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O presente relatório, desenvolve-se no âmbito do estágio curricular da licenciatura do curso de 

Informática para o Turismo, da Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), do Instituto Politécnico 

da Guarda. O referido estágio decorreu na Central de Reservas e Agência de Viagens Online 

Tendências e Conceitos, tendo como supervisor o Mestre João Pedro Vaz Estêvão, docente da ESTH, 

e como orientador na empresa o Sr. José Luís Vaz Quelhas, administrador da empresa.  



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
___________________________________________________________________________ III 

_____________________________________________________________________________
Relatório de Estágio 
 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO  

 

Dados do Estagiário: 

Nome: Helder de Sousa Moreiras  

Número: 6000638 

Morada: Bairro de S.Domingos Quinta do Muro   

                Murça  

                5090 – 122 Murça  

Contacto Telefónico: 259 512 242/934 233 800 

Email: Moreirassousa@msn.com 

 

 

Dados da Empresa Receptora 

 

Nome: Tendências e Conceitos  

Alvará de Agência de Viagens: Alvará Nº1527/2008  

Morada: Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã,  

               SA, 6200-865 Covilhã - Portugal 

Contactos Telefónicos: Tel.: 275182486 

                                          Fax: 275957011 

Email: contacto@tendenciastravel.com 

Site: http://www.tendenciast.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contacto@tendenciastravel.com


Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
_________________________________________________________________________IV 

 
 

_____________________________________________________________________________
Relatório de Estágio 
 

Dados referentes ao Estágio: 

 

Identificação do Orientador de Estágio: Senhor José Luís Vaz Quelhas 

 

 

Identificação do Supervisor de Estágio: Mestre João Pedro Estêvão  

 

 

Data de Início do Estágio: 17 de Agosto de 2009  

 

 

Data do Final do Estágio: 17 de Novembro de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
___________________________________________________________________________ V 

_____________________________________________________________________________
Relatório de Estágio 
 

 

Agradecimentos 

 

Com a conclusão do estágio curricular e elaboração do presente relatório 

chegou, também, o momento de não esquecer todos aqueles que, de forma 

directa ou indirecta, prestaram o seu apoio e ajudaram à realização do referido 

estágio. 

 

Ao supervisor, Mestre João Pedro Estêvão, um agradecimento especial por 

todo o apoio dado, não só no decorrer do estágio, mas também na preparação 

do mesmo, aquando da decisão e posteriores formalidades tomadas para a 

confirmação junto da entidade receptora. 

 

A todos os colaboradores da Tendências e Conceitos, em especial ao Senhor 

José Luís Quelhas, um muito obrigado por todos os ensinamentos e toda a 

amizade que prestaram ao longo do tempo passado com eles. 

 

À Escola Superior de Turismo e Hotelaria, do Instituto Politécnico da Guarda, 

onde realizei a licenciatura em Informática para o Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
_________________________________________________________________________VI 

 
 

_____________________________________________________________________________
Relatório de Estágio 
 

Plano de Estágio 

 

Área: Distribuição turística online    

Empresa/Instituição: Tendências e Conceitos 

Estagiário: Helder de Sousa Moreiras 

Objectivos Gerais e 

Específicos 

Descrição das 

Actividades/Estratégias a 

Desenvolver 

Calendarização Localização 

 - Tomar contacto 

com o subsector das 

Agências de 

Viagens e Turismo 

“online” de 

“incoming”; 

 

 - Aprender noções 

relativas à pesquisa, 

planeamento, 

elaboração e 

distribuição de 

experiências 

turísticas singulares; 

 

 - Obter 

conhecimentos 

relativos à 

criação/manutenção 

de websites com 

reservas online;  

 

 -Aprofundar 

conhecimentos de 

recursos turísticos 

actuais e potenciais 

da Região Interior 

do País; 

 

 - Tomar contactos 

com diferentes 

fornecedores e 

outros 

“stakeholders” da 

cadeia de valor do 

turismo regional; 

 - Participação nas actividades 

quotidianas desenvolvidas no 

seio da empresa; 

 

 

 - Envolvimento no processo de 

“montagem” de experiências 

turísticas na região Litoral 

Centro, que poderá ser 

comercializada pela 

“Tendências”; 

 

 - Inserção de conteúdos no 

website promocional/comercial 

da empresa; 

 

 

 - Realização de um processo de 

análise de recursos naturais e 

culturais da Região para 

eventual aproveitamento 

turístico; 

 

 

 - Realização de contactos com 

os diferentes parceiros da 

organização;   

 

 

 - Realização de 

“Benchmarking” relativo a boas 

práticas na criação de 

comercialização de um produto 

de Turismo de Interior; 

 

 - Proposta de itinerários que 

Agosto 

 

 

 

Agosto 

/Setembro 

 

 

 

Setembro/ 

Outubro 

 

Outubro 

 

 

 

 

Outubro/ 

Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque de 

Ciência e 

Tecnologia 

(“Parkurbis”) 

Covilhã 
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 -Contribuir com 

ideias/metodologias, 

com base nos 

conteúdos 

adquiridos na 

Licenciatura de 

Informática para o 

Turismo. 

poderão ser objecto de criação 

de produtos turísticos da 

empresa. 

 

 

 

Novembro 
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Resumo 

 

O estágio curricular teve início no dia 17 de Agosto e terminou a 17 de Novembro de 

2009, decorrendo na Central de Reservas Online Tendência e Conceitos situada no 

Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã. 

O presente relatório pretende dar a conhecer a entidade que recebeu o estagiário, ao 

nível da sua estruturação, modo de funcionamento e actuação. Numa segunda fase, 

registar as actividades levadas a cabo pelo estagiário, avaliando a forma como as 

mesmas foram desenvolvidas e quais os impactos que produziram na Empresa.  

 

Dessa forma, pretende-se que o júri e um futuro leitor, com a consulta do presente 

documento, fique esclarecido acerca da Distribuição Turística Online, assim como ter 

algumas noções relativas ao futuro do Turismo associados às Novas Tecnologias, 

bem como de que forma o estagiário se conseguiu envolver nas actividades 

quotidianas e, também, que benefícios o mesmo permitiu à entidade obter durante o 

Estágio.
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Glossário 

 

 

TSE - Travel Search Engines; 

 

e-commerce - comércio virtual, é um tipo de transacção comercial feita 

especialmente através de um equipamento electrónico; 

 

TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação; 

 

PENT – Plano Estratégico Nacional de Turismo; 

 

e-business –  Electronic Business (negócio electrónico); 

 

PDF – Portable Document Format; 

 

OT – Operadores Turísticos; 

 

B2B – Business to Business; 

 

B2C – Business to Consumer; 

 

Rent-a-Car – Aluguer de automóveis. 
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Introdução 

 

Após três anos de aprendizagem, o aluno Helder Moreiras procedeu à 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, no estágio curricular de 3 meses, 

para finalizar o curso de Informática para o Turismo, na Escola Superior de 

Turismo e Hotelaria, do qual elaborou o relatório a seguir apresentado.   

