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Resumo 

 

No âmbito da unidade curricular Estágio, do 2º ano de mestrado em Línguas 

Estrangeiras Aplicadas, vertente de Comércio e Relações Internacionais, é uma das 

componentes de avaliação à realização de um relatório, o qual abordará a entidade acolhedora, 

assim como, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio e uma parte teórica a qual abordará 

aspetos teóricos do tema de Comunicação Intercultural no atendimento ao público. 

Este documento encontra-se organizado em três partes distintas. A primeira parte 

desenvolve o tema Comunicação Intercultural no atendimento ao público, o qual irá abordar a 

Comunicação Intercultural, na sua vertente linguística, social e empresarial; posteriormente será 

definido o atendimento ao público em geral, as suas funções e o seu enquadramento em contexto 

hoteleiro; e, ainda, a inter-relação dos dois temas, bem como, a forma como se complementam, 

permitindo perceber quais os aspetos positivos e negativos de ambas e apresentar opções que 

indiquem qual a melhor forma de lidar com diferentes culturas. 

A segunda parte discrimina todas as atividades efetuadas durante o estágio, realizado 

em diferentes seções como a receção, a Wine Academy e o Housekeeping.  

Para finalizar, a terceira parte inclui uma apreciação crítica, o qual expõe uma reflexão 

acerca de cada seção, das atividades feitas e das que deveriam ter sido feitas; seguida de uma 

conclusão, provando-se que as unidades curriculares se enquadram na execução do estágio.  

 

 

 

Palavras-chave: Comunicação intercultural; atendimento ao público; receção; Wine 

Academy; Housekeeping. 
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Abstract 

 

The present report, which is part of the assessment in the internship subject regarding 

the 2nd year of the master degree in Applied Foreign Languages, in the variant of Trade and 

International Affairs, will present the institution where I trained as well as the activities/tasks 

performed during this internship as well as a theoretical part in which will be present the 

theoretical theme of Intercultural Communication in the customer service. 

This report is organized into three distinct parts. The first part involves the Intercultural 

Communication: in the customer service theme, in which it will be discussed the Intercultural 

Communication topic in its linguistic, social and entrepreneurial aspects; posteriorly the 

customer service topic will be defined in its general meaning, its function and its framework in 

the hotelier context; and the interrelation of the two topics, as well as the way these topics 

complement themselves giving an understanding of the positive and negative aspects and finally 

presenting options that shows the better way to work with other cultures. 

The second part will discriminate all the activities performed during the internship, 

fulfilled in the different departments such as the reception, the Wine Academy and the 

Housekeeping.  

To conclude, the third part includes a critical assessment which exposes a reflection of 

each department, the activities made and the ones that should have been made; followed by a 

conclusion proving that the courses from the Master’s degree are connected with the internship 

made. 

 

Keywords: intercultural communication; customer care; reception; Wine Academy; 

Housekeeping. 
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Introdução 

 

O presente relatório visa dar a conhecer o trabalho/atividades desenvolvidas durante as 

900 horas de estágio bem como o tema teórico ligado ao estágio elaborado e, ainda uma 

apreciação crítica sobre este. 

A metodologia aqui usada é a descritiva resultante do levantamento e tratamento de 

informação para o desenvolvimento da componente teórica do relatório e ainda o trabalho de 

campo decorrente da componente prática do estágio, que inclui três fases:  

 Estágio profissional de cinco meses no Vintage House Douro;  

 Recolha e tratamento da informação sobre o atendimento ao público e a 

comunicação intercultural; 

 Elaboração do relatório de estágio final. 

Desta forma a componente teórica do presente relatório aborda a comunicação 

intercultural no atendimento ao público. É necessário compreender que o atendimento ao 

público não se limita apenas a falar com pessoas, é pois o atender as pessoas da maneira mais 

eficaz e educada possível sendo a partir daqui que entra a comunicação intercultural. Em 

hotelaria e em qualquer outro estabelecimento de atendimento ao público, por vezes lida-se com 

diferentes culturas. E é neste contexto que se pretende abordar este tema não só para apresentar 

o tema, como também para demonstrar a sua enorme importância no nosso dia a dia, enquanto 

futuros profissionais neste ramo.  

Assim, o tema teórico do presente relatório de estágio será dividido em subtemas, tais 

como a cultura na comunicação, a comunicação intercultural, o atendimento ao público e por 

fim a interligação dos dois últimos subtemas. No primeiro subtema a cultura na comunicação 

irá ser abordado o tema da cultura, embora de forma breve pois este irá introduzir o tema teórico 

do relatório de estágio. Mesmo não sendo este subtema o tópico principal é, sem dúvida o tema 

com um enorme leque de pesquisas e investigações feitas, pois o conceito de cultura é muito 

abrangente e difere de área para área. No entanto, quase todas as definições encontram 

denominadores comuns, tais como leis, crenças e conhecimento. Apesar de ser um conceito 

muito estudado neste subtema será dado uma noção de cultura, não muito aprofundada mas 

esclarecedora. 
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O segundo subtema a comunicação intercultural, será um dos tópicos principais, visto 

que o tema teórico gira em torno deste. Neste tópico será feita uma alusão a temas relacionados 

com a cultura, não sendo tão evidentes na comunicação. Sendo este um tema que, no que 

concerne a estudos, é muito recente considerando as duas últimas décadas como o começo e 

avanço deste conceito. Tendo a sociedade evoluído bastante surgiu o conceito de aldeia global 

que para Marshall McLuhan resultou do avanço das tecnologias e dos transportes facilitando a 

comunicação e a circulação de pessoas e mercadorias. Desta forma, tornou-se imperativo o 

conhecimento de novas culturas assim como as suas línguas, crenças e tradições. Assim, neste 

segundo subtema será abordado o conceito de comunicação intercultural como um todo. 

O atendimento ao público será o terceiro subtema da parte teórica a ser descrito. O 

atendimento ao público irá incluir a definição do conceito, as suas funções e as diferentes 

camadas deste tópico, como os clientes (internos e externos). Segundo várias definições deste 

conceito, de diversos autores, o atendimento ao público traduz-se na interação entre um cliente 

e um fornecedor de serviços. Neste tópico irá ser feita uma abordagem sobre os diferentes 

módulos do atendimento, desde o cumprimentar a lidar com clientes insatisfeitos. 

