


 
 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda  
 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 
BEATRIZ ISABEL PEDROSA MESQUITA 

 

RELATÓRIO PARA OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIADO EM 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

 

DEZEMBRO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Transformar o simples em 

complicado é fácil, transformar o 

complicado em simples é 

criatividade” 

 
(Charles Mingus)1 

   

 
1 Fonte: https://www.pensador.com/frase/NjMxMjEz/ 



 

III 
 

Ficha de Identificação  
 

Discente | Beatriz Isabel Pedrosa Mesquita 

Número de estudante | 1700752 

Curso | Comunicação e Relações Públicas  

Estabelecimento de ensino | Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto  

Orientador | Professora Carla Helena Henriques Candeias de Teles Ravasco Nobre 

Entidade | Casino Figueira – Sociedade Figueira Praia S.A.  

Morada | Rua Dr. Calado n.º 1  

3080-153 Figueira da Foz 

Telefone | 233 408 400  

Site | https://www.casinofigueira.pt/ 

Supervisor na organização | Dr. Fernando José Reis da Silva Maia – Diretor de 

Marketing 

Grau académico | Licenciado em Economia e Pós-Graduado em Marketing e Ciências 

Atuariais 

Data de início de estágio | 1 de julho de 2020 

Data de fim de estágio | 6 de outubro de 2020 

  



 

IV 
 

Agradecimentos  
 

Quero desde já agradecer ao Instituto Politécnico da Guarda, por tudo aquilo que me 

proporcionou ao longo destes anos académicos e que marcaram sem dúvida alguma o 

meu percurso de vida, com base no curso que escolhi e que acabou por me cativar, 

Comunicação e Relações Públicas. 

Não posso deixar de agradecer a todos os professores e funcionários que fizeram parte 

desse mesmo percurso, em especial à minha orientadora de estágio Carla Ravasco Nobre 

e à professora Maria de Fátima Gonçalves, por todo o apoio que me foi dado e 

particularmente por todo o tempo que dispensaram comigo. 

Quero agradecer ao Casino Figueira (Sociedade Figueira Praia SA) que me acolheu 

durante o período de estágio e a todos aqueles que me acompanharam dentro da empresa, 

particularmente à Dra. Teresa Mota e ao Dr. Fernando Maia que estiveram comigo desde 

o início. Além de todos os funcionários incríveis que o Casino Figueira abrange, não 

posso deixar de fazer um agradecimento especial ao historiador António Jorge Lé, pelo 

tempo disponibilizado comigo, assim como à equipa CFC que passou a ser a minha 

durante três meses, por tudo aquilo que me transmitiram, ensinaram e a forma como me 

acolheram, sem esquecer os conselhos da Ana Rios, as aprendizagens da Fernanda Conde 

e sobretudo o companheirismo da Mariana Gaspar.  

Agradecer aos meus colegas de casa na Guarda, por terem sido como uma família, e a 

todos os meus colegas de curso e de outros cursos que se tornaram grandes amigos, assim 

como à minha “família de praxe” por toda a aprendizagem. 

Por último quero agradecer à minha família, por tudo aquilo que fizeram e continuam a 

fazer por mim, aos meus pais, à minha avó, ao meu irmão, à minha cunhada, e também 

aos meus amigos por me terem acompanhado nesta etapa da minha vida e terem estado 

sempre presentes. Ao meu namorado, Bruno Ventura, só me resta deixar um enorme 

obrigada por ter sido o meu grande pilar durante os últimos meses, mas principalmente 

por me incentivar a acreditar em mim própria e nunca me deixar desistir seja do que for.  

Obrigada de coração! Obrigada a todos! 

  



 

V 
 

Resumo  
 

Este relatório tem como base o estágio curricular pelo Instituto Politécnico da Guarda 

(IPG) que foi realizado no Casino Figueira, na Figueira da Foz, entre os dias 1 de junho 

e 6 de outubro do presente ano para concluir a licenciatura em Comunicação e Relações 

Públicas (CRP).  

O Casino Figueira é um espaço de jogo, animação, restauração e lazer. Atualmente é uma 

marca que pertence à empresa Sociedade Figueira Praia SA e é sem dúvida reconhecido 

por ser o Casino mais antigo da Península Ibérica. 

Na qualidade de estagiária, fui incumbida de integrar a equipa CFC do departamento de 

Marketing. Nesta qualidade, desenvolvi trabalhos que passaram por três áreas, o 

Marketing, a Comunicação e a Gestão de Clientes. Foi maioritariamente passado no front 

office (Serviço ao Cliente) do casino, sendo o meu posto de trabalho o “Onboarding”, no 

qual tinha contacto direto com os clientes; assim como, também fiz parte da gestão e da 

dinamização das redes sociais do Casino Figueira.  

Deste modo, consegui assimilar e colocar em prática maior parte das funções de um 

profissional de Comunicação e Relações Públicas, de forma a impulsionar o meu 

crescimento nas diversas áreas.  

 

Palavras Chave: Casino; Cliente; Comunicação; Jogo; Relações Públicas 
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Abstract 
 

This report is based on the curricular internship by the Polytechnic Institute of Guarda 

(IPG) which was held at Casino Figueira, in Figueira da Foz, between june 1 and october 

6 of this year to a complete a degree in Communication and Public Relations (CRP).  

Casino Figueira is a space for gambling, entertainment, restaurants and leisure. It is 

currently a brand that belongs to the company Sociedade Figueira Praia SA and is no 

doubt recognized for being the oldest Casino in the Iberian Peninsula. 

As an intern, I was tasked with integrating the CFC team of the Marketing department. In 

this capacity, I developed works that went through three areas, Marketing, 

Communication and Client Management. It was mostly past in the front office (Customer 

Service) of the casino, my job workstation “Onboarding”, in which I had direct contact 

with customers; as well as, I was also part of the management and promotion of sociais 

networks at Casino Figueira. 

In this way, I was able to assimilate and put into practice some of the functions of one 

Communication and Public Relations professional, in order to boost my growth in 

different areas.  

 

Keywords: Casino; Client; Communication; Game; Public Relations  
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Glossário de Termos Técnicos 
 

Back office – (termo inglês) Retaguarda2, está associado aos departamentos 

administrativos de uma empresa 

Branstorming – (termo inglês) Tempestade de ideias3 

Front office – (termo inglês) Linha da frente4, parte da empresa que está em contato com 

os clientes 

Onboarding – é um processo de integração entre a empresa e os clientes  

Wireless – (termo inglês) Rede sem fio5 

 

 
2 Fonte: Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Retaguarda  
3 Fonte Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Brainstorming  
4 Fonte: Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Front office  
5 Fonte: Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede sem fio  



 

1 
 

Introdução 
 

Este relatório resulta da experiência vivida enquanto estagiária de Relações Públicas no 

Casino Figueira durante três meses, no âmbito da unidade curricular Projeto/Estágio, para 

a conclusão da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas no Instituto Politécnico 

da Guarda.  

O estágio curricular é um passo importante na vida de qualquer estudante, é uma nova 

realidade que enfrentamos, na qual colocamos em prática parte daquilo que aprendemos 

durante os três anos de ensino e não só, ganhamos principalmente outra maturidade no 

mundo do trabalho e a nível próprio. 

Devido às circunstâncias que o Mundo atravessa em relação à pandemia fiquei com algum 

receio em optar por um estágio presencial, contudo fiz a escolha acertada, acabei por 

adquirir uma certa responsabilidade no meio atual de trabalho. A escolha do local de 

estágio foi motivada grande parte pela localização, de modo a ficar perto de casa, mas 

também por saber que iria lidar diretamente com um público específico. 

No decorrer deste relatório são apresentados dois Capítulos. O Capítulo I aborda como 

tema principal a história da marca e da empresa, da sua estrutura e de como esta funciona, 

ou seja, onde está exposta a caracterização sumária da organização. O Capítulo II é 

referente à minha experiência enquanto estagiária e às atividades desenvolvidas ao longo 

dos três meses, assim como aos objetivos de trabalho, seguindo uma metodologia que 

consistiu sobretudo na recolha de informação em livros e documentos, fazendo referência 

a alguns autores de modo a dar ênfase à informação transmitida. 