 

O estágio a que se refere o presente relatório foi realizado na Tendências e 

Conceitos, sediada no Parque de Ciência e Tecnologia, na Covilhã, uma 

Central de Reservas Online, associada também a uma Agência de Viagens, 

entre outras áreas de negócio, na qual o aluno pôde aplicar os conhecimentos 

adquiridos tanto na área da informática, como do turismo. 

 

 O estágio é uma fase importante no decorrer da formação académica em 

Informática para o Turismo, pois permite proporcionar aos alunos um primeiro 

contacto com uma actividade profissional no âmbito da sua licenciatura dando-

lhes a oportunidade de aplicar os conhecimentos já adquiridos durante o curso 

e ao mesmo tempo permite a adaptação a novas situações e desafios, 

facilitando, portanto, a futura inserção na vida profissional. A escolha desta 

organização para a realização do estágio, devesse à possibilidade que deu ao 

aluno, de tomar contacto com as Novas Tecnologias no Turismo, sendo a 

distribuição Turística Online, uma séria candidata a ser uma saída profissional 

do curso de Informática para o Turismo.  

 

O presente relatório tem como finalidade descrever a empresa onde se realizou 

o estágio, e as funções desempenhadas pelo estagiário durante o período de 

estágio, de 17/08/2009 a 17/11/2009. 

 

O mesmo encontra-se estruturado em três capítulos, e respectiva conclusão. 

No primeiro capítulo, intitulado Apresentação da Empresa, pretende-se dar a 

conhecer a entidade onde o estagiário desenvolveu o seu trabalho, e teve a 

sua primeira experiência laboral na área do Turismo e das Novas Tecnologias. 
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No segundo capítulo, designado por Fundamentos Teóricos do Trabalho, pode-

se observar um conjunto de explicações teóricas relativas à área referente ao 

estágio, e analisa-se a relevância da Internet e a importância que as Centrais 

de Reserva Online têm na cadeia distribuição turística.  

 

No terceiro capítulo, relativo às Actividades desenvolvidas durante o estágio, 

estão expressas as actividades que foram realizadas na empresa, durante o 

estágio, e de que forma o estagiário participou e desenvolveu, cada uma 

dessas actividades. Neste capítulo também estão expostas algumas sugestões 

e limitações identificadas pelo estagiário. 

 

Na conclusão, apresenta a opinião do aluno, relativamente à experiência 

adquirida no estágio, algumas apreciações relativas à empresa, e ilações 

gerais do estagiário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
_________________________________________________________________________3 

 
 

_____________________________________________________________________________
Relatório de Estágio 
 

Capítulo I: Apresentação da empresa 

 

Neste capítulo procede-se a uma pequena apresentação da empresa onde o 

estágio decorreu, neste caso a Tendências e Conceitos, sediada no edifício 

Parkurbis (fig. 1), no Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã. Começa-se 

por apresentar a localização da empresa, seguindo-se as suas áreas de 

negócio, ou seja, a sua actividade, e por fim apresenta-se a estrutura 

organizacional da empresa. 

1.1. Apresentação 

 

Sector de Actividade: Turismo. 

Negócio: Central de Reservas, Agência de Viagens e Turismo; Incoming1; 

Corporate2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Edifício Parkurbis 

Fonte: http://www.tendenciast.com 

 

 

                                                           
1
 Vendem Férias para o Local, Região, País de onde se localizam. 

2
 Escapadinhas, promoções associadas à Central de Reservas 
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1.1.1. Localização 

 

A sede da Tendências e Conceitos fica situada no Edifício do Parkurbis, no 

Parque da Ciência e Tecnologia, situado na Zona Industrial da Covilhã. Pode-

se observar na figura 2, apresentada a seguir, a vista aérea desse mesmo 

edifício.

 

Figura 2 - Localização Aérea do edifício Parkurbis – Sede da Empresa 

Fonte: http://www.tendenciast.com 
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1.1.2. Actividade 

 

A Tendências desenvolve a sua acção em vários ramos de actividade, de onde 

se destaca o ramo do Turismo, onde desenvolve actividade de Central de 

Reservas (fig.3), Agência de Viagens e Turismo de Experiências (fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Página Inicial – Central de Reservas 

Fonte: http://www.tendenciast.com 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Página Inicial – Tendências Experiências 

Fonte: http://www.tendenciast.com/experiencia/ 

O melhor padrão de bem-estar é o princípio básico da actuação da empresa. 

Centrada na ideia de que cada cliente é único, será considerado como tal. Para 
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isso a Tendências coloca ao dispor do cliente uma vasta gama de serviços que 

permite ir ao encontro das expectativas do turista. 

Existe uma filosofia generalizada de uma postura séria e consciente para fazer 

que isto se converta numa forma natural de fazer negócios todos os dias, em 

todas partes e em todo o mundo. Para permitir que tal seja possível a 

Tendências conta com uma equipa experiente e dinâmica que conceberá e 

encontrará soluções adequadas, através da criação, desenvolvimento e 

realização de todo o tipo de serviços desde a animação à hospedagem.  

Produtos: Travel Consulting; Venda de Lazer e de Negócios; Team Building; 

Pacotes Turísticos; Passagens Aéreas; Alojamento; Cruzeiros; Espectáculos; 

Rent-a-Car; Organização de Eventos; Promoções; Demonstrações; 

Degustações; Eventos Temáticos; Lançamento de Produtos; Reuniões de 

Empresa; Organização e Gestão de Seminários e Congressos; Feiras; 

Exposições; Encontros Profissionais; Aniversários de Empresas e Festas de 

Natal. 

1.1.3 Organograma 

 

Pode-se observar na Figura 5 a estrutura organizacional da empresa. 

Formalmente, o estagiário esteve integrado no Departamento de Informática, 

apesar de o mesmo não ter desenvolvido funções directamente relacionadas 

com essa área da empresa (tal como consta do Capítulo III – Descrição das 

actividades desenvolvidas). 
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. 

