente relatório decorre do estágio curricular realizado nas Termas de 

Longroiva, no período de 1 de julho de 2019 a 23 de setembro de 2019. O referido 

estágio encontra-se previsto no plano curricular da licenciatura em Marketing da ESTG 

do IPG e tem como objetivo descrever as atividades realizadas durante o estágio nas 

Termas de Longroiva 

    Este relatório encontra-se estruturado em dois capítulos. Deste modo, no primeiro 

capítulo é realizada a apresentação da empresa e a sua caraterização e no segundo 

capítulo são descritas as atividades desenvolvidas durante o estágio curricular. Por 

último apresentam-se as conclusões sobre a realização do estágio.   
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Capítulo 1. Identificação e Apresentação da Empresa 

Recetora do Estágio 
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1.1 As Termas de Longroiva1 

As termas de Longroiva situam-se na freguesia de Longroiva, no concelho de 

Mêda. Esta localiza-se entre o planalto beirão e a região do douro, estando a 10 minutos 

do Alto douro Vinhateiro e das Gravuras de Foz Côa. As gravuras são consideradas 

Património Mundial pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) e oferecem momentos e sensações de autêntico conforto e 

puro prazer. 

As Termas de Longroiva são conhecidas pela sua água com qualidade 

terapêutica, contribuindo para a saúde e bem-estar. A estância termal constitui um ótimo 

lugar para recarregar energias, tendo uma paisagem bela e variada em todas as épocas 

do ano. 

Existe grande potencial patrimonial, uma vez que se localiza perto dos concelhos 

de Vila Nova de Foz Côa, Trancoso e Penedono.  

As várias terapêuticas aliadas à água termal oferecem o melhor à saúde, sendo 

apreciada por conservar e permitir a recuperação, através do termalismo terapêutico ou 

de bem-estar. 

O edifício das Termas de Longroiva é propriedade da Câmara Municipal de 

Mêda que até ao ano de 2012 geria as termas. Em 2013 as termas de Longroiva são 

concedidas à Natura Empreendimento S.A, por um período de 20 anos, dando início 

nesse ano à construção do Hotel Rural das Termas de Longroiva. 

A Natura Empreendimento S.A iniciou a sua atividade em 2011, através da 

constituição da sociedade anónima com capital social de 50 000€. Está registada com o 

NIPC: 509816827 e com o Código de Atividade Económica (CAE) principal Nº 55202 

(turismo no espaço rural), e com os CAE secundários Nº 93293 (organização de 

atividades de animação turística) e Nº 86905 (atividades termais). 

 
1 Para caracterizar a empresa, recolheu-se informação em documentos internos não 
publicados das Termas de Longroiva e no site da empresa ( 

http://www.hoteldelongroiva.com/termas-spa). 
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Fonte: Cedida pela empresa 

1.2 Instalações, equipamentos e serviços 

O termalismo clássico, mais conhecido como termalismo terapêutico, está 

vocacionado para o tratamento do aparelho respiratório e patologias músculo-

esqueléticas e reumáticas, através dos benefícios da hidroterapia. Através da utilização 

da água termal, o termalismo clássico pode ocorrer através de Imersões (simples, 

hidromassagem, aerobanho e subaquático), Duches (jato, circular, hidropressoterapia, 

Pedidaix, Vichy e Aix), Vapores (parcial à coluna, membros e Bertholaix), Técnicas de 

piscina termal (hidrocinesioterapia e corredor de marcha vascular).  

Na vertente das vias respiratórias – otorrinolaringologia (ORL) efetuam-se os 

tratamentos de nebulização individual, irrigação nasal, pulverização faríngea e aerossol 

(fígura1). 

 

Figura 1. Vias respiratórias ORL 

 

 

 



                                                                                           

5 
Miguel Nascimento - 1012012 

 

Atualmente o turismo termal apresenta-se como uma forma alternativa do 

turismo, tendo uma grande importância para o desenvolvimento demográfico, social, 

ambiental, económico (Zollo, et al., 2015).  Um constitui um dos produtos turísticos 

com elevado potencial de crescimento, apresentando no entanto algumas dificuldades. 

Entre estas encontra-se a falta de uma estratégia de marketing, o que contribui para um 

desenvolvimento mais fraco (Antunes, 2014). 

No termalismo de bem-estar para clientes é dado ênfase à saúde e bem-estar, 

existindo uma diversidade de tratamentos, que abrange as exigentes necessidades de 

cada cliente. Desta forma, é possível transmitir e proporcionar ao cliente momentos de 

relaxamento e bem-estar físico e emocional. Para este tipo de termalismo existem 

disponíveis tratamentos como piscina termal, postos de hidromassagem (figura 2), 

sauna, massagens, esfoliações, massagem a dois e programas de 1, 2 ou 3 dias. 

 

Figura 2. Posto de hidromassagem 
 

 

Fonte: http://www.hoteldelongroiva.com/hotel-gallery.html 
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Fonte: Cedida pela empresa 

1.3 Mascote 

As Termas de Longroiva adotaram uma mascote, com o nome Longri (figura 3). 

Esta está presente em várias festividades regionais ou culturais, e nas visitas de crianças 

ou grupos de pessoas alojados no hotel, e em visitas de entidades. Esta mascote está 

ligada à região de Longroiva onde há muitas abelhas. 

 

Figura 3 Mascote Longri 
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Fonte: Elaboração própria 

1.4 Evolução histórica2 

A história do complexo termal inicia-se nos primeiros reinados, onde as termas 

de Longroiva pertenciam à Ordem dos Templários até ao reinado de D. Dinis, passando 

a chamar-se Ordem de Cristo. Os banhos termais tinham ligação ao culto à Senhora do 

Torrão, padroeira de Longroiva.  

