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Este relatório foi elaborado no âmbito do estágio curricular efectuado no Hotel Cristal 

Marinha, com o objectivo de obter aprovação da unidade curricular Estagio I, da 

licenciatura de Restauração e Catering, da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, do 

Inst. Pol. Guarda. 
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Resumo 

 

Este relatório está dividido em três partes: a apresentação dos intervenientes principais, 

a parte onde se apresenta o local de estagio e que se foi feito, e por fim, os anexos. A 

primeira parte está dividida em quatro pontos para as identificações do aluno, da 

empresa, do supervisor e do orientador de estágio. 

A segunda parte é constituída pela apresentação da empresa e do estágio curricular. A 

terceira parte é constituída pelos anexos. 
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Parte I 

 

1.  Identificação do aluno: 

1.1. Nome 

Guilherme Antunes da Cunha 

1.2. Número 

6000946 

1.3. Ano 

1º ano de Restauração e Catering  

 

 

2.  Identificação da empresa: 

 

2.1. Nome 

Hotel Cristal Marinha 

 

2.2. Tipologia e Categoria 

Hotel Urbano de três estrelas 

 

2.3. Morada 

Rua de Leiria, 112 
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2430 - 091 Marinha Grande, Portugal 

 

2.4. Contactos 

Telefone: (+351) 244 574 530 

Fax: (+351) 244 574 533 

E-mail: cristalmarinha@hoteiscristal.pt 

3. Identificação do supervisor na empresa: 

 

3.1. Nome 

Vítor Pereira 

 

3.2. Cargo 

Director dos Recursos Humanos 

 

4. Identificação do professor orientador: 

 

4.1. Nome 

Aida Brito Martins 
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Parte II 

1. Apresentação da empresa 

 

1.1.  Nome 

 

Hotel Cristal Marinha 

 

 

 

Figura 1- Logótipo 

1.1. Localização 

 

O Hotel Cristal Marinha está situado à entrada da Marinha Grande, cidade de grande 

beleza conhecida como a capital do vidro, em plena Costa da Prata. a 8 km de as 

principais praias, tais como S. Pedro de Moel, Pedrógão, Paredes, praia da Vieira, entre 

outras. 

A cidade tem grande história vidreira, tendo várias fábricas abertas ao público para 

quem quiser ver a produção do vidro. Para melhor conhecer a história do vidro na 

Marinha Grande, existe também o Museu do Vidro da Marinha Grande a 5 minutos de 

carro do hotel, com vidrarias dos séculos XVII ao XX. 

 

Figura 2- Vista Frontal 

Fonte: www.hoteiscristal.pt  

http://www.hoteiscristal.pt/
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1.2. Ficha técnica dos serviços da Empresa 

 

 

O hotel dispõe de 70 quartos, sendo alguns adaptados a pessoas com mobilidade 

condicionada. 

 

 

Figura 1- Quarto duplo 

 

Todos os quartos estão equipados com ar condicionado, cofres, TV satélite, telefone 

directo e secador de cabelo. 

 Os clientes com crianças beneficiam de berços ou camas extras para crianças com 

menos de quatro anos e descontos de 50% para crianças até 10 anos. 

 Os clientes podem ainda beneficiar de internet sem fios, serviço de quartos, lavandaria, 

estacionamento privado gratuito, equipamento para engraxar sapatos, fax e 

fotocopiadora. 
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O hotel dispõe de uma sala de conferências, equipada com retroprojector, para qualquer 

apresentações ou reuniões. 

 

 

Figura 2- Sala de Conferencias. 

 

O hotel contempla uma recepção com uma boa decoração e uma sala de espera/lazer 

com televisão e serviço de bar. 

 

 

Figura 3- Sala de espera e recepção. 