 

 

 

 

Figura 5 - Organograma – Tendências e Conceitos 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 
_________________________________________________________________________8 

 
 

_____________________________________________________________________________
Relatório de Estágio 
 

Capítulo II: Fundamentos teóricos do trabalho 

 

Visto que o estágio foi efectuado no ramo da distribuição turística Online, e 

sendo a Tendências e Conceitos uma Central Reservas que opera na Internet 

(sendo um intermediário), é pertinente implementar algumas noções teóricas, 

relativas à nova forma de promoção e distribuição turística através da Internet, 

ou seja, ao e-Turismo e aos intermediários. 

 

2.1  e-Turismo  

 

A Internet constitui o meio de comunicação que registou o mais acelerado 

desenvolvimento na História e está continuamente a estabelecer uma infra-

estrutura de comunicações e transacções de nível global. Cerca de 1 bilião de 

pessoas utilizam regularmente a internet e, particularmente, em zonas mais 

populosas, como a Ásia, tem-se verificado um crescimento surpreendente em 

termos de utilizadores e transacções (Egger Buhalis, 2008). Assim, o 

desenvolvimento da relação entre o Turismo e a Internet (ambos fenómenos 

resultantes da modernidade das sociedades) é marcado por um excepcional 

dinamismo (Egger, 2008).  

Nas últimas 4 décadas, as TIC3 tornaram-se progressivamente num suporte 

essencial à actividade turística. Actualmente, as mesmas TIC são relevantes 

em todos os níveis estruturais e estratégicos do sector. Tudo isto, originou o 

aparecimento do e-Turismo (Turismo Online), aumentando assim as exigências 

da procura, e aumentando todo o leque de soluções da oferta turística (Buhalis, 

2003). Toda a dinâmica do mercado turístico online, permitiu a 

desintermediação e a reintermediação no sector turístico, o que permitiu o 

aparecimento de novos actores tais como as Centrais de Reservas Online 

(Exemplo: Tendências e Conceitos). 

                                                           
3
 Tecnologias de Informação e Comunicação 
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2.2   Intermediários Turísticos 

 

Enquanto para um fornecedor turístico a produção de um serviço é o elemento 

central da sua actividade, a distribuição de serviços de uma terceira parte 

constitui o core business4 de um intermediário, assim, os intermediários actuam 

comercialmente junto de fornecedores, de consumidores e de outros 

intermediários.  

Tradicionalmente, os intermediários dividem-se entre agências de viagens de 

outbound5, de inbound6 e operadores turísticos. Porém, com o aparecimento da 

Internet, na segunda metade da década de 90, alterou rápida e drasticamente 

as estruturas do mercado turístico e, em especial, a sua intermediação. A 

Internet reestruturou toda a cadeia de valor, forçando os intermediários a 

desenvolver e utilizar novos modelos de negócios.  

Enquanto a cadeia de valor da economia tradicional constituía uma sequência 

de processos lineares, na nova economia tais processos são levados a cabo 

simultaneamente através de uma multiplicidade de redes. Esta estrutura 

permite uma mais livre configuração da cadeia de valor, em que os processos 

internos e externos são apoiados por intranets7 e extranets.   

Os intermediários (Centrais de Reserva Online) desempenham um importante 

papel na economia, tanto ao nível da intermediação de produtos e serviços, 

como da intermediação de informação, pois, no Turismo contribuem, 

frequentemente, para incrementar a qualidade e variedade da oferta turística, 

ao mesmo tempo que provêm à procura informação específica sobre 

determinado produto/serviço. 

                                                           
4 

É um termo em inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de negócios, e que é 

geralmente definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado. 

5
 Vendem Férias para Fora do Local, Região, País de onde se localizam. 

6
 Vendem Férias para o Local, Região, País de onde se localizam. 

7
 este conceito será abordado no capítulo III 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%AAs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neg%C3%B3cio
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Os custos de intermediação são somados aos custos de produção, com uma 

consequente subida do preço do produto final. Neste aspecto, os intermediários 

que conseguem minimizar os seus custos obtendo comissões mais reduzidas, 

são os que detêm maiores capacidades para competir.   

Actualmente, os utilizadores podem pesquisar na Internet de forma mais 

autónoma, comparando a oferta existente e reservando determinado 

produto/serviço turístico em qualquer momento e em qualquer parte do mundo. 

Hoje, a Internet consegue prover melhor e mais actualizada informação que a 

generalidade das agências de viagens online.  

Como resultado, novos intermediários online têm vindo a afirmar-se como 

agregadores de produtos turísticos, conferindo maior transparência ao mercado 

e diminuindo a dispersão da oferta existente. Pelo facto de operarem 

globalmente e por deterem elevados volumes de negócios, conseguem fixar 

preços finais mais vantajosos para o consumidor final, sendo a empresa onde 

foi efectuado o estágio exemplo disso. 

Um exemplo bem sucedido de reintermediação são alguns dos maiores 

operadores turísticos tradicionais escandinavos, que re-emergiram como elos-

chave da cadeia de valor, assim que conseguiram adoptar eficazmente as TIC 

e o eCommerce.  

O enorme sucesso da Internet também produziu novos tipos de intermediários 

anteriormente não existentes. Os mega-motores de pesquisa de viagens e 

turismo (TSE8) e os infomediaries9 ocuparam o seu lugar entre fornecedores e 

consumidores online, agregando e filtrando a informação mais relevante e 

pertinente de toda a enorme quantidade e variedade de ofertas disponíveis. 

TSE como o Sidestep, o Mobilissimo ou o Kayak permitem aos consumidores 

comparar ofertas e preços levando a cabo pesquisas globais de fornecedores e 

                                                           
8
 Tavel Search Engines 

9
  são empresas intermediárias de informações cujo negócio é pesquisar e analisar informação, 

desenvolvendo análises detalhadas do mercado e caracterização dos clientes, para utilização por outras 

entidades, é especializado em veiculação de conteúdo via internet. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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agências de viagens online e apresentando os resultados de forma 

transparente.  

Todo o subsector da intermediação turística sofreu alterações dramáticas e 

ganhou um muito maior dinamismo, em boa parte devido ao rápido 

desenvolvimento das TIC. 
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Capítulo III: Descrição das Actividades Desenvolvidas 

 

Neste capítulo serão abordadas detalhadamente todas as actividades em que o 

estagiário esteve envolvido. Relativamente à forma como as mesmas serão 

relatadas, cada actividade incluirá uma descrição e um balanço relativo aos 

benefícios que o estagiário adquiriu, e/ou a empresa na sequência do seu 

desempenho. 