Estagiar no Casino Figueira para mim foi uma experiência enriquecedora, encarei desde 

o princípio como um desafio, no qual acabei por atravessar diversas etapas, desde os erros 

e as dificuldades até à forma como foram superados, tudo fez parte da minha evolução 

profissional e pessoal. Descrever o quanto valorizei com esta experiência requer muito 

trabalho de pesquisa e uma concentração extrema, pois após a parte prática é preciso foco 

para transpor para a escrita a experiência obtida.  

Finalizo o relatório com uma reflexão final da minha autoavaliação perante o estágio, ou 

seja, como me senti e o que adquiri desde o que ficou estipulado no meu plano de estágio 

(Anexo I) até ao final do mesmo.  
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Capítulo I 

  

Casino Figueira – Sociedade Figueira Praia S.A. 
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1.Casino Figueira 
 

A palavra “casino”, de origem italiana, designa “um estabelecimento para leitura, jogo, 

dança ou outro passatempo recreativo, sustentado por uma sociedade particular” (Silva, 

1954, p. 994). O Casino Figueira é um espaço que apresenta atualmente diversas áreas 

(Anexo II), dispondo de vários serviços, sendo o seu principal foco o jogo. Dispõe de 

uma Sala de Jogos, com jogos de máquinas e bancados. Apresenta também outro tipo de 

áreas de lazer: um restaurante, um bar, uma sala de espetáculos, várias salas de reuniões, 

entre outros espaços. É um dos edifícios que marca sem dúvida o desenvolvimento 

urbanístico, social, cultural e económico da Figueira da Foz e da Região. 

É composto por um front office e um back office que conta atualmente com cerca de 100 

colaboradores, são ambos igualmente importantes e estratégicos, pois permitem aos 

colaboradores trabalharem de forma integrada para que haja um bom funcionamento da 

organização. O front office diz respeito ao contato direto, assim como às atividades que 

implicam diretamente o cliente, do qual fiz parte durante a minha permanência no Casino. 

Enquanto que o back office é responsável por dar suporte a essas atividades para que estas 

possam ser executadas sem falhas, mesmo que não esteja “aos olhos” do cliente, ou seja, 

está relacionado com a parte dos escritórios.  

 

1.1 História do Casino Figueira (Sociedade Figueira Praia SA) 
 

Ao recuar no tempo em meados da década de oitenta do século XIX, a 3 de setembro de 

1884, é inaugurado o “Theatro-Circo Saraiva de Carvalho”, hoje Casino Figueira, em 

homenagem ao ministro das Obras Públicas do reinado de D. Luís I, que concluíra a linha 

da Beira Alta, ligando assim a jovem cidade à Europa, ficando como titular Augusto 

Saraiva de Carvalho.  

Na origem da sua fundação encontram-se motivos políticos entre regeneradores e 

progressistas. Sob a orientação do arquiteto José Luís Monteiro, este espaço foi 

considerado uma das mais importantes e belas salas de espetáculos da Península Ibérica.  

O velho “Pátio das Galinhas” está na memória coletiva dos mais antigos que frequentaram 

esta casa de espetáculos que ao virar do século XX se transformou em casino.   
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Em 1927 o jogo foi legalizado em Portugal, até aqui quem fosse apanhado a jogar era 

preso. Os outros designados casinos, apenas ficaram para os lúdicos momentos que eram 

timbre deste novo “viver” de novidades e modas. A emancipação da mulher, o surgimento 

do jazz, o cinema sonoro, o aparecimento de alguns eletrodomésticos que proporcionaram 

um mundo novo criavam um apelo ao lazer. O jogo seduzia. A vontade de enriquecer de 

forma imediata tornava-se um “apetite” permanente ao que ia surgindo. O Grande Casino 

Peninsular detinha aquela que foi atribuída como Zona de Jogo da Figueira da Foz.   

Os espanhóis cada vez mais descobriam a Figueira como destino de banhos. A cidade da 

Figueira da Foz, com este título desde 1882, perseguia os banhistas e, utilizando as suas 

belezas naturais, crescia num mercado turístico. Contudo, a Guerra de Espanha, nos anos 

1930, e mais tarde o eco da II Guerra Mundial, trouxeram a esta localidade do centro do 

país alguma quebra no protagonismo a que ascende nos anos 60 do século passado. 

Devido a vicissitudes várias o casino encerra a sua atividade em 1946, regressando dois 

anos depois por iniciativa de um grupo de empresários figueirenses que dão origem à 

“Sociedade Figueira Praia SARL”. A célebre “Rainha das Praias de Portugal”, como a 

designou Ramalho Ortigão, preparava-se assim para se expandir para a atividade turística 

e seguir um caminho económico que facilitasse a riqueza local durante a designada época 

baixa.  

Em 1953, fruto da obrigação que o Estado impõe à concessionária de jogo, é inaugurado 

o “Grande Hotel da Figueira” no propósito de receber turismo de maior qualidade. Ao 

longo dos anos a Sociedade Figueira Praia (figura 1) investiu e promoveu um vasto 

conjunto de espetáculos que relançam o Casino Peninsular. Em 1969, com a assinatura 

do terceiro contrato de concessão e a aquisição do Palácio Sotto Mayor e terrenos 

circundantes, iniciou-se um período de expansão da Empresa.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1 Logo da empresa Sociedade Figueira Praia SA 

Fonte: Departamento de Marketing 
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Os anos correm e o Casino da Figueira da Foz acolhe inúmeras realizações e nomes de 

primeiro plano do espetáculo. Obras várias modificam o desenho da fachada do edifício 

(figura 2) e em 1990 o Grupo Amorim torna-se o principal acionista do Casino 

Figueirense.6 

Presentemente o Casino Figueira sofreu diversas modificações devido à pandemia que se 

instalou no Mundo. Este foi um ano atípico, que fez com que as portas do edifício 

encerrassem durante dois meses e meio devido ao estado de emergência. Após este 

acontecimento foi o primeiro casino do continente a reabrir portas, a 1 de junho de 2020, 

estabelecendo três pilares fundamentais: Segurança, Confiança e Informação, cumprindo 

com as regras estabelecidas pela DGS, sendo oficialmente certificado “Clean&Safe”. 

Sala de espetáculos encerrada, visitas turísticas impedidas, eventos cancelados, horários 

em constante mudança, quebra na faturação, adaptação dos espaços de forma a serem 

cumpridas a regras estabelecidas, tudo parte de uma nova realidade do Casino Figueira. 

A animação passou a ser feita apenas no palco do Bar e o trabalho foca-se no jogo, no 

qual o Casino Portugal online teve um papel fundamental. A Sala de Jogos conta 

atualmente com Slot Machines, Banca Francesa, Black jack, Roleta e Poker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6Fonte: Entrevista ao historiador António Jorge Lé 

Figura 2 Fachada do "Theatro-Circo Saraiva de Carvalho" em 1884 vs. Fachada atual do 
Casino Figueira 

Fonte: Departamento de Marketing 
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1.2 Localização e Enquadramento  
 

O Casino Figueira localiza-se na Região do Centro, situada na província da Beira Litoral, 

mais concretamente no concelho da Figueira da Foz, como se pode verificar na figura 3, 

distrito de Coimbra. É a terra da pesca, da indústria vidreira, de atividades ligadas ao 

turismo, de construção naval, de produção de celulose, da indústria do sal, da indústria 

química e da agricultura (em destaque a produção de arroz).  