Por fim, na parte teórica o último subtema será a inter-relação entre a comunicação 

intercultural e o atendimento ao público. Será um tópico de conclusão demonstrando em que 

medida estes dois conceitos se relacionam. Neste subtema irão ser expostos alguns exemplos 

de culturas (diferentes) dos diversos pontos do globo. 

Já a parte prática apresenta a entidade reguladora, o Vintage House Douro, que como o 

nome indicia, encontra-se em plena região demarcada do Douro. A escolha por esta instituição 

foi influenciada pela sua localização privilegiada, bem como, pelas condições de trabalho 

oferecidas pois permitiram desenvolver diferentes atividades e adquirir um leque de 

conhecimentos nas várias seções. Ainda, descreve detalhadamente as funções exercidas e as 

atividades desenvolvidas em cada setor.  

Por fim, como forma de conclusão do presente relatório de estágio será elaborada uma 

apreciação crítica e umas breves conclusões. A apreciação crítica será a avaliação da prestação 

durante o estágio e a interligação entre as unidades curriculares do plano de estudos do mestrado 

de Línguas Estrangeiras Aplicadas. Já a conclusão irá incidir sobre a finalização do processo 

do relatório de estágio, desde a parte teórica à parte prática e em que sentido este nos torna os 

profissionais de amanhã. 
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1.1. A Cultura na Comunicação 

 

Com o avanço tecnológico, seja nos transportes e nas tecnologias, as culturas tornaram-

se mais próximas, sendo hoje o mundo cada vez mais uma “aldeia global”. O termo “aldeia 

global” surge pela primeira vez em 1964 por Marshall McLuhan1, um teórico da área da 

comunicação. Para este, uma aldeia global «não é criada por carros a motor ou mesmo por 

aviões. É criada pelo movimento de informação eletrónica2». Esta foi a sua definição para 

“aldeia global” nos anos 60, quando as máquinas e aparelhos eletrónicos começaram a 

revolucionar-se. Pode-se dizer que a globalização (aldeia global) foi um impulso para que a 

comunicação intercultural se intensificasse.  

A necessidade de internacionalização de empresas, a emigração e, até mesmo, o 

aumento de viajantes, faz com que o conhecimento de outras culturas como a sua língua, as 

tradições e a gastronomia, se torne importante. É esta importância que nos impulsiona para o 

estudo e a consciencialização no que concerne a conhecer aprofundadamente outras culturas. 

No entanto, antes de abordar o conceito de comunicação intercultural é necessário fazer 

uma alusão e uma breve introdução ao conceito de cultura.  

Assim, a cultura é dos conceitos mais difíceis de definir, isto porque a origem deste 

termo em relação ao que se conhece atualmente não é a mesma, houve uma evolução. O 

conceito de cultura deriva do latim cultus, que tem mais do que um significado, sendo o primeiro 

e original ligado ao cultivo. Terry Eagleton coloca o conceito original de cultura (cultus) como 

“lavoura, ou ocupação com o crescimento natural” (Eagleton 2003:11). No entanto, este 

defende que outra palavra derivada de cultus é culto, relacionada com a religião, o que o leva a 

associar cultura a “um conceito de divindade e transcendência” (Eagleton 2003:12).  

No entanto, o conceito de cultura tem várias definições em áreas diferentes como a 

antropologia, a comunicação e, mesmo sendo várias definições acabam por referir temas 

similares. Estas definições abordam temas como leis, crenças e conhecimento, explicadas de 

maneira diferente mas com definições semelhantes. E, com a evolução da sociedade, a palavra 

                                                      
1 Lima, Juliana; Filho, Ismar: O Conceito de Aldeia Global de Mc Luhan Aplicado ao Webjornalismo, Internet. 

Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-1816-1.pdf 
2 Macluhan tradução livre do vídeo “Marshall Mcluhan – The World is a Global Village”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HeDnPP6ntic  
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cultura também evoluiu, passando do significado de trabalho de campo (lavoura, cultivo) a algo 

menos palpável, para um conjunto de valores e ideias que identifica e difere sociedades e 

indivíduos (Eagleton 2003: 12). 

Uma das definições de cultura é de Edward B. Taylor, que a define a nível etnográfico 

como “complex whole which includes knowledge, belief, arts, morals, law, custom, and any 

other capabilities and habits acquired by man as a member of society” (Taylor 1920:1). Nesta 

definição de Taylor podemos verificar que não é definida a nível etimológico como a primeira 

definição de Eagleton, mas sim, a nível etnográfico. A definição de cultura como um algo que 

não é palpável mas sim “espiritual”. No entanto, para Clifford Geertz, que concorda com Taylor, 

afirma que a definição deste lhe parece “ter chegado ao ponto em que confunde muito mais do 

que esclarece” (Geertz 2008: 3). 

Segundo Geertz, que nos dá uma definição através da abordagem semiótica, diz-nos que 

a cultura é: 

Um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em símbolos, 

um sistema de conceções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais os 

homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em 

relação à vida (Geertz 2008: 66). 

O que Geertz quer dizer com esta definição é que a cultura é um conjunto de símbolos 

e conceções que são transmitidas entre as pessoas. Para que esta transmissão se faça é necessária 

a comunicação entre os indivíduos, esta comunicação proporcionam o desenvolvimento de 

conhecimentos e atividades (tal como Geertz nos diz) que serão incorporadas no estilo de vida 

da pessoa.  

Para Eagleton, que para além da definição etimológica de cultura, dá-nos uma definição 

mais próxima da atualidade: 

 O que podemos alterar, mas a matéria a ser alterada tem a sua própria existência 

autónoma, o que lhe confere recalcitração da natureza (…) é também cumprimento de regras, 

o que envolve igualmente interação entre o regulado e não regulado (Eagleton 2003:15). 