Na época medieval o espaço termal era rudimentar, constituído por dois tanques, 

sendo que um era referente aos homens e o outro era para as mulheres, que se manteve 

até finais do século XIX. 

Em relação às termas de Longroiva existe uma história, onde é narrado que a 

Rainha Santa Isabel, que vinha de Aragão para casar com D. Dinis em Trancoso, terá 

efetuado paragem perto de Longroiva para se banhar nas águas termais, nas banheiras 

de granito (figura 4).  

 

Figura 4 Antiga banheira de granito 
 

 
2 Para caracterizar a evolução histórica das termas recolheu-se informação no site das 
termas (http://www.hoteldelongroiva.com/termas-spa). 
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Fonte: Adaptado de: http://www.hoteldelongroiva.com/termas-de-longroiva-em 

Após estes factos históricos, ocorreram já no século XIX os seguintes eventos 

(tabela 1). 

Ano Evolução 

1810 Com a degradação da estrutura, a paróquia realiza um peditório. Com as 

esmolas dadas à Senhora do Torrão, foi reconstruído o espaço termal de 

aspeto romano. 

1815 Um corregedor de Trancoso mandou efetuar reparos nos banhos. 

1821 As Termas de Longroiva foram apresentadas à Academia das Ciências. 

1844/1855 É referido na Revista Universal Lisbonense as Termas de Longroiva e as 

suas águas minerais. 

1878/1881 A câmara Municipal de Mêda constrói um edifício termal e moderno. A 

população trabalhou gratuitamente na conceção do edifício. 

1970 Estudos mais antigos disponíveis sobre a qualidade da água das Termas 

de Longroiva. 

2001 A Câmara Municipal de Mêda é nomeada pela primeira vez 

concessionária da água termal de Longroiva. 

São realizadas obras de ampliação e remodelação.  

É constituída a empresa municipal Águas de Longroiva, Exploração e 

Gestão de águas Termais, controlando a concessão e gestão. 

2011 Inaugurado o novo balneário termal, aliado à modernidade e tradição 

termal. 

2013 As Termas de Longroiva passam a ser concessionadas à Natura 

Empreendimento S.A, com o intuito de dinamizar as Termas. 

2016 Inauguração do Longroiva Hotel Rural. 

2018 Inicio da parceria com as Termas Centro. 

Tabela 1 Evolução histórica das Termas de Longroiva  
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1.5 Visão, Missão e Valores3 

 

1.5.1 Visão 
 

A visão das Termas de Longroiva é ser um espaço termal de referência na 

região, através dos serviços prestados nas vertentes de bem-estar termal e de termalismo 

terapêutico. 

1.5.2 Missão 
 

A missão das Termas de Longroiva é oferecer um serviço de cura termal e de 

bem-estar aliado à qualidade do serviço, com o intuito de melhorar a qualidade de vida 

do cliente, através da inovação e formação dos trabalhadores. 

 

1.5.3 Valores 
 

Os valores de referência para as Termas de Longroiva são: 

• Inovação – Apostar na inovação de forma a oferecer uma experiência única e 

inovadora ao cliente; 

• Felicidade – Procurar satisfazer as necessidades do cliente; 

• Conforto – Proporcionar através do Longroiva Hotel Rural a disponibilidade de 

uma estadia serena e livre de preocupações; 

• Qualidade – Compromisso de manter sempre o maior nível de qualidade na 

prestação dos serviços assim como dos produtos utilizados para a realização das 

tarefas. 

1.6 Caraterísticas da água 

A água termal de Longroiva é uma água fracamente mineralizada. A sua 

composição é sulfidratada, bicarbonatada sódica, carbonatada e fluoretada sendo 

considerada uma água sulfúrea, possuindo uma mineralização de 381 mg/l. Apresenta 

um pH de 8.03 e uma temperatura na ordem dos 47ºC.   

 
3 Para caracterizar a visão, missão e valores da empresa, recolheu-se informação em 
documentos internos não publicados das Termas de Longroiva 
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1.7 Organograma das Termas de Longroiva 

As Termas de Longroiva apresentam uma estrutura orgânica organizada e 

funcional (figura 5). Esta estrutura é composta por vários secções como: 

• Administração – Apresenta-se hierarquicamente no alto da organização e 

é composto por duas pessoas responsáveis pela gestão do grupo Natura 

Empreendimentos S.A; 

• Direção Financeira – Este departamento é constituído pelos serviços de 

contabilidade e de tesouraria; 

• Direção termal – Esta secção engloba a prestação de serviços termais e 

apoio aos serviços termais e seus elementos complementares; 

• Direção Clínica – Este departamento engloba todo o corpo clínico das 

Termas de Longroiva.  
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Fonte: Elaboração própria com base no organograma da empresa 

1.8 Logótipo das Termas de Longroiva 

Quando as Termas de Longroiva pertenciam à Câmara Municipal de Mêda, 

antes de serem concessionadas pela Natura Empreendimento S.A, tinham um logotipo 

simples e pouco chamativo para o público, e com maior referência às Águas de 

Longroiva (figura 6).  

Figura 5 Organograma das Termas de Longroiva 
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Fonte: Cedida pela empresa 

Fonte: Cedida pela empresa 

 

Figura 6 Logótipo antigo das Termas de Longroiva 

 
 

Após a concessão da estância termal, o logótipo foi alterado de forma a 

representar uma nova mudança nas Termas de Longroiva, tendo em conta o restante 

portefólio da empresa. Este novo logo é dinâmico, evolutivo, elegante, sofisticado e 

apelativo (figura 7). 