Devido à sua localização geográfica e também às condições climatéricas, a Figueira da 

Foz, onde o oceano Atlântico acolhe o Rio Mondego, tornou-se, a partir dos meados do 

século XIX numa das “praias da moda”, aumentando assim a sua população e dispondo 

para a época uma excelente rede viária. O antigo Theatro-Circo, atual Casino Figueira, 

acaba por se tornar num importante polo de atração devido a possuir a melhor sala de 

diversões do país, à volta do qual foi construído um novo aglomerado, o Bairro Novo de 

Santa Catarina. 7 

Situado na zona mais central da cidade, no Bairro Novo, o Casino apresenta ao seu redor 

hotéis, restaurantes, bares noturnos e alguma atividade comercial, é sem dúvida a zona 

mais movimentada à noite, principalmente aos fins de semana e em épocas festivas, como 

a Passagem de Ano e o São João, o que faz com que o Casino seja uma referência para 

quem passa.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
7 Fonte: Adaptado Câmara Municipal da Figueira da Foz, 2020 

Figura 3 Mapa de Portugal 

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figura-2-Localizacao-do-

municipio-da-Figueira-da-Foz fig6 264808722  



 

7 
 

1.3 Organograma 
 

O organograma serve para organizar quantitativa e qualitativamente os pontos de uma 

sociedade organizacional. Morgan (1996), afirma que da palavra de origem grega 

organon deriva a palavra organograma, ou seja, é uma ferramenta ou instrumento que 

serve para organizar a estrutura empresarial. Através do organograma das empresas são 

divididas responsabilidades, habilidades e competências tanto dos seus gestores como dos 

demais funcionários e colaboradores da empresa. 

Para uma organização ter um bom desenvolvimento operacional é fundamental ter um 

organograma, que de um modo geral é a representação gráfica dos cargos e das relações 

hierárquicas presentes no ambiente organizacional. Como afirma Chiavenato (2001, p. 

251), “organograma é o gráfico que representa a estrutura formal da empresa”. A estrutura 

da empresa acaba por ser repartida em vários departamentos, setores e locais de trabalho. 

Conforme Porter (1986), de uma forma mais genérica o organograma funciona como uma 

“fotografia” da hierarquia e da divisão de atividades da organização, no qual gera 

confiança e transmite informação que devem ser conhecidas por todas as partes 

envolvidas. 

O tipo de organograma que a Sociedade Figueira Praia SA elegeu é um organograma 

vertical ou clássico, além de ser o mais utilizado, representa claramente a hierarquia da 

Empresa, como podemos verificar na figura 4. 

Pode constatar-se que o “Conselho de Administração” se encontra no topo, desta forma 

percebe-se que tudo o que acontece na Empresa diz respeito a todos os sete membros que 

o constituem e que são o órgão máximo. De seguida os “Administradores Delegados” são 

aqueles que são eleitos para coordenar a Empresa, assim como para estarem presentes nas 

reuniões mensais realizadas com a direção dos vários departamentos. 

Logo abaixo da administração existem sete departamentos, “Direção Administrativa e 

Financeira”; “Direção Jogo”; “Direção Marketing”; “Direção Recursos Humanos”; 

“Direção Animação”; “Direção Sistemas de Informação” e “Direção Qualidade” que 

trabalham todos para um fim comum. Cada departamento é dirigido por uma pessoa que 

delineia as funções aos restantes colaboradores inseridos nas diversas áreas que o 

constituem. 
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Todos os departamentos apresentados no organograma estão ao mesmo nível por serem 

igualmente importantes para o bom funcionamento da Empresa. Os colaboradores das 

diferentes áreas estão divididos pelo front office e pelo back office do Casino Figueira, 

consoante o departamento, as funções e as suas necessidades. 

 

1.4 Missão, Visão e Valores 
 

A missão, visão e valores são as bases que servem para estabelecer um rumo de uma 

empresa, todos eles são essenciais para que uma organização marque o seu 

posicionamento e reconhecimento para ter o maior sucesso possível. Segundo Daychoum 

(2012, p. 35), “A Missão, Visão e os Valores são os fundamentos de atuação de uma 

organização e assumi-los com convicção permitirá encontrar os caminhos que a levarão 

a onde quer chegar”. 

A missão apresentada foi fornecida pela Empresa, sendo que a visão e os valores são da 

minha autoria por falta de fontes do Casino Figueira.  

Figura 4 Organograma Sociedade Figueira Praia, SA 

Fonte: Direção Recursos Humanos 
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1.4.1 Missão 

 

A missão deve ser clara e concisa, deve responder ao que a organização se propõe fazer 

e para quem. Segundo Valadares (2002), a missão de uma empresa pode ser definida 

como uma declaração sobre a “razão de ser” da organização, aquilo que orienta os 

objetivos e estratégias empresariais, devendo ser posta em termos claros, objetivos, e 

entendida por todos da organização. O autor ainda afirma que a missão deve refletir, 

fundamentalmente, uma filosofia de trabalho. 

A Sociedade Figueira Praia SA é uma empresa focada, tem como missão desde 1998, 

como podemos ver a figura 5, “Superar as Necessidades do Cliente e Expetativas do 

Acionista, Cooperando para melhorar a Qualidade”, na qual a prioridade é melhorar 

continuamente os serviços para satisfazer os clientes, permitindo também 

simultaneamente assegurar os resultados do negócio, criando assim valor para o acionista. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Visão 

 

A visão orienta o processo de criação da missão, ou seja, é a descrição do futuro desejado 

para a empresa alcançar, “a visão da empresa é a explicação do que ela tem por objetivo 

de posicionamento para o seu futuro. Sendo ainda a tradução da maneira pela qual ela 

deseja ser vista, bem como algo que seja motivador e tangível e possível de ser alcançado” 

(Lobato, D. M. et. al., 2009, p. 528). 

A minha visão para a Empresa baseia-se na inovação e na qualidade de serviço, de forma 

a conseguir aumentar ao longo do tempo o número de afluência no Casino Figueira, 

fidelizando os seus Clientes, e estar entre os três primeiros lugares em volume de receitas 

de jogo.  

Figura 5 Missão da Empresa 

Fonte: Departamento de Marketing  
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1.4.3 Valores 

 

Os valores são qualidades que criam identidade e representam as prioridades de uma 

organização. Conforme Francis & Woodcock (2008), a sociedade é direcionada por 

valores, assim sendo é fundamental que uma empresa defenda os seus. Os valores 

existentes nas empresas estão ligados à ética, ao profissionalismo, responsabilidade entre 

outros. Tem de haver um bom equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal para 

que a empresa funcione da melhor forma possível.  

Os valores sugeridos para a Empresa consistem na confiança, inovação, ética do negócio, 

qualidade de serviço, orientação para os resultados e relação com a comunidade. Estes 

valores seguem uma norma de fidelidade com os clientes, através de uma boa abordagem 

nos serviços que o Casino Figueira dispõe, assim como da equipa que o compõe. A 

relação que os colaboradores têm entre si é transmitida para os clientes, o que faz com 

que a Empresa seja uma referência nas áreas que abrange. 

 

1.5 Identidade Visual do Casino Figueira 
 

A identidade visual é uma junção de símbolos e elementos gráficos que identificam 

visualmente uma empresa, a qual deve ser bem definida, tanto para o público externo 

como para o público interno. Segundo Sequeira (2013, p. 8), “O valor da identidade visual 

organizacional evidencia-se pela interdependência com a identidade organizacional, da 

qual faz parte, imagem e reputação. As organizações dependem do modo como as suas 

audiências relevantes percecionam a sua imagem e valorizam a sua reputação”. 

Os elementos mais importantes que identificam visualmente e dão valor a uma empresa 

são o nome, o logótipo e o slogan (Beirão, I. et al., 2008, p. 57), sendo estes que vou 

analisar. No caso do Casino Figueira o nome e o logótipo são componentes que a Empresa 

possui, enquanto que o slogan foi deixado cair há cerca de dez anos. Citando o mesmo 

autor, “Quanto mais clara for a identidade da empresa mais coerentes serão os seus 

objetivos, comportamentos e ações, sendo assim mais fácil atingir a imagem que 

ambicionam”. 
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1.5.1 Nome  

 

O nome faz parte da identidade visual de qualquer empresa, e tem de ser muito claro de 

forma a que seja de fácil compreensão por parte do cliente, para que este faça uma 

associação rápida para a organização em causa e pela qual é reconhecida no mercado. 