O que o autor quer dizer com isto é que a cultura é moldável, que à medida que a 

sociedade e o indivíduo evoluem a cultura pode adaptar novos ideais. No entanto, esta adaptação 

pode tornar-se conflituosa visto que a cultura que existe de forma autónoma é mais complicada 

de ser adaptada por estar enraizada. O autor também acrescenta que a cultura é uma série de 
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regras que podem ser legisladas ou não, isto é, alguns dos valores/ideais encontram-se de tal 

maneira enraizados que são tornadas leis. 

Na definição de Geert Hofstede “the collective programming of the mind distinguishing 

the members of one group or category of people from others3”, ou seja, a cultura é o que 

distingue os membros de um grupo dos outros. Isto porque existe uma programação comum da 

mente de um grupo, isto é, um grupo partilha a mesma cultura. Também Hofstede juntamente 

com o seu grupo de investigadores delinearam o modelo de seis dimensões da cultura que 

distingue os países uns dos outros. No entanto, este modelo é generalizado, pois nem toda a 

gente é igual e cada um é único.  

A primeira dimensão, sendo a “distância-poder”, reflete como cada sociedade lida com 

as desigualdades entre pessoas. Uma sociedade com uma grande distância-poder adota a 

hierarquia de maneira a que toda a gente tenha um lugar e não necessite de justificações. 

Enquanto numa sociedade onde esta distância-poder é menor as pessoas lutam pela igualdade 

na distribuição de poder e exigem justificações pela desigualdade do mesmo (Hofstede et al. 

2010: 60-61).  

A segunda dimensão criada por Hofstede é a do individualismo versus coletivismo. Esta 

dimensão fala do individualismo, sendo este o maior lado desta, na qual numa sociedade se 

espera que seja cada um por si e pelos seus mais próximos (familiares). Já o coletivismo, sendo 

oposto ao individualismo, acaba por definir a sociedade que desde o nascimento, os indivíduos 

são integrados em grupos e no espírito de comunidade, o que durante uma vida os protege em 

troca de lealdade (Hofstede et al. 2010: 90-91). 

Na terceira dimensão, é abordada a masculinidade versus feminidade, na qual as 

sociedades são inseridas de acordo com a sua “personalidade” (cultura). Recorre-se às 

características dos homens e das mulheres pois estes têm personalidades diferentes e a estes são 

associadas palavras características de cada. Segundo Hofstede:  

Men, in short, are supposed to be assertive, competitive, and tough. Women are more 

concerned to be taking care of the home, of the children, and of people in general-take the 

tender roles (Hofstede et al. 2005: 117). 

E, as sociedades também diferem nestas características e isso pode se verificar com a 

distribuição de homens e mulheres em algumas profissões. Em algumas sociedades, os homens 

                                                      
3Retirado do website: http://geert-hofstede.com/national-culture.html (consultado em 27 de julho de 2015)  
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assumem cargos de chefia por estarem associados às características de competitividade, de 

sucesso, mais objetivos, etc. As mulheres já são mais associadas a características como a 

sensibilidade, empatia, valorização da família e do próximo (Hofstede et al. 2010: 138). Uma 

sociedade tipicamente masculina assume as seguintes características (Hofstede et al. 2010: 

139):  

 Sucesso; 

 Heroísmo; 

 Assertivo; 

 Competitividade. 

Já uma sociedade tipicamente feminina assume estas (Hofstede at al. 2010: 139): 

 Cooperação; 

 Modéstia; 

 Preocupação pelos mais fracos; 

 Qualidade de vida. 

No entanto, as sociedades não têm de ser necessariamente, só masculinas ou femininas, 

pode existir uma coexistência podendo ser uma mais típica do que a outra.  

A quarta dimensão referida por Hofstede é evitar a incerteza, referindo-se ao grau de 

ameaça que os membros de uma sociedade percebem em relação a situações incertas e 

desconhecidas, isto é, o nível de desconforto que as pessoas sentem em relação a riscos e caos. 

Quanto maior for o nível de incerteza maior é a intolerância a ideias pouco ortodoxas e uma 

livre aceitação de crenças, do que é verdadeiro. Já no caso deste nível de incerteza for baixo 

existe então uma aceitação e tolerância de ideias novas e a preferência a experiência sobre os 

princípios Hofsted et al. 2010: 188-189).  

Na quinta dimensão, a orientação a longo prazo versus a orientação a curto prazo. Esta 

refere-se à maneira como cada país utiliza o seu passado e o concilia com o presente e o futuro. 

Numa orientação a longo prazo, temos as sociedades nas quais os valores impulsionam para o 

futuro, como poupanças e a persistência. A curto prazo, são os valores que se inclinam para o 

presente e o passado, respeitando e recorrendo às tradições e ao cumprimento das normas 

sociais. Normalmente, as sociedades que têm um índice baixo nesta dimensão são as que 

mantêm as tradições e as normas e desconfiam das mudanças sociais. As que têm um índice 
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mais alto são as sociedades que encorajam à poupança e esforços na educação moderna de 

maneira a preparar para o futuro (Hofstede et al. 2010: 239). 

A sexta e última dimensão do modelo criado por Hofstede e a sua equipa de 

investigadores é a tolerância versus restrição. Esta última dimensão está relacionada com a 

maneira como o indivíduo de uma determinada sociedade tenta controlar os seus impulsos e 

desejos. Numa sociedade de tolerância, tal como o nome indica, é permitida a gratificação livre 

dos desejos básicos e naturais do ser humano relacionadas com o aproveitar a vida e se divertir. 

Nas sociedades de restrição, existe a ideia de contenção desta gratificação através do controlo 

e regulamento com as normas rígidas (Hofstede et al. 2010: 281).  

Este modelo de Hofstede ajuda a definir e a determinar uma sociedade em relação ao 

tipo de cultura que é mais dominante. Esta ferramenta torna-se útil para quem procura 

internacionalizar, na medida em que tem de adaptar a sua empresa ao país de destino.  

A adaptação ao país de destino é essencial, caso contrário pode existir o choque cultural. 

Este choque é o desconforto que um indivíduo sente quando abandona a sua cultura, o que lhe 

é familiar e se desloca para outro país onde a cultura é diferente da sua, desde a maneira de 

pensar ao estilo de vida, é a adaptação à nova cultura. O choque cultural desenvolve-se em 

quatro fases identificadas pelo antropologista Kalervo Oberg4.  