 

1.9 Análise SWOT 

Ao analisar os fatores internos e externos das Termas de Longroiva, pude 

identificar os pontos fortes e pontos fracos em relação aos fatores internos e as 

oportunidades e ameaças em relação aos fatores externos (tabela 2). 

 

 

 

Figura 7 Logótipo atual das Termas de Longroiva 
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Análise 

SWOT 
Pontos fortes Pontos fracos 

F
at

or
es

 in
te

rn
os

 

• Trabalhadores qualificados; 

• Qualidade dos equipamentos; 

• Hospedagem no Longroiva 

Hotel Rural; 

• Acessibilidade para pessoas 

com algum tipo de problema 

físico; 

• Qualidade dos serviços 

prestados; 

•  Experiência no setor termal 

e hoteleiro. 

• Piscina lúdica é a mesma onde 

ocorre a hidrocinesioterapia; 

• Custos de manutenção dos 

equipamentos; 

• Clientes mais jovens não se 

interessam pelo termalismo 

terapêutico; 

• Falta de maior divulgação. 

 
Oportunidades Ameaças 

F
at

or
es

 e
xt

er
no

s 

• Procura dos serviços de bem-

estar; 

• Turismo de lazer e histórico 

da região; 

• Comparticipação por parte 

do Serviço Nacional de 

Saúde na área terapêutica; 

• Maior poder de compra. 

• Diminuição do mercado de 

termalismo terapêutico; 

• Médicos não aconselham os 

doentes a fazerem termalismo 

terapêutico; 

• Elevado número de estâncias 

termais; 

• Desinformação de alguma 

população sobre os benefícios 

das águas termais; 

• Sazonalidade.  

• O conceito “Termas” é ainda 

associado à população 

envelhecida. 

Tabela 2 Análise SWOT 

Fonte: Elaboração própria. 
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A nível interno, as Termas de Longroiva destacam-se principalmente pela 

qualidade dos serviços prestados e a hospedagem proporcionada pelo Longroiva Hotel 

Rural. Apesar disso, as termas continuam  a não ser procuradas por jovens para a prática 

de turismo terapêutico. 

Ao nível externo, é possível constatar que existe procura por serviços de bem-

estar. Como fatores externos negativos, realça-se a diminuição do termalismo 

terapêutico, a desinformação ainda presente nas populações do interior e a sazonalidade 

dos tratamentos de cura. 

As Termas de Longroiva devem continuar a apostar a sua experiência no setor 

aliado à qualidade dos serviços prestados e à respetiva divulgação. A divulgação dos 

serviços visa ajudar a aumentar a procura dos seus serviços. As Termas devem, deste 

modo, apostar na qualidade destes, aliado ao seu Hotel Rural, de forma a promover o 

termalismo terapêutico, uma vez que este tem uma duração de vários dias. 

As Termas de Longroiva devem aumentar a divulgação sobre a comparticipação 

por parte do Serviço Nacional de Saúde relativamente aos tratamentos terapêuticos, de 

modo a se conseguir abranger clientes de faixas etárias abaixo dos 50 anos. 

Revela-se ainda muito importante a divulgação dos benefícios das águas termais 

na região, assim como de palestras ou seminários onde a presença dos médicos de 

família é relevante, de modo a desmistificar os mitos sobre o termalismo terapêutico. 
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O objetivo deste capítulo consiste em apresentar as atividades do estágio 

curricular realizado nas Termas de Longroiva, de acordo com as etapas que se 

encontram delineadas no plano de estágio. 

 

2.1 Conhecimento do funcionamento das termas 

Os primeiros dias nas termas passaram essencialmente pela apresentação de todo 

o pessoal técnico que trabalha nas termas, de forma a conhecer qual o cargo de cada um. 

No primeiro dia foi delineado o plano de estágio a ser realizado e definido o 

horário de trabalho. Foi também acordado que nos primeiros dias iria ficar na área de 

balneoterapia. Durante os primeiros dias pude observar como eram realizados os 

serviços, de modo a não ocorrerem atrasos. Assim, pude perceber logo que os utentes 

termalistas e os utentes de bem-estar tinham de se identificar, de forma a que a pessoa 

designada para os acompanhar pudesse encaminhar estes para realizar o tratamento. 

Pude ainda consultar os manuais de procedimentos da balneoterapia e ORL (anexo 1 e 

2). Nos dias iniciais tive ainda a oportunidade de experimentar alguns dos tratamentos 

de bem-estar, de forma a poder transmitir ao cliente a sensação que existe no tratamento 

e a diferença entre alguns destes. 

 

2.2 Horário de Trabalho 

No primeiro dia de estágio foi elaborado o mapa de folgas para o mês de julho, 

de modo a que estivessem sempre duas pessoas na receção, tendo sido possível ter um 

horário flexível. Assim, com a flexibilidade de horário e de modo a cumprir as horas 

necessárias de estágio, este poderia variar entre o horário de manhã, de tarde, ou quase 

todo o dia de funcionamento das termas. Durante todo os meses que estive a estagiar 

foram sempre elaborados os mapas de folgas (anexo 3), de modo a agilizar o dia-a-dia 

da receção. 
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2.3 Receção 

A receção foi o foco principal do estágio, onde pude ter contacto com os 

clientes, ou possíveis clientes. Uma vez que a receção se apresentava de frente para a 

entrada, permitia observar todas as pessoas que entravam nas termas, desde clientes a 

acompanhantes, e que tinham ao seu dispor um espaço para relaxar e para visualizar a 

paisagem enquanto aguardavam por alguém.  