 

3.1. Tarefa A – Tomar contacto com as Agências de Viagens Online 

Outgoing, actualizando a Página Web da Tendências 

 

Descrição: O estagiário procedeu à administração de todo o conteúdo inserido 

na página da Agência de Viagens (Outgoing10) da Tendências, trabalhando 

como “administrador” no Backoffice11 do site.  

 

Esta actividade foi realizada ao longo de todo o período temporal do estágio. O 

estagiário, teve um acompanhamento inicial do seu orientador na empresa, 

realizando-a posteriormente de forma mais autónoma.  

 

Primeiramente, procedeu-se à selecção dos programas e promoções de férias 

enviados pelos operadores turísticos12, escolhendo-se para distribuição os mais 

atractivos, os maiores factores para selecções são a relação qualidade preço, e 

as necessidades do mercado, ou seja, quais os destinos que a procura prefere. 

Seguidamente introduziram-se as promoções num gestor de programas na 

área de Backoffice da página. Após este procedimento realizou-se o 

levantamento e inserção das fotografias dos destinos e hotéis correspondente 

ao destino. As fotos foram pesquisadas essencialmente na Internet, havendo 

uma selecção rigorosa e edição das próprias fotografias, de forma a melhorar a 

                                                           
10

 Vende Pacote de Férias para fora da Localização da Agência de Viagens 

11
 Administrador Online da Página da Agência de Viagens 

12
 Exemplo em Anexo I 
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sua qualidade, e obter dessa edição a melhor resolução e dimensão, com vista 

à sua colocação online.  

 

Na figura 6, podemos observar a página inicial da Agência de Viagens:     

 

 

 

 

Exemplo (s):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Aspecto Gráfico da HomePage (Página Inicial) do Site da Agência de Viagens da 

Tendências e Conceitos 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Na introdução e gestão dos programas, houve sempre a preocupação de agir 

com maior rigor para que ocorresse o mínimo de erros possíveis. A introdução 

de dados de forma errada poderia induzir em erro o cliente final ao nível de 

preços outras informações relevantes, o que seria muito prejudicial para a 

organização. 
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Primeiro, o estagiário teria que entrar na página inicial do administrador da 

página (fig.7), com username e respectiva palavra-chave. Após isso, o 

estagiário teria de entrar no campo – “Introdução de Programas”. 

 

Figura 7– Página Inicial do BackOffice de Gestão dos programas da Agência Online 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Após a análise e selecção dos programas dos Operadores Turísticos (OT) que 

os mesmos enviavam para a Agência, o estagiário inseria a informação 

propriamente dita (como se pode visualizar na figura 8), onde eram 

introduzidos dados como: título da promoção; país; preços; número de noites; 

data de início e fim; fotos, descrição, condições gerais dos OT, foto do destino. 

Inseridos estes dados, após seleccionar a opção “Guardar”, o estagiário 

procedia à inserção dos hotéis, e suas informações, da respectiva estadia do 

turista no destino da promoção. Nesta janela, colocava-se o nome do hotel, 

preços e uma foto.   
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Figura 8 – BackOffice: Introdução de Programas 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

 

Após a inserção de cada programa, o administrador do sistema poderia, no 

caso de algum erro, editar novamente o programa e efectuar a alteração de 

forma a corrigir o erro cometido inicialmente. 
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Figura 9 – “BackOffice”: Gestão de Programas 

Fonte: Tendências e Conceitos 

Na figura 9, observa-se o ambiente referente ao Gestor de Programas da 

Agência de viagens. Pode-se observar também na figura 10, alguns exemplos 

de programas adicionados pelo estagiário.  
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Figura 10– Exemplos de Programas Introduzidos 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Balanço:  

Este tipo de tarefa foi de alguma forma bastante enriquecedor para o 

estagiário, pois permitiu-lhe tomar contacto directo com duas formas de 

comunicação no seio da empresa Tendências:  

 Entre a empresa e os vários Operadores Turísticos – “B2B” 

(Business to Business), dando a possibilidade do estagiário 

conhecer o processo de interacção com estes parceiros, e a 

forma como estes dois tipos de organização pactuam neste 

processo de negociação; 

 Entre a empresa e o Consumidor Final – “B2C” (Business to 

Consumer). Pois o estagiário está a disponibilizar online ao 

consumidor final, o produto vendido pela Agência de Viagens. 

 

Outro factor importante desta actividade, foi a possibilidade dada ao estagiário 

de manusear o sistema informático de gestão de programas online, adquirindo 

um maior conhecimento e experiência na área técnica informática propriamente 

dita.     
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3.2. Tarefa B – Tomar contactos com os diferentes intervenientes  da 

cadeia de valor do turismo regional. 

  

Descrição: Nesta tarefa, o estagiário procedeu à recolha de informação 

relativa a alojamento e restauração, localizados, predominantemente, no 

Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE). No entanto foram também 

pesquisados serviços hoteleiros de outras regiões da NUT II13 Centro. Para tal, 

o estagiário contactou entidades público-privadas (exemplo: Turismo Serra da 

Estrela e ADXTUR14. Toda esta recolha foi adicionada em Microsoft Excel (fig 

11), e Microsoft Word, e teve como objectivo aumentar Base de Dados da 

empresa, e os seus contactos internos dos intervenientes turísticos da região, 

entre outros subsectores do turismo.  

 

Esta actividade foi realizada numa fase inicial do estágio. O estagiário realizou 

a actividade em parceria com o seu orientador na empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Unidades Territoriais para Fins Estatísticos de Nível II 

14
 Aldeias de Xisto – Entidade Público-Privada que promove as aldeias de Xisto localizadas no centro do 

país 
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Exemplo: 

 

 

Figura 11 – Exemplo de Alojamento em folha Excel 

   Fonte: Elaboração própria 

 

Balanço: 

Com esta actividade, o estagiário desenvolveu um maior conhecimento relativo 

à oferta turística da região, aumentando assim a sua experiência comunicativa 

e interventiva. A empresa também beneficiou desta iniciativa, pois para este 

tipo de organização, os dados e informação adquiridos são fundamentais para 

manter actualizada em termos de oferta, no caso de esta pretender vender 

produtos para a Região envolvente. 
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3.3. Tarefa C – Iniciação de elaboração de Pacotes Turísticos Singulares 

 

Descrição: 

 

Esta actividade foi realizada no início do respectivo estágio, desenvolveu esta 

tarefa com o orientador da empresa. 