 

Existe também uma sala de bilhar, com uma televisão e mesa para jogos, e um bar. 
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Figura 4- Sala de Jogos 

 

Figura 5- Bar 

 

O hotel dispõe de um restaurante aberto ao público e aos clientes, o “Vitral”, com 

serviço buffet e, se necessário, com serviço à carta. O seu horário de funcionamento é 

das 12h30m às 15h00m e das 19h00m às 22h00m. Com espaço para mais de 100 

pessoas, é o local onde se serve pequenos-almoços, almoços e jantares, incluindo 

também de um bar. 

 O serviço de pequenos-almoços é exclusivo para os clientes do hotel e abre às 07h30m 

encerrando às 10h00m.Os clientes têm uma grande variedade de produtos para todos os 

gostos desde frutas a cereais. 

 

Figura 6- Restaurante. 
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1.3. Organigrama da empresa 
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1.4. Análise crítica à empresa 

 

O Hotel Cristal Marinha, é um hotel de pequenas dimensões, mas moderno estando 

todos os quartos bem equipados para comodidade dos seus clientes. As épocas de maior 

movimento são a época balnear, o Natal e a Páscoa, tendo sempre, no entanto, algumas 

marcações de grupos para todos os meses. 

Este estabelecimento é o único hotel da cidade e dispõe de uma boa localização, com 

varias povoações históricas a poucas dezenas de quilómetros.  

 

O hotel possui bons profissionais capazes de darem boa resposta a todos os serviços 

necessários. Contudo, na minha opinião, deveriam melhorar o atendimento aos clientes 

pois existem poucos funcionários no restaurante para o número de cliente que 

frequentam o mesmo. Deveriam também apostar em parcerias com as empresas 

vidreiras e com o Museu do Vidro para que se possa fornecer aos clientes um melhor 

serviço, podendo, deste modo, o Museu e o Hotel publicitarem-se um ao outro. 

 

Relativamente ao restaurante, é de salientar a diminuição do preço de buffet de 13 para 8 

euros, possibilitada pela eliminação da bancada de fritos que existia 

desnecessariamente. Esta melhoria da comida saudável teve como consequência, o 

aumento do número de clientes. 
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2. O Estágio curricular 

 

2.1. Plano de execução 

 

Foi combinado com o supervisor da empresa que iria fazer dois meses de estágio e que 

começaria do dia 27 de Julho e terminaria a 26 de Setembro. 

Desses dois meses foi decidido que trabalharia um mês na cozinha e outro no 

restaurante.  

 

O estágio tem como objectivo pôr em prática o que foi aprendido nas aulas e enriquecer 

os meus conhecimentos através da experiencia adquirida. Para além disso, é também 

criar um bom relacionamento com o pessoal do hotel. 

 

2.2. Área de Produção Alimentar 

 

2.2.1. Identificação da secção 

Cozinha 

 

2.2.2. Período de estágio 

O tempo de permanência na cozinha foi ligeiramente reduzido e alterado devido a 

falta de pessoal no restaurante, pelo que começou no dia 27 de Julho, fiz uma troca 

de secção no dia 5 de Agosto, e recomecei no dia 12 de Setembro e terminei a 26 do 

mesmo mês. 
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2.2.3. Descrição da organização, procedimentos e dinâmicas 

Em qualquer uma das secções do hotel mantêm-se uma relação informal mas respeitosa 

com os chefes e os restantes membros da equipa. 

 

A cozinha funciona das 09h30m às 15h00m e das 18h30m às 22h00m, sendo no 

entanto, utilizada pelo pessoal para a confecção de alimentos para pequenos-almoços 

desde das 06h30m. 

 

A cozinha é uma secção muito importante para o hotel pois torna possíveis os serviços 

de pequenos-almoços, almoços e jantares. Nesta secção existe boa deposição com um 

ambiente mais leve, mas com seriedade pelo trabalho que não pode falhar para a 

satisfação do cliente. 