Para estar focado na receção e poder desenvolver as tarefas de modo individual, 

foi necessário adquirir conhecimentos acerca dos programas de bem-estar disponíveis 

ao cliente, assim como o funcionamento de alguns dos tratamentos mais requisitados, de 

modo a ajudar o cliente em qualquer dúvida que tivesse sobre estes. Um mau 

esclarecimento poderia resultar na perda de um cliente, algo que nunca deveria ocorrer.  

Foi ainda necessário adquirir conhecimento acerca do programa informático 

utilizado pelas Termas de Longroiva o “Fontenário”. Este programa parecia algo 

complexo, pois permite consultar a base de dados dos clientes, marcar consultas de 

termalismo terapêutico, marcação de todo o tipo de tratamentos, emissão de faturas e 

recibos, fecho de caixa e fecho do dia, consultar a disponibilidade do dia, de forma a 

identificar que serviços poderíamos oferecer aos clientes, e ainda tinha como boa 

funcionalidade a consulta dos dados dos clientes do hotel. Apesar do programa 

disponibilizar inúmeras funções como foi descrito, foi fácil adquirir os conhecimentos 

necessários, pois no final da primeira semana já me era possível controlar praticamente 

o programa. Este programa era alvo de atualizações, sendo que o complemento para 

inserir dados das requisições médicas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) era a 

atualização mais aguardada, com o objetivo dos clientes poderem usufruir do desconto 

dos tratamentos. 

 

2.3.1 Atendimento ao público 
 

O atendimento ao público foi uma das tarefas que me deu mais gosto de 

executar, pois permitiu-me perder alguma timidez. Nesta tarefa era sempre necessário 

explicar qualquer dúvida que surgisse ao cliente, como por exemplo algum serviço que 
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pretendiam. O atendimento ao público era sempre personalizado. Numa primeira fase 

fiquei encarregue de ter um primeiro contacto com os clientes de bem-estar que se 

dirigiam às termas, inicialmente para tirar dúvidas entre os diferentes tratamentos e 

programas existentes, e numa segunda fase na marcação de tratamentos de bem-estar 

com água termal, ou tratamentos ao corpo. A marcação de tratamentos é efetuada no 

programa informático Fontenário, sendo a marcação realizada de acordo com a 

preferência do cliente, isto é, hora e dia ou com a disponibilidade que exista por parte 

das termas. 

  
2.3.2 Atendimento telefónico e email 

 
Em relação ao atendimento ao público por telefone, esta foi a etapa seguinte que 

me foi proposta. O atendimento telefónico é o meio utilizado preferencialmente pelos 

clientes de termalismo terapêutico, o que se deve principalmente à faixa etária dos 

clientes e porque é necessário marcar uma consulta prévia com antecedência. O telefone 

é também um dos meios de contacto utilizado pelos clientes de bem-estar para marcação 

de piscina lúdica e de serviços de bem-estar. É ainda solicitado por vários clientes os 

preços dos serviços que pretendem, o horário de funcionamento das termas, os 

benefícios das águas termais e algumas dúvidas sobre o hotel rural, sendo neste caso a 

chamada encaminhada para a receção do hotel. 

O contacto por email é utilizado essencialmente por emigrantes, que pretendem 

agendar com antecedência tratamentos de bem-estar, compra de um voucher para 

oferecer a um familiar, ou até mesmo para alguma dúvida que não tenha sido 

esclarecida ao visualizar o site das termas. 

 

2.3.3 Hotel rural e débitos ao quarto 
 

Como as Termas de Longroiva e o Hotel Rural de Longroiva pertencem à 

mesma empresa, estas trabalham em grande parceria, principalmente entre os hóspedes 

que o hotel recebe, pois estes apresentam muita importância para as termas. Esta 

importância deve-se aos programas que são disponibilizados exclusivamente aos 

hóspedes, podendo ainda usufruir de 15% de desconto em todos os serviços termais por 
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estarem alojados no hotel. Um dos programas mais requisitados pelos hóspedes e que 

mais vendia era o “Sensações Vínicas” (anexo 4) com um valor fixo de 55€. As termas 

de Longroiva possuem um serviço de VoIP, o que permite um contacto interno entre 

todas as infraestruturas da Natura Empreendimento S.A, permitindo assim agilizar os 

contactos internos. Durante o estágio efetuei vários contactos com o Hotel Rural de 

Longroiva, fazendo a marcação de tratamentos escolhidos durante o check-in no hotel, 

sendo que era necessário saber o nome da pessoa(s) hospedadas no quarto assim como o 

número do quarto. Aquando a chegada do termalista à receção das termas, era sempre 

necessário que este se identificasse com o nome e número do quarto, para que fosse 

possível verificar com o cliente os tratamentos marcados, e averiguar se este pretenderia 

o débito ao quarto. Após a verificação com o cliente, caso este não viesse já com o 

roupão e toalha do quarto do hotel, estes eram disponibilizados ao cliente e 

posteriormente era indicado o caminho ao vestuário, e indicado onde este tinha que se 

dirigir para o tratamento. Para efetuar o débito ao quarto, no momento tinha de verificar 

com o cliente os dados, como o número do quarto e o seu nome, tendo também que o 

informar que após a finalização dos tratamentos este deveria dirigir-se novamente à 

receção. No débito ao quarto é ainda necessário verificar se o tratamento apresenta o 

desconto por estar hospedado. Após a sua emissão é impresso o original e o duplicado, 

sendo necessário que o cliente rubrique ambos. O original é entregue no final do dia na 

receção do hotel e o duplicado fica arquivado nas termas. 