 

 A empresa Tendências e Conceitos constituiu, recentemente, uma Central de 

Reservas Online Incoming. Através da mesma pretende:   

  

 Recolha de informação importante para a fase inicial de 

elaboração de um Pacote Turístico Inovador, cujo conteúdo se 

focalize na promoção da região envolvente à empresa, 

 Análise, selecção e interpretação da informação recolhida; 

 Interpretação de informação disponibilizada pela empresa. Neste 

âmbito o estagiário procedeu à análise de estudos que a empresa 

Tendências tinha efectuado em anos anteriores, destinados a 

apoiar a implementação de possíveis pacotes turísticos; 

 Realização de um modelo exemplificativo (construído em Adobe 

Photoshop CS3, fig.12), para a adição dos pacotes Turísticos na 

Página da Central de Reservas, Exemplo: 
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Figura 12 – Exemplo de modelo de Pacote Turístico 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

 Elaboração dos primeiros rascunhos, em formato digital, de 

Pacotes Turísticos da Região Centro.  

Exemplo: Um dos rascunhos elaborados seria a criação de pacote 

turístico, para a realização de um Safari Fotográfico na Serra da 

Estrela, por isso, idealizou-se como seria então esse Safari. Então 

dividiu-se este pacote da seguinte maneira: 

Resumo:  

  - Percurso a pé de 3 a 6 km pela Serra da Estrela, localizando os 

locais de interesse para tirar fotografias – paisagem, lagoas, 

plantas, rochas; com intervalo no meio do percurso para almoço; 

 - Alojamento numa unidade de Turismo em Espaço Rural (TER) 

ou hotel na Serra da Estrela; almoço no campo; transporte para 

locais de interesse. Intervalo a meio do percurso para almoço; 

  - Prémio para as melhores fotos; 

Primeiro dia:  

 Por volta de: 18h00 - Encontro dos turistas num alojamento 

TER no coração da Serra da Estrela; 

 20h30 - Jantar; 
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Segundo Dia:  

 08h30  -  Pequeno Almoço; 

 09h30  - Concentração dos participantes e briefing inicial; 

 09h40  -  Início do Percurso; 

 12h30  - Almoço de campo na Serra da Estrela(com gastronomia 

Regional);  

 14h00  - Retoma do percurso; 

  16h00 - Fim da Actividade;  

  16h15 – Prova gastronómica; 

 17h00 – Anúncio das melhores fotos e entrega de prémios aos 

vencedores; 

          18h00 – Regresso à unidade de Alojamento.    

 Contacto com as várias empresas parceiras para a elaboração 

dos pacotes turísticos (Stakeholders), ex: Adriaventura, Grau 5. 

Após uma idealização preliminar dos Pacotes Turísticos a 

desenvolver pela empresa o estagiário procedeu aos respectivos 

contactos com empresas fornecedoras de serviços. Nesse âmbito 

destacam-se os contactos com empresas de Turismo activo, tais 

como, a Adriventura, que enviou algumas propostas para a 

realização deste tipo de pacote previamente definido15; 

 

 

Balanço:  

Este tipo de actividade foi bastante enriquecedor para o estagiário, pois 

permitiu-lhe tomar contacto com as várias entidades que se pretendia virem a 

integrar os pacotes turísticos (empresas de desporto, turismo activo, unidades 

de alojamento). A criatividade e o espírito inovador do estagiário foram 

igualmente beneficiados pelo esforço quotidiano de propor produtos turísticos 

singulares e inovadores.  

 

                                                           
15

 Ver Anexo II 
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Além disso, o estagiário propôs à empresa (com ajuda do seu Supervisor: 

Mestre João Pedro Estêvão) uma forma mais focalizada e estruturada de criar 

os pacotes inovadores pretendidos (ver tarefa H). Após a discussão deste 

assunto, a empresa e o estagiário decidiram suspender a realização deste tipo 

de pacotes, de forma a levar a empresa, a optar em direccionar-se em outro 

tipo de produtos. 

 

3.4. Tarefa D – Elaboração de conteúdos para a Central de Reservas 

Tendências 

 

Descrição: Elaboração de conteúdos para a unidade de negócio da central de 

Reservas – Experiências, conteúdos esses ralitovos a “Gourmet”; “A dois”; 

“Realx”; “Presentes”, com intenção de as comercializar através de vouchers. 

Neste caso, o estagiário procedeu primeiramente ao levantamento de possíveis 

stakeholders regionais que poderiam ser parceiros nesta área de negócio.  

 

Esta actividade foi realizada a meio do estágio, de uma forma pontual, 

desenvolveu esta tarefa com o orientador da empresa. 

 

Os stakeholders para este tema poderiam ser: Restaurantes, Hotéis, Museus, 

Empresas de Turismo Activo, outras entidades/empresas regionais (Distritos da 

Guarda, Castelo Branco e Viseu) que dispunham de serviços baseados em 

experiências turísticas, obtendo, assim, o maior número de experiências, 

qualitativamente e de forma diversificada. 

 

Nesse âmbito, privilegiaram-se stakeholders, que fornecessem serviços 

susceptíveis de serem distribuídos como experiências. Nos contactos 

efectuados tentou-se verificar a sua disponibilidade de negociação, para a 

posterior inclusão dos seus serviços na oferta da Tendências/experiências, de 

forma a serem distribuídos online. Estes contactos foram realizados através de 

correio electrónico, e por telefone. 
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Figura 13 – Página Inicial – Experiências – Central de Reservas 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Balanço: 

Na sequência da realização desta actividade verificaram-se claros benefícios 

para ambas as partes (estagiário e empresa). O estagiário que aumentou a sua 

experiência de comunicação, através dos vários contactos realizados, e a sua 

cultura turística de toda a Região Centro. Por seu turno a empresa aumentou 

os seus contactos e o número de experiências para a página web. 

 

3.5. Tarefa E – Funcionamento da Secção de Afiliados da Central de 

Reservas 

 

Descrição: A Secção de Afiliados faz parte da Central de Reservas da 

Tendência. Esta secção é dirigida, principalmente, às Unidades de Alojamento 

de toda a Região Interior-Centro, concentrando-se, na sua maioria, na área da 

Serra da Estrela. É um tipo de estratégia que foi adoptada pela empresa 
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através da técnica de Benchmarking16, semelhante à estratégia utilizada pela 

booking.com. Na secção de Afiliados, o cliente receberá um username e 

palavra-chave após a sua afiliação/inscrição. Após esta acção cada utilizador 

poderá aceder a uma intranet17, neste sector o utilizador poderá gerir e 

actualizar todos os seus dados, relativos à sua unidade de alojamento, que 

estarão disponibilizados ao cliente final na Página da Central de Reservas. 

 

Esta respectiva actividade foi realizada de forma pontual, em que o estagiário 

numa fase inicial da tarefa teve alguma orientação, mas, posteriormente 

realizou a mesma de uma forma mais autónoma. 