A primeira fase identificada é a fase de lua-de-mel. Durante esta fase o indivíduo sente-

se entusiasmado, adora tudo sobre a nova cultura, a comida, a arquitetura, as pessoas, as suas 

tradições. Sente-se fascinado pela nova cultura e por isso aproxima-se dos nativos, tenta 

aprender a suas tradições/ costumes, experimenta a gastronomia, etc. As dificuldades do dia-a-

dia ainda não se fazem sentir (Oberg: 2006: 1435).  

A segunda fase é identificada como de rejeição ou choque cultural, onde esta se instala 

no momento em que as diferenças entre a nova cultura e a antiga se fazem notar. E, também se 

pode chamar de choque de transição. Neste período gera-se a ansiedade e os sentimentos antes 

sentidos de fascínio e excitação passam a ser dominados pelo criticismo, frustração e raiva. 

Estes sentimentos acabam por surgir devido às expectativas criadas na primeira fase, fazendo o 

                                                      
4 Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments (Reprint) Páginas 142 a 146: Retirado de: 

http://www.transkulturellepsychiatrie.de/pdf/cu29,2+3_2006_S%20142-146%20Repr%20Oberg%20%25.pdf 

(consultado em 01 de agosto de 2015) 
5 Idem 
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indivíduo acreditar que foi iludido e tornando-se hostil e agressivo para com a nova cultura 

(Oberg 2006: 143). 

A terceira fase, chamada de fase de regressão e isolação ou “nervous breakdown”, 

refere-se à maneira como o indivíduo se torna crítico em relação ao novo ambiente (depois da 

desilusão sentida na segunda fase), em relação às pessoas e à nova cultura. Nesta fase, a cultura 

deixada para trás torna-se idealizada, o indivíduo vê a sua cultura como superior em relação à 

nova (Oberg 2006: 143).  

As dificuldades, como a barreira linguística, a incompreensão dos costumes da nova 

cultura, ou a inadaptação do organismo ao clima e ainda por serem culturas diferentes, levam a 

que o indivíduo desenvolva “sintomas”. Tal como Kalervo Oberg nos diz, “culture shock tends 

to be an occupational disease6” (Oberg 2006: 142), e os sintomas desta são:  

 A excessiva preocupação em relação a limpeza e saúde;  

 Mente absente, ou olhar distante;  

 Irritabilidade;  

 Nostalgia do que era familiar;  

 Aborrecimento;  

 Criação de estereótipos da nova cultura;  

 Hostilidade perante o povo acolhedor; 

 Sentimento de desemparo; 

 Comer e beber compulsivamente; 

 Sono excessivo.  

Esta fase pode durar entre 6 a 8 semanas. 

Na quarta e última fase, a fase de adaptação, o indivíduo já começa a compreender a 

nova cultura, consegue relacionar-se com os nativos, a barreira na comunicação é diminuída e 

o indivíduo já sabe onde adquirir os bens básicos, instalando-se a rotina. Nesta fase o indivíduo 

já começa a adaptar-se à nova cultura e começa a familiarizar-se com esta, mas mantém aspetos 

da antiga, como o sotaque, algumas tradições e a língua (Oberg 2006: 143). 

Em suma, o termo cultura é um dos mais difíceis de ser definido, tendo cerca de cento e 

sessenta e quatro definições, no entanto, todas elas giram à volta do mesmo – valores, 

                                                      
6 Idem. 
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pensamentos, sentimentos, arte, história. E, por mais que uma sociedade seja única existem 

elementos comuns em todas as culturas que se relacionam com a natureza humana, elementos 

esses como o medo, o amor e o sentido de justiça.  
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1.2. A comunicação intercultural 

 

A comunicação intercultural é algo que não é recente, visto que na pré-história as tribos 

já conviviam umas com as outras, e isso pode-se verificar através das guerras entre estas, 

criações de impérios, conflitos em relação a territórios e até mesmo as rotas comerciais. Só mais 

recentemente é que se começaram a elaborar estudos neste campo, nas duas últimas décadas, 

sobretudo com a investigação sobre as diferenças culturais nas filiais da IBM7 por Geertz 

Hofstede.  

Para Trompenaars, a compreensão das outras culturas é impossível, ele afirma que até 

mesmo os que estão casados percebem e sabem como é complicado entender na sua totalidade 

pessoas que partilham a mesma cultura. Contudo, ter a consciência das diferenças culturais, o 

conhecimento básico e a perceção de como estas afetam o resto do mundo poderá ajudar a 

diminuir o choque cultural.  

Trompenaars acredita ainda, que a consciencialização das diferenças culturais, a 

perceção de como estas afetam o mundo, nomeadamente o mundo dos negócios, e o 

conhecimento básico de todas as culturas (as outras e a nossa) pode minimizar o choque cultural. 

Com isto, existe uma facilidade de conhecimento profundo do que nos rodeia e permite uma 

eficácia na interação entre as diferentes culturas. Assim, este conhecimento cultural, quando 

bem estudado, proporciona benefícios incalculáveis.  

O conceito de comunicação intercultural é definido, segundo Karlfried Knapp, como 

uma interação entre diferentes participantes, os quais introduzem conhecimentos diferentes e 

específicos das suas próprias culturas. Para Knapp, a comunicação intercultural é possível 

apesar dos problemas frequentes de incompreensão. Este diz-nos que é possível e não tem 

necessariamente ser apreendida a partir do início.  

Para Jens Allwood (1985: s.p.), é a comunicação feita entre pessoas de culturas 

diferentes e que sempre foi e será uma condição importante para a coexistência do ser humano 

no mundo. O termo intercultural surge, então, como opção em relação ao seu sinónimo, outro 

termo cross-cultural.  

                                                      
7 IBM: International Business Machines Corporation. Empresa de hardware de computadores. 
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No entanto, quando se comunica com outras culturas (comunicação intercultural) muitas 

vezes existem barreiras à compreensão, o que a torna desafiante. Por exemplo, a língua, que é 

uma das maiores barreiras à comunicação intercultural, daí a adoção da língua inglesa na área 

dos negócios para haver compreensão. Para Stella Ting-Toomey (1999: 15), é através da 

comunicação que a cultura é transmitida, criada e modificada de uma geração para outra. A 

comunicação é necessária para definir experiências culturais (Ting-Toomey 1999: 15). 