 

2.3.4 Marcação de consultas e seu prosseguimento 
 

Como referido anteriormente, as marcações de consultas eram na grande maioria 

efetuadas por telefone. Para tal, era sempre necessário perguntar qual o dia da consulta 

que este pretendia, de acordo com a disponibilidade. As consultas médicas ocorrem 

todos os anos durante a época termal de abril e novembro, às segundas feiras do período 

da tarde e sábados do período da manhã, tendo um limite de 15 utentes por dia de 

consulta. Para fazer a marcação, era sempre necessário perguntar ao cliente se era a 

primeira vez que iria fazer termalismo terapêutico e, em caso afirmativo, eram 

necessários alguns dados, como o nome completo, contribuinte, morada e contacto 

telefónico.  
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Caso fosse um cliente habitual, apenas era necessário o nome da pessoa, de 

modo a consultar a base de dados. Depois de se identificar o cliente na base de dados, 

era sempre verificado se os dados correspondiam e se estes se mantinham inalterados. 

No dia da consulta os utentes chegavam sempre 15 minutos antes da hora, de 

modo a que estes se pudessem identificar na receção e serem posteriormente 

encaminhados até à sala de espera das consultas, até serem chamados pelo médico de 

hidrologia médica. Durante a consulta, o médico hidrologista regista os tratamentos no 

programa informático, não podendo ser alterada a prescrição pela receção. Após a 

conclusão da consulta, os utentes dirigiam-se à receção, para realizarem a marcação dos 

tratamentos requisitados pelo médico. Para efetuar a marcação tinha de se verificar 

sempre com o cliente se este pretendia ainda começar nesse dia, e qual seria o horário 

mais conveniente, ou se preferia que fossem agendados para o dia seguinte. Os 

tratamentos de cura termal prescritos pelo médico têm uma duração entre 12 e 14 dias, 

resultando assim num tratamento de 2 a 3 semanas, dependendo também da 

disponibilidade do cliente. Os agendamentos eram efetuados de acordo com a 

disponibilidade e seguindo o tempo de tratamento de cada técnica (figura 8). 

 

 

Figura 8 Disponibilidade de tratamento 

Fonte: Elaboração própria 
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Estas técnicas ao serem marcadas no programa já apresentam um tempo de 

compensação, para que o espaço seja desinfetado e higienizado para o utente seguinte. 

Após a conclusão da marcação de todos os tratamentos e no caso de começarem nesse 

dia, eram oferecidos uns chinelos, caso o utente tivesse tratamentos de balneoterapia, 

assim como toalha e roupão para utilizar apenas no dia, tendo direito a estes todos os 

dias do tratamento. No caso de o utente ter tratamentos de vias respiratórias, tinha 

sempre de o notificar, caso fosse a primeira vez, teria de comprar o kit de vias 

respiratórias, com um custo de 30€. No final dos tratamentos, poderia levá-lo para casa. 

Este kit apresenta uma utilização muito grande, pois o conjunto na grande maioria é de 

porcelana. Para se apresentarem na secção do tratamento, os termalistas tinham de levar 

consigo uma capa de plástico transparente, que inclui o agendamento, o guia do 

termalista e o inquérito de satisfação, dado no dia da marcação dos tratamentos (anexo 

5, 6 e 7). 

 

2.3.5 Venda de Vouchers 
 

A venda de vouchers aos clientes de bem-estar foi uma das tarefas que mais 

gostei de executar, pois permite a divulgação dos vários programas de bem-estar 

disponíveis. Nesta função que desempenhei tinha sempre de referir ao cliente que o 

voucher tinha uma validade de 6 meses após a data de emissão, e que quem usufruisse 

do voucher teria de agendar com antecedência o tratamento do voucher (anexo 8). 

Quem usufruisse do voucher tinha a possibilidade, se assim pretendesse, de o usufruir 

no pólo das Termas do Cró, desde que seguisse o que se encontra estabelecido pelas 

condições do voucher. Sempre que vendia um voucher, tinha sempre de efetuar registo 

dos dados de quem comprou, quem usufrui, data de emissão, data de expiração, os 

tratamentos e o número do voucher. Quando era contactado por um cliente que tinha um 

voucher de oferta, que tivesse sido adquirido nas Termas do Cró, tinha sempre de 

efetuar o contacto com o polo do Cró, para verificar a sua veracidade, de acordo com a 

informação dada pelo cliente, e só posteriormente agendar os tratamentos. 
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2.3.6 Venda de tratamentos de bem-estar 
 

Durante o estágio nas Termas de Longroiva, o meu foco principal foi a venda de 

tratamentos de bem-estar. Para proceder à venda destes tratamentos, tive de inicialmente 

ler os procedimentos, de modo a compreender como estes são efetuados. Para tal, 

recorri ao menu de Spa, que se encontra disponível na receção para consulta dos clientes 

(anexo 9). 

Desta forma, pude explicar ao cliente de bem-estar como estes se procediam, de 

acordo com as suas dúvidas. Quando o cliente estava indeciso entre dois tratamentos, 

tentava ajudá-lo a escolher pelo menos um deles, sendo que por vezes aconselhava-o a 

realizar os dois tratamentos, se o cliente assim entendesse. 