 

Na figura 14 pode-se verificar a página inicial da Central de Reservas da 

Tendências, podendo-se identificar, com um rectângulo azul, o botão para a 

Secção de Afiliados, acima descrita. 

 

 

 

                                                           
16

 É a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior, quando uma 

empresa examina como outra realiza uma função específica a fim de melhorar como realizar a mesma 

ou uma função semelhante. 

17
 O conceito de intranet pode ser interpretado como "uma versão privada da Internet", ou uma mini-

Internet confinada a uma organização. 
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Figura 14 – Página Inicial – Central de Reservas 

 Fonte: Tendências e Conceitos 

 

 

Nesta Secção o estagiário teve duas funções principais: 

 A- Contacto com as unidades de Alojamento locais, de forma a dar a 

conhecer a estas a possibilidade de se afiliarem à Central de 

Reservas da Tendências; 

  B - Realização de um mini Tutorial (ver página 27), para ajudar o 

Parceiro Afiliado a utilizar a página, onde poderia inserir todos os seus 

registos, e informações acerca da respectiva Unidade de Alojamento. 

 

 A – De forma a entender melhor todo o mecanismo de Afiliados, o 

estagiário efectuou, num primeiro momento, contactos com as várias Unidades 

de Alojamento da Região, estes foram realizados, através do envio de um 

email-modelo (Anexo III) a cada unidade, convidando-as a ingressar na secção 

de Afiliação. No respectivo email incluiu-se um link à área na qual cada 

parceiro se poderia registar. O utilizador e futuro afiliado seria informado do seu 

username e palavra-passe, através de email. Posteriormente, cada Afiliado, 

poderia aceder a uma plataforma online, na qual faria a gestão de todos os 
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dados relativos à sua unidade de Alojamento, actualizando-nos quando 

achasse conveniente. Todos estes dados estavam disponíveis na página da 

Central de Reservas.      

 

 

Figura 15 – Registo do Afilado 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Como se pode visualizar na figura 15, o utilizador pode efectuar o seu registo 

na Secção de Afiliados de uma forma simples e rápida. 

 

B – Devido a algumas dificuldades de manuseamento da plataforma de 

actualização de dados dos Afiliados, por parte do utilizador, foi proposto ao 

estagiário criar um mini tutorial de forma a auxiliar cada afiliado a, numa fase 

inicial, utilizá-la da melhor forma (figura 16, figura17, figura 18). 
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  Introdução de “username” e “password”  

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Tutorial – Passo 1 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 Introdução dos dados do Hotel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17– Tutorial – Passo 2 

 Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Editar apenas 

em português,  
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 Introdução de quartos e respectiva disponibilidade:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18– Tutorial – Passo 3 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Como se pode verificar, as instruções acima demonstradas, foram realizadas 

através do Microsoft Office Word 07. Por sua vez as imagens foram extraídas 

directamente da plataforma online backoffice. 

 

Na figura 19 pode-se observar a disposição de alguns dos Afiliados da Central 

de Reservas da Tendências. Essa é a página do administrador de toda a 

plataforma online, tendo o estagiário aí realizado a informação necessária 

relativa à Central de Reservas, nomeadamente, promoções de épocas 

especiais, imagens promocionais, entre outros elementos.   

Legenda: 

 

Fechar Quartos 

 
Número de Quartos 

 

Mínimo de dias obrigatórios 

 
Preço do Quarto 
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 Figura 19 – Administrador da Central de Reservas 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Balanço: 

O processo de Afiliação das Unidades de Alojamento, é muito importante para 

uma melhor estratégia de distribuição das Centrais de Reserva. Este processo 

é praticamente obrigatório nos DMS (Destination Management System) mais 

avançados da Europa (Ex: Austria.com, VisitBritain, Tiscover). Assim, é 

indispensável implementar uma secção de Afiliados em para qualquer Central 

de Reservas, seja qual for a sua natureza. Para o estagiário, também é muito 

importante tomar conhecimento do que está por de trás de todo este processo. 
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3.6. Tarefa F- Edição de imagens promocionais, criação de modelos 

para promoções, inserção de informação na Central de Reservas 

 

Descrição: Ao longo de todo o estágio, a edição e melhoramento de imagens 

foi uma constante. Esta função teve como principal objectivo fazer com que 

uma determinada promoção captasse a atenção do potencial cliente que 

navega-se pela página da Central de Reservas. Neste processo de 

melhoramento e alterações das resoluções das imagens, destaca-se a 

utilização do programa Adobe Photoshop CS3 (figura 20). 

 

Figura 20– Sistema Gráfico do Adobe Photoshop CS3 

Fonte: Elaboração Própria 
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A tarefa proposta foi uma constante ao longo de todo o estágio, no qual o 

estagiário desenvolveu a mesma autonomamente no ponto de vista gráfico e 

técnico (manuseamento do software), mas teve orientação na escolha e 

aceitação de cada imagem e/ou modelo. 

 

Todas as imagens seguidamente apresentadas estão associadas a textos que 

descrevem mais detalhadamente cada promoção visualizada. Alguns destes 

textos foram formulados e adicionados pelo próprio estagiário. 

Na Figura 21, podemos observar o BackOffice ou administrador de todo o 

sistema da Central de Reservas, através do qual o estagiário procedeu à 

inserção de toda a informação necessária para uma determinada promoção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Administrador da Central de Reservas 

Fonte: Tendências e Conceitos 

 

Após a inserção da informação necessária no administrador do sistema, a 

promoção surge (após actualização), na página da Central de Reservas, com a 

respectiva imagem da promoção. 
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Figura 22– Página da Central de Reservas – Matis SPA Anti Stress 

 Fonte: Tendências e Conceitos 

Alguns Exemplos de Imagens e promoções editadas: 

 

 

 

                                       

 

Figura 23– Exemplo de Construção Imagem – Passado de Pedra 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Imagem Original 

Imagem Original 
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Figura 24– Exemplo de Construção da Imagem – Lua-de-mel 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

1ª Edição 

Junção 
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Figura 25– Promoção – Matis Spa Anti Stress – Hotel Tryp Dona Maria – Covilhã 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

Figura 26– Exemplo de Construção da Imagem – …à descoberta da Beira 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Adicionalmente, o estagiário criou, igualmente, várias promoções (também no 

Adobe Photoshop CS3) relativas à comercialização de uma determinada 

unidade de Alojamento da Região Centro, Afiliada da Central de Reservas da 

Tendências. Este tipo de promoção não era vendido directamente ao cliente 

final pois, neste caso, seriam enviadas para a maioria das agências de viagens 

da Região (Online e Off-line), Subjacente a este procedimento estava o intuito 

de possibilitar às referidas agências a venda de produtos turístico ao cliente 

final, por intermédio da Tendências ao cliente final. Esta última recebe uma 

comissão, pelo serviço prestado. Neste tipo de negociação, a Tendências está 

Imagem Original 
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a efectuar negócios B2B (business to business), sendo re-intermediário do 

mercado de vendas turísticas.  