Lampreia (1998, p. 49), afirma que existem sete categorias nas quais se pode encaixar o 

nome, tais como: 

• Nome individual: que se refere de alguma forma à empresa por um único nome; 

• Associação de nomes: junção de dois ou mais nomes, na maioria os dos sócios; 

• Nome descritivo: descreve diretamente as funções da empresa; 

• Nome abreviado: tal como nome indica é uma abreviatura do nome; 

• Iniciais: iniciais de nome, ideias, etc.; 

• Nome fabricado: nome inventado; 

• Nome por analogia: nome relacionado com o conceito da empresa. 

Como já foi referido anteriormente na história do Casino Figueira (Sociedade Figueira 

Praia SA), foi primeiramente designado como um teatro, “Theatro-Circo Saraiva de 

Carvalho”, devido à sua sala de espetáculos, mas o nome foi alterado mais tarde, pois ao 

virar do século a sua atividade foi expandida para casino. 

No caso do Casino Figueira o nome é descritivo, pois é direto e descreve a sua principal 

atividade, que neste caso é o casino, na Figueira da Foz. 

 

1.5.2 Logótipo 

 

O logótipo é um complemento do nome da empresa, sendo muitas vezes considerado um 

dos elementos principais da comunicação. O logótipo é desenhado de forma a ser 

reconhecido e associado de imediato à própria empresa, ou seja, de fácil memorização. 

Segundo Lampreia (1998), designa-se por logótipo o nome que a organização escolheu 

desenhado especificamente e com cores e formas características da instituição de forma 

a ser imediatamente reconhecido. 

Em qualquer logótipo a caracterização é feita através do tipo de letra utilizado, pelas cores 

ou símbolos, sendo que no caso do Casino Figueira não existe um símbolo.  
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1.6 Comunicação 
 

A Comunicação é essencial na nossa sociedade, e no contexto empresarial não é diferente, 

pois ela está na base de tudo. A comunicação na empresa, como refere Costa (2007, p. 

27) é a “arte de induzir as pessoas a cumprirem as suas obrigações como preocupação e 

responsabilidade, como também, a capacidade de influenciar as pessoas a fazer aquilo 

que devem fazer”.  

O futuro de uma empresa depende sobretudo da comunicação interna que é feita entre 

departamentos e colaboradores, porque sem um bom funcionamento de trabalho a 

imagem pode ficar incompreendida, é fundamental estarem todos a par do que se passa 

na empresa, para que o trabalho possa fluir de uma forma mais fácil e eficaz. Enquanto 

que a comunicação externa está mais ligada aos clientes e a forma como a empresa é vista 

pelo público-alvo, para que todos consigam entender a sua finalidade. 

 

1.6.1 Comunicação Interna  

 

A comunicação interna serve para manter todos os colaboradores da empresa a par das 

novidades, assim como para dar a opinião sobre algum assunto em relação à empresa. 

Atualmente, os colaboradores não querem só alguém que os direcione no trabalho, mas 

também alguém que lhes passe a informação da empresa. Ramos (2007, p. 42), citando 

Minguez (1999), diz claramente que “a reputação também se constrói a partir da opinião 

dos funcionários: se uma empresa é um lugar de trabalho agradável, maior será a sua 

capacidade para atrair e manter gente com talento que, inclusivamente, estará disposta a 

ganhar um pouco menos, uma vez que, também para eles, a diferença traduz-se em termos 

de reputação.” 

No caso do Casino Figueira, a sua comunicação interna efetua-se, essencialmente, através 

da rede interna de telefones. Nas instalações existe uma rede interna de telefones que 

permite a comunicação entre os vários departamentos do front office e do back office. 

Este tipo de comunicação facilita a interação e as necessidades dos respetivos 

colaboradores. 
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Outro meio também utilizado são as reuniões, quer presenciais, quer online, feitas por 

cada departamento ou vários, para a distribuição de trabalho e para analisarem o ponto de 

situação, assim como as reuniões mensais com os sete departamentos, juntamente com o 

Conselho de Administração ou os Administradores Delegados para discutir assuntos e 

analisar o posicionamento da Empresa. 

O Casino Figueira possui wireless, e todos os colaboradores possuem um e-mail de 

trabalho (exemplo: beatriz.mesquita@casinofigueira.pt), no qual recebem maior parte da 

informação da Empresa, assim como facilita a partilha de informações entre 

departamentos. 

É importante destacar que para existir uma boa comunicação interna é necessário haver 

um ambiente “saudável” sobretudo entre departamentos, no Casino Figueira a 

comunicação entre os mesmos e a entreajuda é uma coisa a ser melhorada. 

 

1.6.2 Comunicação Externa  

 

A comunicação externa é a representação da imagem da própria organização que é 

passada para o público em geral. De acordo com Torquato (2002, p. 60), “é a comunicação 

responsável pelo posicionamento e pela imagem da organização na sociedade”. Com esta 

exposição da empresa, esta consegue garantir mais visibilidade, assim como fica mais 

fácil a partir disso ajustar-se às necessidades dos clientes. 

O departamento de Marketing é maioritariamente responsável pela comunicação externa 

do Casino Figueira que utiliza diversos meios, tais como:  

• Marketing Digital: site (https://www.casinofigueira.pt/) (Anexo III), redes 

sociais (principalmente Facebook e Instagram, mas também Canal de Youtube e 

Twitter) (Anexo IV); email (marketing@casinofigueira.pt); campanhas online e 

telefone fixo; 

• Publicidade: imprensa; exterior e suportes gráficos (agenda, cartazes e telas); 

• Relações Públicas: órgãos comunicação social; patrocínios e parcerias; 

• Outros meios: Casino Figueira TV. 
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1.7 Análise SWOT 

 

A análise SWOT permite à empresa fazer uma própria avaliação do seu desempenho no 

mercado em questão, para que possa ter uma noção dos pontos a manter e os que têm de 

ser melhorados.  

SWOT é um acrónimo em inglês em que cada letra resume uma palavra. Segundo Tavares 

(2005, p. 39), “… o conceito de SWOT ou análise FOFA – forças (Strengths), fraquezas 

(Weakness), oportunidades (Opportunities), ameaças (Threats), relacionando em ordem 

diferente os mesmos significados, (…). Nesse enfoque, o planeamento contempla a 

relação entre as condições externas e internas”. É preciso entender as forças e as fraquezas 

do ambiente interno da empresa para poder enfrentar as ameaças e aproveitar as 

oportunidades do ambiente externo. 

Na figura 8 está representada uma análise SWOT, realizada por mim, sobre o Casino 

Figueira em geral:  

 Figura 8 Análise SWOT do Casino Figueira 

Fonte: Elaboração própria 
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• Strengths/Forças: O Casino Figueira está localizado no Bairro Novo, no 

chamado “picadeiro” em Buarcos, esta é uma zona movimentada e de fácil acesso, 

apresenta um número elevado de estacionamentos, assim como uma variedade de 

serviços à volta (bares, restaurantes, hotéis, mercado municipal, entre outros), 

como no seu interior (restauração, animação. Jogo, entre outros). A equipa que 

compõe o Casino Figueira recebe desde logo o cliente de forma acolhedora e 

dinâmica, dispondo sempre de qualquer ajuda, contribuindo assim para a 

qualidade de serviço e para a satisfação e fidelização dos clientes. É um edifício 

com História, que já sofreu várias modificações, mas que atualmente apresenta 

boas condições, juntamente com a sua belíssima arte interior.  

 

• Weaknesses/Fraquezas: Tendo em conta que são vários colaboradores e que os 

programas utilizados são antigos, por vezes há algumas falhas no sistema 

informático, principalmente no front office, o que leva os clientes a terem de ficar 

à espera de que essas mesmas falhas sejam resolvidas, daí precisarem de inovar 

alguns pontos tecnológicos para poder facilitar o trabalho. 

 

• Opportunities/Oportunidades: O facto de ser o único casino do distrito de 

Coimbra, assim como o único da Zona Centro do país, dá uma margem de 

manobra maior em relação à sua estratégia de marketing. 