Durante a comunicação intercultural, uma destas situações acontece: espera-se que um 

dos interlocutores se adeque à cultura do outro; ou a existência de uma negociação na 

comunicação de maneira a satisfazer ambos os interlocutores. A segunda opção é mais 

favorável, na medida em que ao negociar uma comunicação satisfatória para ambos, a 

possibilidade de surgir algum mal-entendido é reduzida. Enquanto na primeira, um dos 

interlocutores poderia ser mal interpretado pelo outro. 

Para que não existam falhas na comunicação intercultural e evitar possíveis 

constrangimentos ou ofensas, torna-se necessária a existência de conhecimentos sobre as 

diferentes culturas, línguas e costumes. Esta comunicação não é só verbal mas também corporal, 

existem pequenos detalhes que não são verbalizados mas que podem fazer com que a mensagem 

não seja transmitida ou mesmo aceite. Para Stella Ting-Toomey (1999: 17-20), existem cinco 

características para explicar a comunicação intercultural. A primeira é symbolic exchange (troca 

simbólica), que acontece quando se utiliza um símbolo ou símbolos (verbais ou não verbais) 

entre duas ou mais pessoas de diferentes culturas, para assim chegarem a um entendimento 

(Ting-Toomey 1999: 17). A segunda característica, process (processo), refere-se ao que 

originou a comunicação intercultural em primeiro lugar. Durante o processo as pessoas 

envolvidas nesta “relação intercultural” trocam códigos e descodificações das mensagens 

(Ting-Toomey 1999: 17-18). A terceira, different cultural communities (diferentes 

comunidades culturais), refere-se ao conceito de forma mais abrangente, uma comunidade que 

partilhe os mesmos costumes, por exemplo (Ting-Toomey 1999: 18). A quarta característica, 

que é negotiate shared meanings (negociar significados partilhados), fala do objetivo principal 

do encontro intercultural, que para que este objetivo seja abordado, é necessária a compreensão 

da mensagem (Ting-Toomey 1999: 19-20). A última característica deste conjunto é an 

interactive situation (uma situação interativa), que se refere à interação no seu todo, o sítio onde 

está a decorrer o encontro, como está disposta a mobília e a sua dimensão, se é grande ou 

pequeno. Estas características são o decorrer de um encontro intercultural (Ting-Toomey 1999: 

20). 
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Tal como Stella Ting-Toomey, também Trompenaars defende que a comunicação 

intercultural se faz através da comunicação não-verbal. De acordo com pesquisas, pelo menos 

75% da comunicação é não-verbal (Trompenaars 1998: 76) e Trompenaars diz-nos que esta 

percentagem é o mínimo quando se fala de culturas verbais. Estas culturas verbais são as que 

utilizam maioritariamente a verbalização para comunicarem entre si, enquanto as culturas não-

verbais se baseiam na linguagem corporal, na comunicação não-verbal para comunicarem. 

Contudo, esta comunicação não-verbal não é igual em todas as culturas, como por exemplo, o 

toque em algumas culturas é visto como falta de respeito ou até mesmo ofensivo (Trompenaars 

1998: 76). No Médio-Oriente e na Ásia tocar na cabeça é ofensivo enquanto em países como 

na América Latina e Europa existe confortabilidade em relação ao toque (Trompenaars 

1998:76). Outro exemplo de diferentes significados na comunicação não-verbal é o contacto 

visual, mantê-lo é sinal de desrespeito nalgumas culturas, enquanto noutras não manter é sinal 

de desrespeito, por exemplo quando se cumprimenta um chinês deve-se evitar o contacto visual 

prolongado, pois este é considerado um sinal de respeito e honra (Wolfe 2014: s.p.8).  

Esta comunicação não-verbal é essencial no mundo dos negócios, para as empresas que 

querem internacionalizar-se, para quem viaja e mesmo para quem trabalha em atendimento ao 

público. O conhecimento básico desta comunicação não-verbal pode atenuar possíveis conflitos 

e mal-entendidos. 

Porém, na comunicação intercultural, nem tudo se resolve com o conhecimento básico 

continuando assim a surgir problemas culturais. São estes problemas que Trompenaars inclui 

em três temas, a relação entre pessoas, problemas relacionados com o tempo, e por fim os 

relacionados com o ambiente. É neste contexto que Trompenaars define sete dimensões, ligadas 

aos problemas e inseridas nos três tipos de problemas. Estas dimensões complementam-se não 

se opõem. 

O primeiro problema, relações entre pessoas, está subdividido em cinco dimensões 

relacionadas com as pessoas (Trompenaars 1998: 29).  

a) Universalismo/ particularismo:  

Esta primeira dimensão reflete como os comportamentos das pessoas é julgada 

pelos outros. Existem dois tipos de julgamento. No primeiro, encontra-se a 

obrigação de obedecer aos padrões que são universalmente aceites na cultura a 

                                                      
8 Wolfe, Lahle (2014): “Business and Social Etiquette - How to Make Eye Contact - Part 2”. Disponível em: 

http://womeninbusiness.about.com/od/businessetiquette/a/making-eye-contact_2.htm  
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que cada um pertence, este é o universalismo. No segundo tipo de julgamento 

temos a obrigação perante as pessoas que se conhece, particularmente, os 

amigos, familiares, este ponto é o particularismo. 

1. O universalismo defende padrões universais como o não mentir, não matar, 

não roubar, perante toda a gente. Por exemplo, falhar algumas regras básicas em 

algumas culturas podem ser vistas como falhas graves, regras básicas como as 

de trânsito. Em países como Suíça ou Alemanha, sociedades baseadas em regras, 

quando o sinal se encontra vermelho não se deve passar, é considerado uma falta 

grave, mesmo que não haja trânsito (Trompenaars 1998: 31). Acredita-se que na 

medida em que toda a gente percebe e segue as mesmas regras, estes são tratados 

de maneira igual. O universalismo tende a ser abstrato e a evitar exceções, pois 

estas podem enfraquecer as regras e levar a que todo o sistema colapse. 