 

Exemplo: 

 

Figura 27– Exemplo de Promoção – Casa de Santa Ana da Beira 

Fonte: Elaboração Própria 
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Em relação à figura 27, o estagiário teve que aplicar alguns procedimentos 

técnicos fundamentais que devem caracterizar uma promoção (definidos pelo 

próprio estagiário): 

 Design atractivo; 

 Esquema de cores (Azul e vermelho), identificadores da empresa 

Tendências e Conceitos; 

 Logótipo da Empresa; 

 Fotos da Estância de Alojamento; 

 Logótipo da Estância de Alojamento; 

 Preços da Promoção; 

 Condições da Promoção; 

 Alvará. 

 

Balanço: As tarefas apresentadas anteriormente ajudaram o estagiário a 

potenciar a sua pro-actividade no seu dia-a-dia na empresa, incentivando ao 

seu dinamismo e criatividade. Ajudou, igualmente, o desenvolvimento de maior 

conhecimento cognitivo no manuseamento do software utilizado. O contacto 

directo com o sistema de administração da Central de Reservas da Tendências 

e Conceitos, contribuiu para incrementar o seu conhecimento relativo a 

processos de promoção e negociação da distribuição turística. 
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3.7. Tarefa G- Criação de Brochura Esqui na Serra da Estrela 

 

Descrição:  

Uma das últimas tarefas do estagiário foi a criação de uma Brochura 

Promocional da Época de Esqui na Serra da Estrela18. Visto que numa fase 

final do estágio, se aproximava a abertura anual da Estância de Esqui 

Vodafone da Torre, foi proposta ao estagiário a criação de uma brochura 

promocional da mesma. 

 

A tarefa proposta foi realizada numa fase final do estágio, no qual o estagiário 

teve orientação ao longo da sua realização no que diz respeito à estrutura da 

brochura, e o tipo de informação a ser inserida na mesma. Mas no que diz 

respeito à atractividade gráfica da brochura e manuseamento do programa, 

ficou a cargo do estagiário.  

 

Todo o conjunto de processos para a realização da brochura proposta foi, 

fundamentalmente, suportado pelo Adobe Photoshop CS3. Porém, foram 

usados vários outros programas para a preparação e melhoria das imagens, 

por meio de aplicações, tais como, Google maps, Google earth, Microsoft 

Office Publisher 2007. 

 

Concluída esta tarefa, a brochura final foi disponibilizada num ficheiro PDF19, 

criado a partir de cada página da brochura, através do Photoshop. A inserção 

de informação adicional relativa a preços, condições de seguro de Esqui, ficou 

a cargo de outros colaboradores da empresa.  

 

                                                           
18

 Ver Anexo IV 

19
 Portable Document Format (ou PDF) é um formato de arquivo, desenvolvido pela Adobe Systems em 

1993, para representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema 

operacional usados para criá-los. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Formato_de_arquivo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional
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A Brochura resultante, teve como temas principais a promoção de programas 

para a Pista de Esqui Vodafone situada na Torre, incluindo opções de 

alojamento.  

Na sua estrutura, a brochura por apresenta: 

 As características da Pista de Esqui; 

 Descrição das acessibilidades até à Serra da Estrela;  

 Programas relativos à Estância Vodafone (com respectivas tarifas).   

  

 

 

 

Exemplo Páginas Brochura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Figura 28 – Brochura – Estância Vodafone     Figura 29 – Brochura – Acessibilidades                                                                              
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Após a conclusão dos elementos da brochura anteriormente descritos, o 

estagiário criou as páginas referentes à informação relativas ao alojamento que 

a Tendências pretendia que estivesse presente na brochura. Nessas páginas 

estavam presentes a descrição da unidade de Alojamento, bem como 

disponibilidade, preços, épocas altas e baixas.  

 

Pode-se ver na figura 30 a página inicial da Brochura – Esqui na Serra da 

Estrela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Capa Brochura – Esqui Serra da Estrela 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Hotéis presentes na brochura situam-se, fundamentalmente, no concelho da 

Covilhã. 
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Exemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31– Brochura – Estalagem dos Carqueijais 

Fonte: Elaboração Própria 

 

É importante frisar que a informação relativa às condições gerais de cada 

Estância de Alojamento e respectivos preços, não estão adicionados na figura. 

Tal justifica-se pelo facto de os contactos entre a empresa e cada hotel apenas 

terem sido efectuados após finalizar o estágio. 

 

Balanço: Esta actividade realizada na fase final do estágio foi muito 

enriquecedora. A mesma pôs à prova as aptidões do estagiário em termos de 

design gráfico, sendo de realçar que o mesmo já detinha alguma experiência 

na utilização de software de imagem. A realização da respectiva brochura, 

permitiu-lhe aperfeiçoar os respectivos conhecimentos.  
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3.8. Tarefa H-Sugestões/propostas do estagiário para o futuro da 

Empresa 

 

Esta actividade foi realizada ao longo de todo o estágio, quando o estagiário 

notava que algo deveria melhorar, ou alguma lacuna identificada. 

 

Ao longo do estágio curricular o estagiário notou algumas lacunas na empresa 

Tendências e Conceitos. Deste modo, fez algumas sugestões para o 

melhoramento do funcionamento da empresa, e para uma melhor 

apresentação do site da Central de Reservas. Vários são os factores que 

demonstram que a Central de Reservas online da Tendências está numa fase 

embrionária, no entanto, a escassez de mão-de-obra da empresa, e a falta de 

know-how especializados em turismo da mesma, são, porventura os aspectos 

que mais contribuem para o atraso da implementação da Central de Reservas.  

Apesar de estar consciente que a empresa está numa fase de crescimento, e 

num processo de evolução, o estagiário considera que é necessário apostar 

mais em recursos humanos e novas tecnologias, para tornar a Tendências uma 

empresa de referência na criação de experiencias turísticas na Região Interior 

Centro. 