 
• Threats/Ameaças: Existe concorrência nacional muito forte, mas o importante é 

manter o foco na qualidade do serviço, para que o Casino Figueira continue a ser 

a escolha de tantos clientes. A possibilidade de haver uma crise económica, é algo 

a ter em conta, assim como as mudanças no paradigma tecnológico, devido ao 

crescimento da tecnologia e a facilidade de poder jogar sem sair de casa, são 

fatores que podem vir a afetar este ramo num futuro próximo. 
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2.Estágio 
 

Este capítulo é baseado na minha experiência enquanto estagiária no Casino Figueira, 

Sociedade Figueira Praia SA, e tem como propósito a apresentação das atividades 

desenvolvidas durante o período de estágio, assim como de todo o meu percurso na 

entidade. O meu estágio teve a duração de três meses, sendo que começou no dia 1 de 

julho de 2020 e terminou no dia 6 de outubro de 2020. 

O estágio curricular é a etapa mais importante do processo de formação académica, no 

qual o aluno é posto à prova com situações práticas e reais no mercado de trabalho. O 

estágio ajuda também a ter uma perceção do que realmente o aluno vai enfrentar num 

futuro próximo, completando assim a vertente prática com aqueles conteúdos aprendidos 

ao longo da sua formação. Como defende Oliveira (2009), o estágio é o primeiro 

momento da construção de uma identidade profissional direcionada para alguma área. Na 

minha opinião o estágio é essencial, porque permite ao aluno ter uma ideia real da sua 

área profissional e se é realmente essa área que pretende no futuro.  

 

2.1 Plano de Estágio 
 

No decorrer de todo o estágio o objetivo principal era conseguir aprender ao máximo com 

todos aqueles que me rodeavam, cumprindo assim todas as atividades existentes no plano 

de estágio (Anexo I), tendo a oportunidade de experienciar diferentes áreas. 

No plano de estágio estão delineados três focos de atividades distintas, todas elas inseridas 

no Departamento de Marketing: 

• Marketing 

• Comunicação 

• Gestão de Clientes 

Em cada uma delas foram discriminadas várias tarefas, mas que acabam por estar todas 

elas interligadas. Foi a partir do momento da realização deste plano de trabalho que 

percebi a responsabilidade que iria enfrentar, no qual acabei por conseguir realizar tudo 

aquilo que foi pensado para a minha prestação no Casino Figueira, acabando também por 

realizar algumas atividades extra por iniciativa própria.  
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2.2 Percurso no Estágio 
 

A 9 de junho de 2020 tive uma reunião com a Diretora dos Recursos Humanos, Dra. 

Teresa Mota e com o Diretor de Marketing, Dr. Fernando Maia. Estava ansiosa, mas 

confiante ao mesmo tempo, foram feitas algumas perguntas e dadas algumas informações. 

O meu estágio iria contribuir sobretudo para que a Comunicação do Casino Figueira fosse 

mais clara e concisa, eu seria um reforço necessário exigido pela pandemia e pelo 

desconhecimento relativamente ao seu desfecho e impacto. 

A Dra. Teresa Mota perguntou-me qual era a minha flexibilidade de horário, sendo que o 

estágio seria no front office do Casino, implicaria estagiar seis dias contínuos, com duas 

folgas seguidas, ficando com quatro dias de folga à quinta semana de estágio, com turnos 

das 15h-00h; 18h-03h; 16h-01h; 19h-04h, tendo sempre uma hora para jantar. Eu mostrei 

desde logo a minha disponibilidade total, tendo sido considerado como um ponto positivo 

a minha inteira disposição. Como iria integrar a equipa CFC, teria que usar o uniforme 

que mais tarde me seria cedido, nomeadamente blazer preto, calças pretas, camisa branca 

e uns sapatos pretos, o que para mim foi um ponto bastante positivo, tendo em conta que 

assim sabia sempre qual seria a roupa adequada a usar.  

O Dr. Fernando Maia perguntou-me a área que mais gostaria de experienciar no estágio, 

ao que eu respondi a área dos eventos, mas acontece que devido à pandemia isso não ia 

ser possível, pois as atividades foram realizadas em menor número e tinham que cumprir 

sempre com as normas da DGS sendo que a sala de espetáculos estava encerrada pelos 

menos até ao final do presente ano e passou a ser utilizada como zona de refeição dos 

colaboradores. Fiquei um bocado desanimada por não poder trabalhar na área que mais 

gosto, no entanto tinha de ser otimista e pensar que novos desafios iam surgir e todos eles 

igualmente importantes e enriquecedores para o meu percurso. Nas palavras de Winston 

Churchill8: “O pessimista vê dificuldade em cada oportunidade; o otimista vê 

oportunidade em cada dificuldade”. 

Foram-me dadas algumas lembranças do Casino Figueira que me seriam úteis, tais como: 

um kit de Proteção Individual (EPI); um porta-moedas e um porta-chaves de cortiça 

personalizados; um crachá de alfinete “Clean & Safe” para usar sempre no blazer durante   

 
8 Fonte: https://www.pensador.com/frase/MzU4Mg/  



 

20 
 

o estágio, uma pen drive e alguns flyers do Departamento Comercial com algumas 

Campanhas anteriores e atuais para ficar com algumas noções do trabalho que produzem.  

O horário de funcionamento ao público durante os meses de verão deste ano era de 

domingo a quinta das 15h às 03h e sextas e sábados das 16h às 04h, porém a partir do dia 

15 de setembro passou a ter um novo horário, todos os dias entre as 13h e as 23h, estando 

em causa o aumento da pandemia, o qual afetou todo o funcionamento do Casino, assim 

como algumas tarefas atribuídas, mas que foram desempenhadas ainda com mais 

empenho até aos últimos dias de estágio. 

O meu primeiro dia de estágio, no dia 1 de julho de 2020, foi um dia de introdução, todos 

os colaboradores da empresa tinham recebido um email sobre mim e em relação ao meu 

estágio, através de um “Welcome” (Anexo V) que foi realizado por parte da organização 

e me fez sentir muito bem recebida desde logo. Após um almoço com a Dra. Teresa Mota 

e o Dr. Fernando Maia, segue-se uma reunião de boas vindas na Sala Figueira com a 

equipa CFC, na qual me foi apresentada a estrutura da organização e o funcionamento da 

mesma. Nesta reunião apresentei-me a todos os presentes, assim como cada um deles se 

apresentou e falou um pouco da sua experiência profissional para que eu me pudesse 

sentir integrada, fazendo com que ficasse mais tranquila. De seguida foram me mostradas 

as restantes instalações, assim como apresentados todos os colaboradores, contando no 

final do dia com uma reunião com o Diretor de Jogo, Dr. Fernando Martins. 

A primeira semana foi uma semana de adaptação, quer em relação aos horários, quer em 

relação às responsabilidades atribuídas de imediato, mas à medida que as semanas foram 

passando estava cada vez mais à vontade em todas as tarefas que tinha para desempenhar, 

já me sentia totalmente parte da equipa CFC, o que para mim foi fundamental o facto de 

poder aprender a trabalhar em equipa num contexto real. Ao longo do estágio as 

atividades desenvolvidas foram inúmeras, de que irei falar mais à frente. 

Em agosto, a Empresa ao ver o meu desempenho no estágio pensou em fazer-me uma 

proposta de estágio profissional depois de terminar a Licenciatura, o que acabou por ficar 

sem efeito no final, estando em causa as contínuas mudanças devido à pandemia e de não 

haver possibilidades para a concretização do mesmo. Contudo, no meu último dia de 

estágio, a 6 de outubro de 2020, foi um dia emocionante que ficou marcado sem dúvida 

pelos “Testemunhos” (Anexo VI) dos meus colegas de trabalho e de equipa do 

Departamento de Marketing, em especial as palavras do Dr. Fernando Maia.   
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2.3 Atividades Desenvolvidas 
 

Ao longo dos três meses de estágio no Casino Figueira tive em constante contacto direto 

com os clientes, desenvolvendo inúmeras atividades, com a oportunidade de poder 

trabalhar em diferentes áreas igualmente importantes. Algumas foram um grande desafio 

para mim devido às circunstâncias e às responsabilidades atribuídas, mas que fez tudo 

parte de um grande processo de aprendizagem.  