2. O particularismo, tal como o nome indica, refere-se ao pensamento de ajudar 

a si próprio, a amigos e familiares, mesmo que isso signifique não cumprir as 

regras/ leis. O particularista foca-se nas circunstâncias presentes, este deixa o 

cidadão de parte para ser o amigo, irmão, marido ou filho pelo qual existem 

sentimentos. O particularista fundamenta-se nestes sentimentos de maneira a 

proteger o seu próximo, mesmo que seja ilegal, contra as regras.  

Estes dois julgamentos entram em conflito um com o outro, ambos não se 

confiam. Para os universalistas a falta de confiança foca-se no facto de o 

particularista só ajudar os amigos, falhando as regras universais. Já os 

particularistas não confiam nos universalistas por estes não ajudarem mesmo os 

seus próximos (amigos e familiares).  

Contudo, Trompenaars acredita que estes problemas culturais precisam de ser 

reconciliados num processo de compreensão das vantagens de cada preferência 

cultural. Deveria ser um processo evolutivo de descoberta de coberturas 

universais e que sustenham casos particulares e circunstâncias (Trompenaars 

1998: 33). Ou seja, uma das soluções para este problema é conciliar valores 

universais com os particulares, tendo em atenção as suas circunstâncias. 

 

b) Individualismo/ coletivismo: 

O individualismo é associado às sociedades modernas, enquanto o coletivismo é 

mais característico de sociedades mais tradicionais (Trompenaars 1998: 52). 
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Esta dimensão relaciona-se mais com o mundo dos negócios, na maneira como 

eles se gerem, com as pessoas e a nível comercial.  

O individualismo foca-se no “eu” como orientação, nas culturas individualistas 

as decisões são tomadas na hora, existe um sentido de responsabilidade e 

liberdade individual (Trompenaars 1998: 52). 

No coletivismo, as decisões são tomadas em grupo, os indivíduos trabalham em 

conjunto para os interesses da comunidade e não individuais (Trompenaars 

1998: 60-61). 

Contudo, nestas culturas, individualista e coletivista, existem problemas. Não se 

pode dizer que a individualista é melhor que a comunitarista ou o contrário, pois 

tem de haver um equilíbrio. Numa cultura individualista, o indivíduo torna-se 

egocentrista e forçado a comprometer-se. Já na cultura tipicamente coletivista, 

tende a ser conformista e demora na tomada de decisões.  

De maneira a evitar que as culturas se tornem ou só individualistas ou só 

coletivistas, o ideal é conciliar as características das duas de maneira a criar um 

meio-termo, nem muito conformistas nem muito egocêntricas (Trompenaars 

1998: 63-65).  

 

 

c) Específico/ difuso: 

Variando de cultura para cultura, as relações profissionais e as pessoais podem, 

ou não, conciliar. Numa cultura tipicamente específica, existe uma separação 

entre as relações profissionais e as relações pessoais, por exemplo, no ambiente 

de trabalho o chefe é uma figura de autoridade e de respeito, mas quando se 

encontra com um colega ou funcionário fora do profissional, a sua autoridade é 

nula (Trompenaars 1998: 81). Ou seja, cada área é independente uma da outra.  

Já no caso das culturas difusas, não existe esta segregação das diferentes áreas 

que afetam a vida de um indivíduo, por exemplo, um chefe que encontre um 

funcionário fora do ambiente de trabalho irá ser sempre chefe, este continua a 

manter a autoridade dentro e fora da área profissional (Trompenaars 1998: 81). 

 No entanto, esta segregação e a não segregação podem causar problemas, no 

caso da cultura específica, o facto de haver a separação das áreas poderá 

confundir um indivíduo que venha de uma cultura difusa. Esta confusão pode 

ser prejudicial na medida em que o indivíduo não consegue distinguir as relações 
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umas das outras, esta pode afetar psicologicamente e até mesmo 

profissionalmente.  

Na cultura difusa, a falta de habilidade de distinguir as relações, umas das outras, 

pode trazer consequências, incluindo a falta de perspetiva. Enquanto na cultura 

específica o extremo pode levar a uma rutura. As duas culturas entrando em 

confronto poderá resultar numa paralisia (Trompenars 1998: 97). 

De maneira a evitar a paralisia e os extremos de cada cultura o ideal é reconciliar 

as duas culturas, saber separar as vidas profissional e pessoal mas não dispensar 

as relações por completo, “ (…)that business 

is business, but stable and deep relationships mean strong 

affiliations”(Trompenaars 1998: 97). Saber separar de maneira a que haja um 

balanço entre as duas. 

 

d) Neutro/ emocional:  

Nem todas as culturas lidam com os sentimentos da mesma maneira, umas 

passam por frias, por não darem a entender o que sentem, enquanto outras são 

demasiado transparentes. 

As culturas neutras não são necessariamente frias como muita gente assume, os 

sentimentos que são exteriorizados são menos frequentes e isto resulta da 

tradição. Nestas culturas, uma simples demonstração de alegria pode soar 

barulhenta, isto é, como não é comum este tipo de demonstração sobressai em 

relação ao resto das pessoas (Trompenaars 1998:69).  

Já as culturas emocionais, tal como o nome indica, demonstram os seus 

sentimentos sem qualquer restrição (Trompenaars 1998:69).  

Países como a Holanda, Suécia ou Dinamarca detêm uma cultura neutra, para 

estes as amizades criadas surgem na infância e duram para a vida inteira, logo, 

não precisam de demonstrarem emoções para com quem não conhecem 

(Trompenaars 1998: 72).  

Países como Itália ou Estados Unidos da América, detêm uma cultura emocional. 

São culturas que demonstram sentimentos, são expressivos (Trompenaars 1998: 

72). 

Para as culturas neutras, expressões como raiva, agrado, ou intensidade, 

demonstradas no local de trabalho são rejeitadas e vistas como pouco 
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profissionais. Para estes, acenar com as mãos ou a abundância de gestos aquando 

de conversações não são aprovados (Trompenaars 1998: 72-73). 