Concretamente o estagiário sugeriu as seguintes medidas: 

 Uma divisão concreta da página inicial do site da tendências, pelas 3 

áreas principais de negócio que a empresa opera (Tendências Business 

(Empresas, Formação, Eventos, Congressos); Tendências Incoming 

(Central de Reservas/Experiências); Tendências Outgoing (Agência de 

Viagens)); 

 Alterações da disposição gráfica do Site da Central de Reservas (ver 

exemplo em anexo V); 

 Sugestões para melhorar a promoção dos produtos da Tendências 

(identificação dos mercados-alvo, estudos do PENT); 

 Sugestões para criação de Pacotes Turísticos Singularizados para o 

Interior Centro de Portugal: 

 

 Primeira Fase: Escolha de 2 ou 3 tipos de Tipologia de 

Turismo para centralizar a criação dos Pacotes: Touring 
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Cultural, ligado à ruralidade, às tradições e ao património 

cultural; Gastronomia e Vinhos; e Turismo de Natureza; 

 Perceber qual é o âmbito geográfico que a empresa 

pretende abranger (Interior Centro, na opinião do estagiário); 

 Segunda Fase: fazer, de forma sistemática, um 

levantamento de atracções/património que possam 

converter-se em produtos turísticos singulares. Para isso é 

mesmo preciso sair e conhecer o que existe (Trabalho de 

Campo); 

 Contactar e reunir com entidades como Turismo do Centro, 

Turismo Serra da Estrela, empresas municipais de Turismo 

com algum tipo de dinamismo na proposta de experiências 

turísticas (como a Fundão Turismo, o município de São 

Pedro do Sul, Gouveia, entre outros) ou associação de 

desenvolvimento ou culturais/recreativas (ex: Criar Raízes, 

ADXTUR, ACERT, etc.); 

 Terceira Fase: seleccionar os serviços turísticos concretos e 

negociar comissões com eles;  

 Depois de se conhecer bem o que existe, é necessário 

"montar" experiências, calculando os "custos de produção" e 

os preços de venda (com respectiva comissão de cada 

serviço contratado, número mínimo de clientes para a 

realização de um pacote). 

 

 Dar a conhecer os estudos de mercado existentes, relativamente ao 

público-alvo que procuram produtos para a Serra da Estrela (Turismo de 

Natureza e Touring Cultural e Paisagístico), efectuados pelo PENT 

(Plano Estratégico Nacional de Turismo); 

 Dar a conhecer possíveis formas de financiamento futuro, que a 

empresa poderá usufruir (PIT20). 

                                                           
20

 Plano de Intervenção Turística 
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Conclusão 

 

Na óptica do estagiário, o período de estágio realizado constitui uma ocasião 

de por em prática todos os conhecimentos adquiridos durante a sua formação 

na Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em determinadas unidades 

curriculares, através do exercício concreto da actividade na distribuição 

turística online. 

 

O seu objectivo era descobrir o exercício prático do sub-sector da 

intermediação turística online, e conhecer as dificuldades e desafios que lhe 

são inerentes. O estagiário considera que todos os objectivos que lhe foram 

propostos e que colocou a si próprio foram alcançados com sucesso. 

 

Ao nível da percepção da empresa, como agente do desenvolvimento turístico 

regional, detectaram-se algumas carências no que diz respeito ao escasso 

conhecimento da forma como se devem estruturar e comercializar produtos 

turísticos integrados. Por outro lado, denotaram-se lacunas ao nível de 

recursos humanos especializados em turismo. Um terceiro factor que, na 

opinião do estagiário, é prejudicial ao desenvolvimento sustentável da empresa 

relaciona-se com a relativa escassez de uma linha de orientação, que potencie 

um modelo competitivo de e-Business, ao nível da intermediação de destinos 

turísticos. No actual panorama da intermediação online as empresas têm se 

vindo a especializar em produtos/motivações de âmbito turístico de forma 

restrita (seleccionando os principais). Só assim estas empresas podem 

competir no mercado global. Caso a Tendências se queira assumir com um 

canal de distribuição turístico de referência do destino Interior Centro, a mesma 

não deverá continuar a dispersar-se por inúmeras áreas de negócio e 

motivações turísticas. Outra das razões que tornam desadequada tal dispersão 

em várias áreas de negócio, reside no facto de a empresa não possuir recursos 

humanos especializados em turismo. 

 

O estágio foi, indubitavelmente, uma mais-valia para o estagiário, quer a nível 

profissional quer a nível pessoal. 
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Permitiu valorizar os conhecimentos adquiridos durante o curso e colocá-los 

em prática, potenciando aspectos como a autonomia e eficácia na gestão do 

tempo para a realização das tarefas e a capacidade de integração numa equipa 

de trabalho. 

 

Foi também uma experiência enriquecedora, em que o estagiário pensa que é 

uma excelente forma de complemento à formação académica dada pela escola 

e uma excelente porta de entrada para a sua profissão. De entre os aspectos 

considerados mais positivos encontrados no estágio, salienta-se uma boa 

recepção da empresa, o espírito de equipa, o trabalho em conjunto. Estas 

circunstâncias possibilitaram ao estagiário dar uma melhor resposta a todas as 

dificuldades encontradas. 
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Anexo I 

Exemplo de programa de Férias de Operador Turístico 
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Anexo II 

Exemplo de Orçamento para Pacote Turístico – Adriventura 
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Anexo III 

Email de afiliação da Central de Reservas 
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Anexo IV 

Brochura – Esqui na Serra da Estrela 2009-2010 
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Anexo V 

Exemplo de sugestão alteração gráfica do site 
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Na figura acima apresentada, pode-se verificar a página inicial da Tendências, 

após a sua observação, é possível identificar facilmente um conjunto de 

informação diversificada e nem sempre qualitativa. Neste sentido, o estagiário 

identificou a página inicial, como sendo possivelmente confusa para o turista, 

que tenha objectivos muito próprios na sua pesquisa de informação para férias. 

Deste modo o estagiário sugeriu uma maior simplificação desta página (ver 

tarefa H), de modo a ser mais simples a pesquisa do turista. 

 

Um outro factor sugerido pelo estagiário, de modo a alterar o grafismo e 

disposição de informação da página da Central de Reservas, foi a secção 

destinos (assinalada a azul), assim sendo, na opinião do estagiário, um destino 

turístico não deverá ser apresentado da forma acima verificada, pois um 

destino não é dividido por concelhos, mas sim pró motivações turísticas. Um 

bom exemplo que poderia substituir os destinos seriam as experiências 
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turísticas apresentadas noutro site da Tendências, estas sim poderiam ser 

verdadeiras motivações turísticas da região, sendo denominadas destinos.  