Comecei por desempenhar tarefas básicas nos primeiros dias, sempre acompanhada pela 

Fernanda Conde no meu posto de trabalho “Onboarding”, até sentirem que estava capaz 

de o fazer sozinha. Tarefas essas baseadas em abordar os clientes para a realização de um 

“Inquérito de Satisfação” e de os alertar sobre as medidas a cumprir dentro do espaço. 

Numa segunda fase comecei a desenvolver, planear e agendar conteúdos para as redes 

sociais, mais concretamente para Instagram e Facebook, fazendo parte do processo 

criativo para a realização de algumas Campanhas e Ações. Numa fase final, já estava 

muito à vontade dentro da empresa, acabando por realizar outras atividades extra, de 

forma a poder ajudar os meus colegas de Equipa. 

 

2.3.1 Departamento de Marketing 

 

O Casino Figueira é uma entidade relativamente grande com cerca de cem colaboradores, 

estando estes divididos por vários setores. As minha atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio fizeram parte do Departamento de Marketing, como se pode ver na figura 9, 

é gerido pelo Dr. Fernanda Maia e é subdividido em três setores: Comunicação, gerido 

pela Ana Rios; Comercial, gerido pela Fernanda Conde e o Serviço ao Cliente, no qual é 

composto por duas áreas, Atendimento ao Cliente e Casino Figueira Club (CFC) onde 

está inserida a equipa da qual eu fiz parte, que conta com cinco pessoas: Mariana Marques 

Bom; Vanessa Martins; Sofia Sequeira; Milene Lontro e João Peixoto. 

No que diz respeito ao Atendimento ao Cliente, só realizei algumas das funções 

estipuladas, pois algumas delas não foram realizadas devido à pandemia não permitir, o 

espaço físico é o Hall do Casino, tendo sido este o meu espaço de estágio, com horário 

de funcionamento diário igual ao do Casino, tendo como funções normais: 

• Atendimento presencial: informar e orientar os Clientes;   
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• Bengaleiro: recolha e devolução da roupa e acessórios; 

• Atendimento telefónico; 

• Bilhetes e reservas para Eventos; 

• “Atendimento” online; 

• “Check-in” e sitting nalguns eventos. 

 

Figura 9 Estrutura do Departamento de Marketing 

Fonte: Departamento de Marketing 

 

Em relação ao Casino Figueira Club, o espaço físico é a Sala de Jogos, com um horário 

de funcionamento flexível dependendo do Plano de Eventos, contudo quando o Balcão 

estiver encerrado o Serviço é garantido pelo Balcão de Atendimento. As funções são 

destinadas a tudo o que tenha a ver com o cartão Casino Figueira Club que dá direito a 

descontos, pontos e prémios aos clientes, entre outros benefícios. Neste caso não pude 

desempenhar nenhuma das funções referidas, pelo facto de não ter a formação necessária 

dos programas utilizados no Casino Figueira. 

 

2.3.2 Marketing 
 

O Marketing é a primeiro tópico do plano de trabalho, o qual é constituído por vários 

objetivos gerais do Casino Figueira, que preciso de conhecer antes de realizar qualquer 

atividade, tais como: 

• Aumento da notoriedade da marca “Casino Figueira”; 

• Divulgação da gama de produtos e serviços; 

• Aumento do número total de visitas/entradas no Casino; 

• Contribuição para o aumento das receitas;   
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• Conhecimento dos Clientes; 

• Captação de novos aderentes ao Cartão CFC; 

• Aumento da utilização do Cartão; 

• Melhoria do Serviço ao Cliente; 

• Reforço do envolvimento da Empresa nas comunidades locais/regionais. 

Os Mercados Alvo são compostos por dois tipos de Cliente, o Cliente Individual, com 

idade compreendida entre os 30 e os 60 anos, da região centro e de uma classe média e 

média alta e o Cliente Corporate/Eventos, que é dirigido ao mercado nacional, tendo 

como segmentos os negócios e o lazer. 

O Marketing é uma área fundamental para o funcionamento de qualquer empresa, com a 

finalidade de criar valor e conseguir chamar a atenção do cliente, fazendo com que este 

seja fidelizado e que acaba por abranger todos os produtos que o Casino tem para oferecer, 

nomeadamente o Jogo, de máquinas e bancados/Poker; a Animação, o “Salão Caffé” e o 

“Royal”; a Restauração, o “Páteo” e o “Royal” e o “Meeting & Events” ou corporate.  

A Comunicação é um elemento indispensável para que o Marketing dê resultados através 

das Campanhas e dos Meios de Comunicação, enquanto estagiária era essencial aprender 

a saber como comunicar com as pessoas e como chegar até elas através das atividades 

que desenvolvi. O subtópico Gestão de Clientes tem como prioridade o Programa de 

Fidelização: Cartão Casino Figueira Club, tendo como objetivos conhecer e fidelizar os 

clientes; direcionar as ações de Marketing, utilizando as Campanhas/Ações para captar 

novos aderentes ao Cartão e incentivar a utilização do Cartão nas várias áreas. 

Por último, o subtópico Serviço ao Cliente aborda as funções normais da equipa CFC, 

sendo elas: 

• Captação de aderentes ao Cartão; 

• Incentivar a utilização do Cartão; 

• Atualização permanente da Base de Dados; 

• Relações Públicas; 

• Gestão de queixas e reclamações: dar seguimento para os departamentos 

responsáveis; 

• Eventos específicos; “sitting” / acolhimento / receção; 

• “Atendimento” por email e na página de Facebook e do Casino Figueira.   
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Apesar de integrar esta Equipa no estágio, não pude realizar algumas das mesmas funções 

dos meus colegas, pois para algumas delas era necessário ter uma formação específica 

para utilizar os programas que estão nos computadores e a mesma não me foi permitida, 

contudo realizei algumas delas com o objetivo de efetuar o atendimento com eficácia, 

utilizando atitudes e comportamentos corretos, aplicando as técnicas de acolhimento e 

acompanhamento. 

  

2.3.3 Comunicação 

 

A Comunicação é o segundo tópico do plano de trabalho, tendo como subtópicos 

definidos a Campanha “Estamos Preparados”; o Marketing Digital e a Criatividade. De 

todas as atividades que desenvolvi ao longo do meu percurso, este foi o tópico do qual 

mais gostei de experienciar. O ato de comunicação constante e a atribuição de significado 

a todas as interações que se desenvolvem leva à criação da ideia (do conceito) do que é a 

empresa, bem como à criação de filtros percetivos na interpretação da comunicação 

(Camara, Pedro B. et al.., 2003). 

 

2.3.3.1 Campanha “Estamos Preparados” 
 

Esta Campanha foi pensada e realizada durante o encerramento ao público devido à 

emergência de saúde pública que o país atravessou. No seguimento da reabertura do 

Casino Figueira a 1 de junho de 2020 foi implementada uma Ação “Rei, Dama e Valete 

ao Vivo”, que acabou por ser realizada durante sete fins de semana com o objetivo de 

sensibilizar as pessoas a terem os cuidados necessários relativamente ao COVID19.  

Esta Ação começou no dia 19 de julho de 2020, das 22h à 00h, às sextas e sábados, que 

depois acabou por ficar até ao final do mês de agosto. Consistiu em “transformar” as 

figuras virtuais da Campanha em figuras reais, mais concretamente em “Mascotes” para 

que estes pudessem chegar às pessoas diretamente.  

No primeiro fim de semana fiquei apenas a observar como é que as figuras reais eram 

guiadas pela Ana Rios no Casino Figueira. Nos fins de semana que se seguiram, 

juntamente com a Mariana Marques Bom, ficámos maioritariamente as duas responsáveis 

pelas “Mascotes” / “Trio Segurança”, como podemos ver na figura 10.   
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A nossa função era acompanhá-las e dar orientações durante a sua permanência no 

Casino, dividindo tarefas consoante os dias. Quando ficavam à minha responsabilidade, 

dividia as indicações por tempo, durante meia hora as “Mascotes” ficavam à entrada do 

Casino Figueira a tirar fotos com as pessoas que pediam, cumprimentar também as 

pessoas que passavam, assim como os Clientes que entravam, alertando sempre para o 

uso de máscara e a desinfeção das mãos; para dar mais visibilidade às figuras, sugeri 

andarem pelas ruas do Bairro Novo durante vinte minutos de maneira a que as pessoas 

reconhecessem e associassem a Campanha ao Casino, o que acabou por ser muito bem 

aceite e bem sucedido; de seguida faziam um intervalo de dez minutos no camarim e 

voltavam para o “Photopoint” no Hall de entrada intercalando com um trajeto pela Sala 

de Jogos, estando sempre presente o propósito de alertar as pessoas para cumprirem com 

as regras dentro dos espaços estabelecidas à entrada.  