Estas duas culturas entram em conflito quando se encontram, geram-se mal 

entendidos por não se compreenderem e por não se interpretarem da melhor 

maneira, ou por fazerem interpretações segundo a sua cultura (Trompenaars 

1998: 76-77). 

Tal como nas dimensões anteriores, a conciliação entre os extremos destes dois 

tipos de cultura é uma solução, outra será tentar entender e adquirir o 

conhecimento básico umas sobre as outras para que, na hora de se conhecerem, 

não haver o choque de culturas, não se criarem mal entendidos ou serem mal 

interpretados (Trompenaars 1998: 76-77).  

 

e) Realização/ atribuição: 

Esta dimensão está relacionada com o status social na sociedade. Este status 

social não é igual em todas as culturas. Status de realização tem a ver com o 

fazer, enquanto o status de atribuição refere-se ao ser (Trompenaars 1998: 

102). 

Enquanto, em algumas, culturas o status acontece através da realização (do 

fazer), isto é, o valor de uma pessoa é dado a partir da maneira como desempenha 

as suas funções, ganhando respeito à medida que produz resultados, noutras 

culturas, este valor é atribuído com base no ser da pessoa, como a idade, a 

experiência, contactos, género, educação, entre outros (Trompenaars 1998: 102-

103). 

O segundo problema identificado por Trompenaars refere-se ao tempo. 

Problemas em relação ao tempo e como é encarado. O tempo não é gerido nem tem o 

mesmo valor para todas as culturas. Algumas culturas valorizam o passado, outras vivem no 

presente e outras que vivem para o futuro, dependendo do que valorizam, as suas orientações/ 

pensamentos irão refletir isso (Trompenaars 1998: 120-123). 

É dentro deste problema que incluímos as culturas síncronas e as assíncronas. As 

culturas síncronas são, normalmente, capazes de realizar várias atividades ao mesmo tempo e 

não insistem em cumprir horários. Já as culturas assíncronas, tendem a criar um plano do que é 
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necessário fazer e seguem-no à risca, elaborando um prazo de começo e fim, tendem a ser mais 

minuciosos (Trompenaars 124-125). 

As diferenças existentes na maneira como cada cultura encara o tempo podem causar 

problemas quando conciliadas. Por exemplo, numa cultura síncrona, que faz várias atividades 

ao mesmo tempo e não dá tanto valor ao cumprimento de horários, quando confrontada com 

alguém da cultura assíncrona poderá sentir-se insultado por este não ser capaz de ser 

multitasking (Trompenaars 1998: 137).  

Problemas ligados ao meio ambiente: tal como nos problemas em relação ao tempo, 

também no que concerne ao meio ambiente nem todas as culturas pensam e agem da mesma 

maneira. Nesta dimensão, temos culturas que desenvolveram duas vertentes, no que se refere à 

natureza: podem controlar a natureza impondo a sua vontade; fazem parte desta estando, assim, 

à sua mercê, as suas forças e leis, não tendo qualquer controlo sobre esta (Trompenaars 1998: 

141). Dentro destas vertentes temos as culturas internas, que se enquadram dentro da primeira 

vertente, e as externas, dentro da segunda. No entanto, o controlo sobre a natureza, as forças 

externas, não difere as culturas quando se fala de sucesso (Trompenaars 1998: 145). Isto é, uma 

cultura não é bem ou mal sucedida devido ao controlo ou a falta dele. Há maneiras de adaptação 

às influências externas, como aceitar exigências do consumidor, forças de mercado e novas 

tecnologias. Estas maneiras de adaptação acabam por ser vantajosas ao invés de se oporem a 

estas influências exteriores (Trompenaars 1998: 145). 

Portanto, estas sete dimensões são importantes serem averiguadas. Isto porque com estas 

dimensões pode-se evitar os conflitos, mal-entendidos por não haver uma compreensão da outra 

cultura, ou falha na interpretação do outro.  

Concluindo, existe uma necessidade de conhecer as outras culturas, seja qual for o 

motivo, negócios, amizades, relações amorosas e é portanto, de salientar a melhoria deste tipo 

de comunicação, que tanto serve para empresas, como para o conhecimento pessoal. Com a 

evolução das sociedades e o facto de o mundo se ter tornado no que se chama “aldeia global”, 

fez com que a comunicação tivesse igualmente de evoluir. Portanto, a comunicação 

intercultural, apesar de ser um tema que se encontra a ser estudado desde os anos 80, torna-se 

essencial nesta “aldeia global” em que vivemos. 
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1.3. Atendimento ao Público 

 

O atendimento ao público é, na sua definição, todas as interações existentes entre o 

cliente e o fornecedor de produtos durante e após a venda. Este adiciona valor ao produto e 

proporciona uma relação duradoura. Para Paul Mckinney, o atendimento ao público é:  

The act of taking care of the customer's needs by providing and delivering 

professional, helpful, high quality service and assistance before, during, and after the 

customer's requirements are met (Mckinney s.d.) 

É através do atendimento que há a transmissão de informação, de atos comerciais e a 

imagem da empresa. Este processo começa aquando da identificação das necessidades e 

vontades. 

Segundo Mário César Ferreira, o atendimento ao público é: 

Um serviço complexo; sua simplicidade é apenas aparente. Trata-se de uma 

atividade social mediadora que coloca em cena a interação de diferentes sujeitos em um 

contexto específico, visando responder a distintas necessidades (Ferreira 1997: 4) 

 O que este autor nos quer transmitir com esta definição de atendimento ao 

público é que não existe uma prática comum, esta prática depende das situações e dos 

clientes e das condições físicas-ambientais. 

O atendimento ao público não é um tema recente, já desde há muito tempo que existe o 

atendimento a clientes, seja em contexto de empresas ou em associações. Este pode ser interno 

ou externo. Interno, quando atendemos uns aos outros dentro da própria empresa; externo, 

quando o fazemos para os clientes9. O atendimento dentro da empresa é muito importante, pois 

facilita a compreensão e a elaboração de estratégias de ação (Pereira 2012: 354).  