 

2.2.4. Estrutura de pessoal e hierarquia 

O número de pessoas na cozinha é reduzido, havendo, assim, uma cozinheira mais 

experiente, um cozinheiro mais novo e um ajudante de cozinha. Os dois cozinheiros 

partilham estatutos hierárquicos semelhantes pelo que a responsabilidade passava de 

um para o outro caso algum estivesse ausente. 

 

 

2.2.5. Funções e tarefas executadas 

 

As minhas funções como estagiário de cozinha foram lavar a loiça da copa fina (pratos, 

copos e outros materiais da sala) e os equipamentos da cozinha; descascar e cortar 

cebola, alho, cenoura, batata. Eventualmente, fazia uma ou outra sobremesa rápida 

(pudins); fritava peixe e batata; grelhava carne; punha e levantava a mesa de almoço e 

jantar do pessoal. 
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2.2.6. Análise crítica 

2.2.6.1. Aspectos positivos 

Na cozinha pratica-se reciclagem de óleos, cartão e vidro tentando, assim, preservar o 

ambiente. 

Embora pequena e a precisar de certas melhorias, descobri que tem tudo no sitio certo, 

está bem arrumada e é mantida sempre limpa e livre de obstáculos. 

 

2.2.6.2. Aspectos negativos 

Durante o tempo que estive no hotel nunca reparei que alguém se importasse com as 

ratoeiras e a manutenção destas. Foi também, mais que uma vez, necessário retirar todos 

os produtos do frigorífico principal pois estava constantemente a avariar. 

Um aspecto que me chamou a atenção foi o problema com reservas de última hora, em 

que quando aparecia muitos clientes era necessário, de vez em quando, mudar a ementa 

pois faltava os ingredientes. 

 

2.2.6.3. Auto análise 

Embora pouco ou mesmo nada tenha aprendido na cozinha, ganhei experiencia, facto 

que considero de grande importância. 

Gostei bastante de trabalhar na cozinha e sempre respeitei os horários, com a máxima 

pontualidade e assiduidade. Fui capaz de aproveitar a responsabilidade que me 

atribuíram, e rapidamente aprendi o funcionamento da cozinha. 
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2.3. Área de serviço 

 

2.3.1. Identificação da secção 

Restaurante 

 

2.3.2. Período de estágio 

O estágio no restaurante começou pouco depois de começar o estágio na cozinha, pois 

havia falta de pessoal, principalmente aos jantares. Assim, começou no dia 5 de Agosto 

e acabou a 12 de Setembro. 

 

2.3.3. Discrição da organização, procedimentos e dinâmicas 

A área do restaurante engloba os pequenos-almoços, almoços e jantares. 

 

O serviço que fazia era principalmente das 10h00m às 15h00m e das 18h00m às 

22h00m. No entanto, fiz, por três vezes, pequenos-almoços, entrando às 07h00m e 

saindo às 11h00m e tendo sempre de fazer serviço aos jantares. 

 

Os pequenos-almoços eram sempre feitos por uma só pessoa, que tinha de entrar antes 

dos outros colegas, para colocar os alimentos no buffet
1
 (todo o material e mise-en-place 

era colocado no jantar do dia anterior). 

 

Os almoços e jantares eram sempre feitos por, pelo menos, duas pessoas. O buffet para 

ambas as ocasiões era constituído por uma área de entradas e saladas, um tipo de sopa, 

uma área para os pratos principais, que era constituída por um prato de carne e outro de 

peixe com dois acompanhamentos para cada, e uma área de sobremesas onde se 

encontravam várias, bem como frutas. 

Este serviço é visível na figura 8, mas com os fritos que ainda não tinham sido retirados. 

 

                                                
1 Buffet – Tipo de serviço em que o cliente se serve a si mesmo, de uma mesa com as iguarias expostas. 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria 

20 

 

 

2.3.4. Estrutura do pessoal e hierarquia 

A área de serviço é constituída por cinco pessoas: uma nos pequenos-almoços, três nos 

almoços e jantares, e, ocasionalmente, para substituir a dos pequenos-almoços, e o chefe 

de sala que, enquanto estive a estagiar, esteve a trabalhar no Hotel Crista Vieira e só 

aparecia de vez em quando. 