Dos vários clientes que tive oportunidade de atender na receção, alguns 

afirmavam várias vezes que estavam a passar alguns dias na região e que pretendiam 

fazer alguns tratamentos. Neste caso, eu sugeria a estes os programas existentes de 1, 2 

ou 3 dias, dando sempre a possibilidade ao cliente de este criar um programa à sua 

medida, de acordo com o preçário das termas (anexo 10).  

No caso de ser escolhido algum tratamento, tinha de criar com os seus dados 

uma ficha de cliente, caso este ainda não tivesse nenhuma e de seguida tinha de escolher 

o centro de exploração (figura 9). Posteriormente, no editor de vendas, tinha de procurar 

o cliente. 
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Figura 9 Centro de exploração 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Com o cliente selecionado (figura 10) tinha que selecionar no editor de vendas o 

tratamento e as quantidades, e aplicar o desconto, caso o cliente estivesse abrangido por 

algum desconto (figura 11). Posteriormente, tinha de agendar o tratamento de acordo 

com a disponibilidade das termas e do cliente.   

Figura 10 Selecionar cliente 

Fonte: Elaboração própria. 
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No dia da marcação ou no dia dos tratamentos, o cliente tinha de ler o 

consentimento informado (anexo 11) e assinar, sendo que se este tivesse algum 

problema, ou não concordasse com algo, não era possível usufruir do tratamento. Caso 

o cliente tivesse já assinado algum consentimento no presente não era necessário voltar 

a fazê-lo. 

No último mês de estágio, em setembro, tive a oportunidade de promover o 

programa de Aquafit (anexo 12). Este programa de aulas de hidroginástica decorre duas 

vezes por semana, durante os meses de setembro a junho, tendo um custo de 30 € por 

mês, sendo que os novos clientes têm de pagar uma taxa de inscrição de 10 €. Os 

utentes do Aquafit têm várias regalias, como a oferta de uma entrada na piscina por 

mês, um duche massagem vichy de 2 em 2 meses e ainda desconto de 10% nos 

tratamentos de bem-estar. Tive de contactar telefonicamente todos os clientes do 

Aquafit do ano 2018/2019, para saber se regressariam assim que se iniciassem as aulas e 

Figura 11 Seleção dos tratamentos 

Fonte: Elaboração própria. 
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se pretendiam manter-se na mesma turma. Conforme ia contactando cada cliente, ia 

registando na sua ficha as alterações que se dessem. 

Após contactar os clientes regulares do Aquafit, tive de contactar os clientes 

interessados no programa, de modo a notificá-los que se iria iniciar o Aquafit e se ainda 

estariam interessados. No caso de o cliente estar interessado, tinha de dar a escolher ao 

cliente a hora e dias que este pretendia, de acordo com a disponibilidade das turmas de 

Aquafit. 

 
2.3.7 Comparticipação pelo SNS 

 
No ano de 2019, o SNS voltou a comparticipar os tratamentos termais em 35% 

destes, até um limite máximo de 95 €. Para que o cliente pudesse usufruir deste 

desconto, tinha de pedir uma credencial da prescrição médica ao seu médico de família 

(anexo 13). Posteriormente, o cliente deve marcar a consulta com a estância termal, 

sendo que o utente deve estar atento ao facto da prescrição ser válida durante 30 dias.  

Nas Termas de Longroiva apenas alguns códigos da comparticipação do SNS 

são aceites, de acordo com as características das termas. Os códigos aceites encontram-

se representados na seguinte tabela (tabela 3).  

Código da 

patologia 

Descrição da requisição 

001.1 Consulta em hidrologia – Osteoartrose 

002.1 Consulta em hidrologia – Artrite reumatoide 

003.1 Consulta em hidrologia – Espondiloartropatias 

004.1 Consulta em hidrologia – Outros reumatismos inflamatórios 

005.1 Consulta em hidrologia – Síndromes abarticulares 

006.1 Consulta em hidrologia – Rinite ou sinusite 

007.1 Consulta em hidrologia – Asma brônquica 

Tabela 3 Códigos do SNS aceites pelas Termas de Longroiva 

Fonte: https://www.spms.min-saude.pt/2019/08/centro-de-controlo-e-monitorizacao-do-sns-conferencia-

de-despesas-dos-tratamentos-termais/ 
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De forma a aumentar o número de clientes de tratamentos termais e para que 

estes tivessem direito à comparticipação do SNS, foi criado um folheto promocional 

(anexo 14), de modo a realizar-se a sua divulgação, quer nas redes sociais, quer na 

receção. Este folheto é utilizado por ambas as termas. 

O cliente que tivesse na sua posse uma requisição termal, tinha de a entregar a 

mim ou à minha colega, no dia da consulta médica, de modo a que pudéssemos conferir 

todos os dados da requisição, como a sua validade e o código de patologia. Caso a 

requisição do cliente fosse aceite no final dos tratamentos, tinha que aplicar a 

requisição, para que esta procedesse ao cálculo do desconto, uma vez que o desconto era 

aplicado nas termas, não sendo necessário que o cliente procedesse a nenhum 

reembolso. 

No final de cada mês, era necessário faturar o valor do reembolso dos clientes às 

entidades regionais ou Unidades Locais de Saúde, de acordo com a credencial do 

cliente. 

 

2.3.8 Protocolos de desconto 
 

As Termas de Longroiva têm alguns protocolos estabelecidos com entidades 

regionais e nacionais, de modo a permitir um simbólico desconto ao cliente de 

termalismo terapêutico e de bem-estar. 