Durante estas duas horas andava sempre com o telemóvel de serviço a gravar e a tirar 

fotos a esta Ação “Rei, Dama e Valete ao Vivo”, de forma a poder dinamizar as redes 

sociais na hora do acontecimento e mais tarde; trabalhando em equipa com a Mariana, 

sem esquecer que o telemóvel de serviço às 23h era necessário todas as sextas para fazer 

o insta stories das atuações no Royal. Nos domingos de agosto fazíamos uma seleção de 

fotos e vídeos de cada fim de semana e publicávamos vários em formato de “carrossel” 

no Instagram (Apêndice I), partilhando no Facebook, no qual criámos um álbum de fotos 

“Trio Segurança” (Apêndice II). Nesta Campanha senti que me estavam a dar a 

oportunidade de poder “liderar” um pequeno projeto, o qual eu gostei imenso de realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10 "Mascotes" ao lado da estagiária e da Mariana 

Fonte: Departamento de Marketing 
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2.3.3.2 Marketing Digital  
 

O Marketing Digital nos dias que correm pode fazer a diferença no impacto das empresas, 

ao longo do estágio participei na dinamização das Redes Sociais do Casino Figueira com 

a produção de fotos e vídeos alusivos às várias ações implementadas. O processo de 

monitorização de redes sociais começa pela recolha de informações do ambiente externo 

da empresa, seguido pela análise de dados e sua utilização, ou seja, a utilização da 

inteligência externa na formulação de negócios, lançamentos de novos produtos e 

melhoria da qualidade de serviços (Remondes, Jorge et. al., 2016, p. 100). 

No dia 22 de julho, o Dr. Fernando Maia desafiou-nos, a mim e à Mariana, trabalhar em 

conjunto num Plano, coordenado por ela, de forma a existir uma maior dinamização do 

Facebook e do Instagram do Casino Figueira. Nesse mesmo dia o Facebook contava com 

cerca de 28.383 gostos e o Instagram com cerca de 1.309 seguidores, pretendendo-se 

chegar ao final de setembro com 30 mil gostos no Facebook e 2 mil seguidores no 

Instagram.  

Numa reunião informal de “branstormings” no back office, juntamente com a Ana Rios 

e a Mariana Gaspar, surgiu uma ideia interessante relativamente à Ação “Rei, Dama e 

Valete ao vivo” de forma a dinamizar ainda mais as redes sociais. A ideia consistia em 

utilizar fotos tiradas das “Mascotes” durante a sua permanência no Casino e criar uma 

história de banda desenhada à volta delas. Foi lançada no dia 31 de julho de 2020 no 

Instagram, a capa da banda desenhada “Realeza fora do Baralho”, como podemos ver na 

figura 11, assim como o seu primeiro episódio no Facebook e no Instagram. A 

continuação dos episódios eram publicados todas as sextas e sábado, acabando assim no 

mesmo fim de semana que a Ação referida anteriormente. 

Todos os episódios (Apêndice III), foram escritos por mim e pela Mariana, com a ajuda 

da Ana Rios. Tinha como responsabilidade escrever as falas da banda desenhada e 

associar cada uma delas às fotos que pretendia o mais rápido possível antes de cada 

publicação, pois a Ana Rios depois tinha de mandar o documento com a informação 

necessária para a Agência de Marketing contratada pelo Casino Figueira, para a mesma 

converter em banda desenhada. 
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A Ação “Rei, Dama e Valete ao vivo” foi a que mais teve impacto ao longo do tempo, na 

qual foi feita uma análise dos resultados do mês de julho e agosto em tabela, do Facebook 

feita pelo Dr. Fernando Maia e do Instagram feita por mim (Apêndice IV), ficando 

assinalados a vermelho os números mais baixos e a azul os mais altos, dando uma média 

de 27 likes por foto das 19 publicações e uma média de 429 contas alcançadas. 

Outra forma de dinamizar as redes sociais, da qual eu fiz parte, eram as publicações feitas 

relativamente à animação do Royal (bar) e do Páteo (restaurante), assim como os insta 

stories feitos nos dias das atuações dos artistas. Chegando ao final de setembro com cerca 

de 28.410 gostos no Facebook e cerca de 1.434 seguidores no Instagram, não conseguindo 

assim atingir o pretendido, mas foi reconhecido pelo Dr. Fernando Maia o trabalho 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 Capa da Banda Desenhada "Realeza fora do Baralho" 

Fonte: Departamento de Marketing 
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2.3.3.3 Criatividade  
 

Em relação à criatividade pretendia-se a participação em reuniões informais 

(“brainstorming”) para criação de desenvolvimento de ideias para novas Campanhas/ 

Ações. Uma delas já foi referida anteriormente, nomeadamente a participação na Ação 

“Rei, Dama E Valete ao Vivo”.  

Numa outra reunião informal com o Dr. Fernando Maia, foram-me pedidas ideias 

criativas em relação à “Ação de Charme: Aniversário dos Melhores Clientes”. Esta Ação 

tinha como objetivo a implementação de um programa “Ação de Charme” para a 

felicitação no aniversário dos melhores Clientes. Programa esse com divisão de um 

segmento-alvo: 

• Top 50; 

• Top 50 a 200; 

• Top 201 a 500; 

• Restantes clientes de jogo 

O Dr. Fernando Maia pediu-me que desse a minha opinião em relação ao programa já 

feito, ao qual acrescentei algumas ideias consoante o segmento-alvo, ideias essas que 

foram posteriormente apresentadas e discutidas em reunião com o Conselho de 

Administração do Casino Figueira.  

 

2.3.4 Gestão dos Clientes 
 

A Gestão de Clientes é o terceiro e último tópico do plano de trabalho, tendo como 

subtópicos definidos o Projeto “Onboarding” e o Inquérito de Satisfação. É fundamental 

atender às necessidades dos consumidores para poder melhorar o desempenho da 

empresa, ou seja, é importante construir um relacionamento com os clientes. Foi através 

da experiência deste tópico que percebi que os clientes precisam de saber que podem 

contar com qualquer colaborador para resolver um problema a algum momento. Aprendi 

muito com a Fernanda Conde, na forma de me relacionar com os clientes do Casino 

Figueira, na forma de me apresentar, de falar e sobretudo de ser profissional no papel que 

tinha para desempenhar. 
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2.3.4.1 Projeto “Onboarding” 
 

O Projeto “Onboarding” foi o meu posto de trabalho no estágio, como mostra a figura 

12, está localizado no Hall do Casino, e só foi pensado e produzido para a reabertura do 

Casino no dia 1 de junho de 2020, pelo facto de ser um balcão necessário, sendo o motivo 

o Covid-19.  

Este posto funciona como um primeiro impacto quando um cliente entra no Casino 

Figueira, ou seja, é onde é feita a receção dos Clientes, e onde são sempre esclarecidas e 

relembradas de forma clara, as Regras de Acesso e as Medidas de Higiene e Segurança 

(Anexo VII) a cumprir dentro dos espaços.  