O chefe de sala era a autoridade máxima mas quando ausente (quase sempre), a pessoa 

com mais experiencia ficava no comando. 

2.3.5. Funções e tarefas executadas 

Quando entrava de serviço tinha sempre muita coisa para preparar e davam-me 

bastantes tarefas para fazer. Começava por preparar as mise-en-place 
2
para os almoços 

(ver mesa na figura 8); preparar espelhos com queijo, fiambre e chouriço; repor 

alimentos para os pequenos-almoços (cereais, pão, entre outros); colocar o buffet; 

limpar copos e talheres; repôr as bebidas nos frigoríficos; cortar queijo, fiambre, 

chouriço e bacon e fazer limpezas às bancadas. 

Durante os almoços e jantares, as minhas tarefas consistiam em levantar pratos, recolher 

pedidos de bebidas e trazê-las aos clientes, e repôr os alimentos que iam sendo precisos 

no buffet. 

 

2.3.6. Análise crítica 

2.3.6.1. Aspectos positivos 

Tal como na cozinha, no restaurante apostava-se também na reciclagem de vidros e 

cartão. A comida que se encontrava em boas condições, e que sobrava de almoços ou 

jantares era guardada e dada aos funcionários como almoço e jantar. Poucos eram os 

desperdícios existentes. 

Um aspecto que considerei positivo é a equipa de trabalho que me ajudou, incentivando 

a minha acção para que pudesse perder o medo de contactar com os clientes, bem como 

                                                
2 mise-en-place – toda a preparação prévia dos materiais necessários ao serviço. 
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pelo apoio que me dava quando não conseguia fazer algo ou quando fazia alguma tarefa 

de forma menos incorrecta. 

 

 

2.3.6.2. Aspectos negativos 

Ao longo do estágio no restaurante, verifiquei que os clientes procuravam mais 

quantidade do que qualidade na prestação do serviço. Por isso, o serviço no restaurante 

e prima pelo atendimento rápido ao cliente e não tanto pela qualidade. A falta de pessoal 

no restaurante levava a que se tivesse de deixar alguns clientes à espera, algo 

inaceitável, na minha perspectiva. 

  

Outro aspecto negativo foi o facto do chefe de sala estar sempre ausente, o que 

dificultava o entendimento por parte do pessoal e que levava a pequenas disputas. 

 

2.3.6.3. Auto análise  

Devido ao tempo que permaneci no restaurante consegui perder parte do medo de lidar 

com os clientes e interagir melhor com estes.  

Fui sempre pontual e assíduo, tentei ao máximo lidar da melhor forma com as situações 

que apareciam, e dei o meu melhor para devolver a confiança que me deram em forma 

de trabalho. 
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3. Conclusão 

 

3.1. Relevância do estágio na progressão académica e profissional 

O estágio integrado actualmente é muito importante num curso superior, pois permite 

obter uma visão da realidade de trabalho. Este leva-nos a desenvolver a nossa 

capacidade de resolução de problemas, iniciativa e evita que exista que cheguem ao 

mercado de emprego sem experiência alguma. 

 

3.2. Aspectos positivos 

O aspecto que considero mais positivo, num estágio é a experiencia que se ganha em 

termos profissionais e pessoais. Primeiro porque adquirimos conhecimentos que não se 

apreendem nas aulas e, segundo, porque obtemos uma realização pessoal de estarmos a 

fazer algo prático numa das maiores escolhas da nossa vida. 

 

3.3. Aspectos negativos 

O único aspecto negativo que gostaria de assinalar é a falta de informação e 

acompanhamento por parte da empresa durante o estágio. 
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Parte III 

Quartos 
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