Durante o estágio, na receção, vários clientes perguntaram-me se tinham direito 

ao respetivo desconto, mostrando um comprovativo. Neste caso, tive sempre de 

verificar se estava abrangido pelos protocolos de desconto existentes. Caso o cliente 

tivesse direito ao desconto, tinha de o informar quanto à diferença entre o preço normal 

e o preço com o desconto. 

No momento do pagamento, tinha de pedir novamente ao cliente o 

comprovativo, para que este tivesse a direito ao desconto, guardando os dados na ficha 

do cliente, para futuros tratamentos que este realizasse. No caso de o cliente também 

querer oferecer um voucher, este também tinha direito a utilizar o desconto do 

protocolo, desde que fosse possível. O desconto que o cliente pode ter varia entre os 
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tratamentos de bem-estar e tratamentos de cura, sendo que neste último os clientes 

residentes de Longroiva tinham direito a 80% de desconto. 

 

2.3.9 Tratamento de documentos 
 

As Termas de Longroiva apresentam um critério rigoroso no tratamento dos 

vários documentos, para que se mantenha uma boa organização destes. Tive a 

oportunidade de organizar vários tipos de documentos, desde os mais importantes aos 

menos importantes. De acordo com o grau de importância do documento e como função 

complementar de estar na receção, os documentos que tive de organizar foram o das 

faturas de produtos que chegavam às instalações, onde eu tinha de tirar cópia da fatura 

original. De seguida, tinha de arquivar a cópia no dossiê de compras das termas e o 

original no dossiê, que é posteriormente enviado para a contabilidade em Aveiro.  

Tive também a oportunidade de tratar dos vários consentimentos informados 

dados aos clientes de bem-estar. Para usufruírem dos tratamentos, tinham de ler o 

consentimento e assiná-lo, concordando com este. Posteriormente, tinha de dar entrada 

na base de dados e registar que o cliente tinha dado o seu consentimento, registando 

também o dia e mês em que tinha sido dado. Só após realizar a etapa referida 

anteriormente é que podia guardar no dossiê correspondente a este. 

No final dos tratamentos e no momento de pagamento, os clientes termais 

tinham de efetuar o preenchimento do inquérito de satisfação, que apresenta como 

objetivo a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelas termas. Como a grande 

maioria dos clientes termais tem uma idade superior relativamente aos clientes de bem-

estar, tive várias vezes de perguntar ao cliente se pretendia preencher o inquérito 

enquanto aguardava, de forma a preencher o seu tempo e aumentar o número de 

inquéritos realizados, sendo que havia uma grande aceitação quando eu questionava o 

cliente. 

Quando estava a emitir uma fatura ao cliente de bem-estar ou termal tinha 

obrigatoriamente de confirmar com este se tinha realizado todos os seus tratamentos e 

efetuado o meio de pagamento, de modo a que a fatura do cliente fosse entregue 

corretamente e sem qualquer erro. Na emissão das faturas ao cliente de termalismo, o 
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programa emite a fatura original, duplicado e triplicado, tendo de rubricar as faturas e 

carimbá-las. O triplicado tinha de ser guardado, para ser arquivado na pasta de vendas 

no final do dia. As faturas de clientes de bem-estar também seguiam o mesmo percurso, 

sendo que ao realizar a sua emissão estas eram impressas na impressora térmica e não 

era necessário rubricar nem carimbar, tendo que no final do dia guardar os triplicados na 

pasta de vendas. 

Nos dias em que o meu horário era realizado de manhã, pude efetuar diversas 

vezes a abertura do terminal de pagamento automático (TPA). Só assim é que o TPA 

começa a funcionar. Quando estagiava durante o turno da tarde, pude realizar o fecho do 

TPA, que emite o total do valor das transações, de acordo com a modalidade do cliente 

(Visa, Mastercard, Multibanco), após isto ele desconecta-se da rede. Quer na abertura 

quer no fecho de caixa era necessário guardar os recebidos emitidos no dossiê.  

O programa Fontenário permite que quem se encontre na receção tenha acesso a 

este através das suas credenciais. De forma a facilitar o processo, eu iniciava o 

programa com as credenciais da colega com quem realizava o turno, permitindo assim 

aglomerar os resultados das vendas de ambos. Esta escolha permitiu que eu pudesse 

efetuar o fecho de caixa várias vezes, sendo necessário conferir os valores monetários 

com os que apareciam no ecrã. O fecho de dia era realizado apenas no final do dia, só 

sendo possível efetuá-lo depois de realizar o fecho de caixa. Apesar de esta ter sido uma 

das atividades que menos efetuei, foi possível aprender a realizá-la. Ao realizar quer o 

fecho de caixa quer o fecho do dia era necessário imprimir os resultados, que eram 

guardados no dossiê correspondente para a contabilidade. 

 

2.3.10 Visitas guiadas 
 

Desde o início do estágio pude perceber que por vezes havia pessoas que se 

deslocavam às termas apenas para ver as instalações, qual a sua época termal e os 

benefícios da água termal. Os visitantes eram provenientes de várias zonas do país, e ao 

passarem perto da localidade de Longroiva, decidiam deslocar-se até lá. Quando os 

visitantes não realizavam marcação com antecedência e questionavam na receção se era 

possível fazer uma visita pelas instalações, era sempre necessário confirmar se não 
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estavam a ocorrer tratamentos, de forma a assegurar a confidencialidade e proteção da 

privacidade do cliente.  