Cada vez que um cliente entrava tinha que estar atenta e alertar sempre o que era preciso 

fazer, nomeadamente, o uso obrigatório de máscara, higienizar as mãos à entrada, o 

respeito da sinalética apresentada nos espaços, o distanciamento social e a medição da 

temperatura corporal, no qual fazia parte deste posto controlar através de um auricular 

que tínhamos sempre que colocar no ouvido e que estava emparelhado a um computador 

com um intermédio de câmaras térmicas quando as pessoas subiam a rampa. Durante o 

mês de agosto, por vezes era complicado a aglomeração de pessoas, o que deu origem ao 

controlo de entradas e acabou por facilitar o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 12 "Onboarding" 

Fonte: Departamento de Marketing 
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2.3.4.2 Inquérito de Satisfação – Medidas Covid 19 
 

O Inquérito de Satisfação – Medidas Covid 19 tinha como objetivo abordar os clientes 

para que estes respondessem a questões relacionadas com as necessidades, preferências, 

comportamentos e valores dos Clientes, por forma a medir o nível de satisfação dos 

mesmos, principalmente no que diz respeito aos aspetos da Segurança. Com este inquérito 

pretendia-se avaliar a satisfação das necessidades e expetativas dos clientes, conseguindo 

assim identificar os pontos-chave da estratégia de marketing e medir as prestações de toda 

a equipa da Empresa. O pretendido era ouvir as sugestões/reclamações dos clientes, 

reunindo alguns inputs todas as semanas para avaliar o ponto de situação (Apêndice V). 

De 3 de julho a 15 de setembro de 2020, a equipa de Relações Públicas e de Serviço ao 

Cliente do Casino Figueira realizou mais de 650 Inquéritos, dos quais podemos retirar 

algumas conclusões importantes, tais como: 

• “Sexo”: a maioria das pessoas inquiridas são do sexo feminino; 

• “Idade”: cerca de 45% dos Clientes que responderam ao Inquérito têm mais de 

50 anos; 

• “Região”: Figueira da Foz e Coimbra são as principais localidades de residência 

dos Clientes que responderam ao Inquérito; 

• “Atendimento”: 56,6% dos Clientes acha-o “Muito bom” e 36,2% considera-o 

“Bom”; 

• “Regras de Acesso e de Permanência”: 55% dos Clientes estão “Muito 

Satisfeitos” e 37,9% estão “Satisfeitos”; 

• “Segurança”: 51,1% dos Clientes sentem-se “Bastante” seguros e protegidos e 

34,5% “Muito”; 

• “Cumprimento das Regras”: mais de 57% dos Clientes acham que o Casino 

Figueira cumpre “Bastante” as regras e 33,7% acham que cumpre “Muito”; 

• “Informação”: 91,5% dos Clientes estão “Muito” ou “Bastante” satisfeitos com 

a informação disponibilizada; 

• “Sinalética”: 91,2% dos Clientes estão “Muito” ou “Bastante” satisfeitos com a 

sinalética utilizada; 

• “Limpeza e Higienização”: 49,8% dos Clientes estão “Bastante” satisfeitos; 

29,8% “Muito” e 5,5% “Nada” ou “Pouco”. Apenas neste ponto, as avaliações 

com a nota máxima não ultrapassaram, por muito pouco, os 50%; 
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• “Preparados para Voltar”: mais de 60% dos Clientes sentem-se “Bastante”; 

33,9% “Muito” confiantes e seguros para voltar ao Casino Figueira, e apenas 0,5% 

“Nada” ou “Pouco”. É nesta questão que o maior número de Clientes dá nota 

máxima; 

• “Recomendação”: em termos de segurança, cerca de 90% dos Clientes 

recomendariam “Muito” ou “Bastante” o Casino Figueira; 

• “Meios”: os “Amigos” (27,1%); as “Redes Sociais” (18,6%) e a “Imprensa” 

(13,6%) são os principais meios através dos quais os Clientes souberam da 

reabertura do Casino Figueira. 

Da análise final deste “Inquérito de Satisfação”, verificamos que a grande maioria dos 

Clientes se encontra satisfeita ou muito satisfeita com as medidas adotadas e com o 

serviço prestado pelo Casino Figueira, do qual eu fiz parte. 

 

2.3.5 Atividades Extra 

 

Ao longo do meu percurso no estágio cumpri o plano de trabalho que me foi previamente 

destinado, mas tive oportunidade de desenvolver outras atividades, sobretudo para dar 

algum auxílio aos meus colegas de Equipa quando era preciso. 

Entre estas destaca-se o atendimento telefónico no Balcão de Atendimento ao Cliente 

(Anexo VIII), no qual atendia algumas chamadas e encaminhava ou dava as informações 

necessárias. O bengaleiro (Anexo IX) também fez parte de uma das atividades que 

realizei a meia do estágio, que tinha como função dar uma ficha com um número e um 

saco de plástico ao cliente para este colocasse os seus bens, e de seguida guardava esse 

mesmo saco no bengaleiro juntamente com o mesmo número da ficha dada ao cliente, 

para que este pudesse recolher mais tarde, um serviço gratuito do Casino Figueira e assim 

realizado devido ao COVID19, de forma a não tocar nos bens dos clientes. 

Uma outra atividade que realizei e não estava planeada foi a publicação da data dos 136 

anos da inauguração do “Theatro-Circo Saraiva de Carvalho”, na qual tirei duas 

fotografias e escrevi a descrição de forma a assinalar o acontecimento (Apêndice VI). 

.  
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Reflexão Final 
 

Assim está prestes a acabar um dos capítulos mais importantes da minha vida, no qual 

tive a oportunidade de aprender, crescer e acima de tudo viver outra realidade de trabalho. 

Esta fase permitiu-me também desenvolver os conhecimentos adquiridos ao longos dos 

três anos de licenciatura de Comunicação e Relações Públicas. 

Neste presente relatório foram discriminadas todas as atividades desenvolvidas ao longo 

do meu percurso como estagiária no Casino Figueira. Apesar de dar o meu melhor em 

todas elas, tive alguns momentos de dúvidas e incertezas, mas pude contar sempre com a 

ajuda de todos os colaboradores que me rodeavam, assim como cometi alguns equívocos 

que serviram para o meu crescimento profissional e pessoal. De todas as atividades 

desenvolvidas, o contacto direto com o público diariamente foi onde senti uma grande 

aprendizagem e um grande sentido de responsabilidade. 

O balanço que faço nestes meses é bastante positivo, não só pelo que experienciei, mas 

pela forma como fui recebida pelos meus colegas e como me senti durante o estágio. No 

início questionei alguns dos colaboradores do front office do Casino Figueira com a 

mesma pergunta, se na maioria das vezes quando vão trabalhar é por gosto ou só mesmo 

por obrigação, ao qual todos me responderam que é por gosto e com vontade de trabalhar, 

pelo bom ambiente que se faz sentir na Empresa e entre os colaboradores. Para mim é 

fundamental sentir-me bem no local de trabalho, a partir do momento em que as pessoas 

acabam por passar mais tempo no trabalho do que propriamente em casa, e neste sentido 

eu tive sorte na Empresa que me acolheu.  

A pandemia acabou por afetar tudo e todos de certa forma, no meu caso ficou em causa 

uma oportunidade de trabalho, no entanto a Empresa ficou de “portas abertas” para aquilo 

que necessitasse, e também para quando surgisse uma oportunidade. Algo que não me 

deixou indiferente. No final do estágio, acabei por chegar à conclusão de que por vezes 

sentimos receio de enfrentar os problemas que surgem, assim como acabamos por duvidar 

de nós próprios e das nossas próprias capacidades, mas na minha perspetiva a vida é feita 

de perseverança, como diz Charles Chaplin9, que esteve na Figueira da Foz, perto do 

 
9 Fonte: https://www.pensador.com/frase/MTYw/  
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Casino Figueira em 1916, “A persistência é o caminho do êxito”, e nesta fase que estamos 

a passar e que vamos enfrentar, o importante é ter resiliência. 

Para terminar, penso que seja oportuno frisar que este relatório não consegue, totalmente, 

expor todo o conhecimento e todas as experiências que o Casino Figueira me permitiu 

deter. 
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Fotografias das diversas áreas do Casino Figueira 
  



 

 

 

  

 
 

Sala de Jogos (bancados e máquinas) 
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Restaurante “Páteo do Casino”/ Bar “Royal bar & emotions” 



 

 

 
 

 

 

 

Sala de Espetáculos “Salão Caffé”/ Sala Figueira  
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