Pude fazer algumas visitas às instalações, acompanhando alguns visitantes que 

passavam pelas termas. Para entrar na área de balneoterapia, era obrigatório dar a cada 

visitante uma proteção para o calçado de uso individual, de modo a não haver 

contaminação com o calçado que vem do exterior. No final de cada visita, eram 

oferecidos aos visitantes alguns folhetos institucionais assim como  alguns folhetos de 

uma promoção da parceria entre as Termas de Longroiva com as Termas Centro. Estas 

promovem todas as termas do centro do país através da divulgação nos meios de 

comunicação. Esta promoção da região centro tem ainda a vantagem de promover 

vários pontos turísticos de cada estância termal, restaurantes e alojamentos. 

 

2.3.11 Apoio logístico  
 

Na receção pude ainda prestar apoio na logística do material utilizado para a 

realização do tratamento e a sua desinfeção se fosse o caso. Todos os trabalhadores que 

retirassem material do armazém tinham de se dirigir à receção, para que eu ou a outra 

colega pudéssemos anotar o material retirado, sendo posteriormente no final do dia 

comunicado à diretora termal através de email. Tive também a função de receber as 

encomendas de material que chegavam, verificando se a encomenda chegava de acordo 

com o pretendido. No caso de ocorrer algum erro por parte da empresa exportadora do 

produto, tinha de comunicar no momento à diretora termal, de modo a agilizar a troca 

do produto. Após conferir todos os produtos e caso estivessem corretos eram guardados 

no armazém. No caso de serem produtos para os tratamentos de bem-estar, mais 

especificamente de massagens, eram guardados diretamente na sala de produtos destes, 

de modo a agilizar quem fosse preparar os produtos de massagem. 

 

2.3.12 Registo de material da Elis 
 

As Termas de Longroiva assim como as Termas do Cró e os hotéis têm um 

contrato com a empresa multinacional Elis, para o serviço de aluguer e manutenção da 

roupa, como toalhas e roupões, assim como os vários equipamentos para as casas de 
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banho, que englobam purificadores de ar como difusores de perfume a secagem das 

mãos através de secagem das mãos em algodão. 

Durante o estágio tive de registar todos os dias o número de toalhas e roupões 

que eram utilizados, incluindo os tamanhos, enviando por email a contagem destes e 

para o controlo interno (figura 12). Relativamente à roupa que vinha lavada, tinha de 

conferir todos os roupões e os seus tamanhos que eram tirados dos carros de transporte e 

que eram guardados nas respetivas prateleiras na receção. Após conferir, tinha de 

guardar a informação na folha de Excel respetiva e a diferença da conferência do 

material. Em relação às toalhas, o processo era idêntico, sendo necessário guardar a 

informação relativamente aos carros de transporte de toalhas, tendo de incluir as toalhas 

que eram repostas nas cabines de massagem. 

 

 

2.3.13 Controlo da água termal 
 

As águas termais necessitam de ser analisadas com frequência, de forma a saber 

se cumpriam os requisitos necessários para o seu uso, isto é, se a sua análise química se 

mantinha de acordo com os parâmetros microbiológicos. 

Figura 12 Controlo do material Elis 

Fonte: Elaboração própria. 
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Nas termas de Longroiva existem vários tipos de análises que se realizam às 

águas termais, e que são efetuadas por alguns laboratórios, de acordo com a necessidade 

da análise. Entre as análises que existem na estância termal e que são realizadas 

podemos referir: 

• Análises feitas pelo laboratório da Unidade Local de Saúde da Guarda (anexo 

15) – onde são efetuadas análises semanais num ponto aleatório da ORL e 

quinzenalmente no local da balneoterapia (num duche Vichy ou numa banheira); 

• Análises feitas pelo laboratório da Sociedade de Indústrias Químicas (SIQ) 

(anexo 16) – as análises são realizadas quinzenalmente e o ponto de recolha é na 

piscina termal e no corredor de marcha. Estas análises focam-se principalmente 

no pH da água e no cloro; 

• Análises efetuadas pelo SAGILAB – Laboratório de Análises Técnicas – (anexo 

17) onde é efetuado o controlo da legionella mensalmente em dois pontos das 

termas, um na ORL e outro numa banheira ou Vichy. 

Relativamente ao controlo da água termal, tive a oportunidade de acompanhar 

algumas vezes os técnicos de análises ao respetivo ponto de recolha de água termal, 

para que estes efetuassem a recolha correta.  

Posteriormente, quando a diretora termal recebia os respetivos resultados eu 

tinha a função de guardar os registos na pasta de análises laboratoriais e de substituir e 

afixar uma cópia no placard, que ficava na entrada principal das termas. Deste modo, 

todas as pessoas que se dirigiam às termas tinham a possibilidade de consultar os 

resultados mais atuais das análises à água termal.  
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Conclusão 
 

Terminado o estágio, posso concluir que este me permitiu adquirir vários 

conhecimentos e desenvolver um conjunto de competências, quer profissionais quer 

pessoais. Com a realização deste, foi possível colocar em prática conhecimentos 

teóricos que tinham sido dados ao longo do curso de Marketing e poder ter a ideia 

concreta do que este curso permite.  

Tive a oportunidade de desempenhar várias tarefas durante a época alta da 

estância termal, tendo conseguido adaptar-me rapidamente nos momentos onde existiu 

maior afluência, tendo também conseguido desempenhar as funções corretamente, sem 

criar nenhum tipo de stress no posto de trabalho. 

O trabalho nas termas permitiu-me sair da minha zona de conforto, ao contactar 

com diferentes pessoas, sentindo que a minha confiança no relacionamento com os 

clientes foi crescente. Gostaria de salientar que esta confiança também se deveu à forma 

como fui acolhido nas termas.  
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