O atendimento não passa só por falar e interagir com pessoas, este visa a interação e a 

criação de uma relação com o cliente. É necessário que quem faz o atendimento ao público 

esteja preparado para lidar com todo o tipo de clientes, tem de ser educado, gostar do que faz, 

que saiba negociar mas o mais importante é que goste de se relacionar com pessoas (Dantas 

                                                      
9 Persona, Mario (sem data): “Satisfação do Cliente”. Internet. Disponível em: 

http://mariopersona.com.br/satisfacao-do-cliente.html  
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2010: 14). Segundo Edmundo Brandão Dantas, o ato de atendimento é um exercício que está 

sempre em execução. 

Um mau atendimento ao público pode gerar reclamações, e estas podem levar à 

diminuição de vendas porque o cliente, muitas vezes, acaba por ir à concorrência. Hoje em dia, 

com as redes sociais, o mau atendimento pode causar danos à imagem da empresa onde o 

prestador de serviços trabalha, podendo danificar a visão que outros clientes tenham do produto 

ou da empresa (Gibson 2012: 11-13).  

No entanto, não é só o perfil de quem vai atender que cria um bom atendimento, também 

é necessário ter uma boa gestão, que exista uma organização. Esta organização, que concerne 

um conjunto de regras e regulamentos, ajuda a fazer com que o atendimento seja de qualidade. 

Para cativar e dar um bom atendimento ao cliente é importante saber que este deve ser rápido e 

eficaz (Ferreira 1997: 5). 

Com os avanços da tecnologia o atendimento ao público também se alterou, passando 

das empresas que controlavam o mercado ao cliente direto e transparente a nível global. Um 

atendimento focado no cliente permite a este sentir que o seu ponto de vista é ouvido e 

valorizado (Gibson 2012: 6).  

O cliente 

Estes são todas as pessoas que fazem parte do relacionamento profissional e que 

procuram bens e serviços a quem fornece o atendimento ao público, assim como nos demonstra 

a definição do dicionário da American Marketing Association (A.M.A): “The atual or 

prospective purchaser of products or services”.  

Os clientes podem ser qualificados em internos e externos.  

Os clientes internos são aqueles aos quais são fornecidos serviços (de atendimento ao 

público). Estes incluem os funcionários da própria empresa, os fornecedores, e todos os que 

trabalham com a empresa para que o trabalho seja feito. Este atendimento ao público interno 

acontece quando um colega precisa de informação sobre determinado assunto, ou quando um 

outro colega de outro departamento precisa de ajuda com clientes exteriores ou com algum 

programa (Miller10 2002: s.p.). Quando o atendimento ao público interior é superior e alto, este 

                                                      
10 Miller, Scott (2002): “Internal Customer Service: Getting Your Organization to Work Together”. In 

Entrepreneur. Internet. Disponível em: http://www.entrepreneur.com/article/51804 
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pode melhorar a moral, a produtividade, atendimento ao público exterior e lucros. O objetivo 

deste atendimento interno é o de “creating an atmosphere of sharing and helping” (Miller 2002: 

s.p.), para este, Scott Miller11 sugere quatro indicações: 

 

 Começar com as nossas próprias perspetivas; 

“Regard fellow employees and other departments as your customers” (Miller 

2002 s.p.). Esta indicação refere-se à compreensão de que ao ajudar os colegas 

a fazerem um trabalho bem-sucedido, está a ajudar-se a si próprio e à empresa 

(Miller 2002: s.p.). 

 

 Ver as interrupções como uma oportunidade de ajudar os “clientes 

internos” ao invés de as ver como incómodos; 

Quando se fala de oportunidade refere-se a um colega precisar de ajuda ou 

alguma informação. No caso de uma pessoa ser interrompida para lhe ser 

contado um novo rumor, uma história que nada tem a ver com o local de trabalho 

ou com o trabalho em si, aí é considerado um incómodo (Miller 2002: s.p.).  

“ (…) your willingness to help others get their jobs done will lead them to readily 

assist you when you need it” (Miller 2002: s.p.).Ter orgulho e gostar de ajudar 

os outros com o trabalho deles e partilhar informação pertinente poderá fazer 

com que possam fazer o mesmo, no futuro, por quem os ajudou. 

 

 Superar as expectativas dos clientes internos; 

“Think what you can accomplish in your organization by exceeding the 

expectations of fellow employees” (Miller 2002: s.p.). Quando as expectativas 

são superadas, as pessoas sentem-se felizes, otimistas e partilham uma visão 

positiva sobre quem supera estas expectativas e sobre a empresa. Por exemplo, 

se o departamento de recursos humanos precisar da ficha do horário cumprido 

deste mês para ser entregue até às 17h, entregá-lo às 14h causará boa impressão 

e os recursos humanos sentem-se mais aliviados e com mais tempo para se 

prepararem (Miller 2002: s.p.). 

                                                      
11 Scott Miller é vice-presidente da empresa de consultadoria Kirk Miller & Associates Inc., que escreve e apresenta 

workshops destinados à melhoria da função interna das empresas.  
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 Dizer “obrigado”. 

“Even when it is a person's job” (…) “tell them "thank you" when they have done 

it” (Miller 2002: s.p.). Dizer “obrigado” mesmo quando é trabalho de outro 

colega fornecer informação ou produtos. Agradecer e demonstrar como este 

ajudou a resolver o problema ou tornou mais fácil o trabalho e também como 

este excedeu as expectativas. Agradecer, cria um bom ambiente entre colegas e 

tal como foi referido acima, cria um “ambiente de ajuda e partilha” (Miller 2002: 

s.p.).  

Os clientes externos12 são os que compram bens, adquirem serviços e são a razão da 

existência de uma empresa/instituição/organização. De maneira a prestar um bom serviço aos 

clientes externos, é necessário tratar estes como se fossem convidados e tentar (ao máximo) 

satisfazer as suas necessidades e quereres. 

Existem diversas maneiras de saber o que o cliente deseja. Desde fazer perguntas ao 

feedback dos colegas ou, até mesmo, do próprio cliente (Paul 2011: s.p.). Assim existem meios 

para poder averiguar quais os desejos e as necessidades do cliente, tais como, análise de 

reclamações, através de questionários, do estudo de mercado e falar diretamente com o cliente. 

Para o cliente, a pessoa que o atende é a empresa seja para o bem ou para o mal, é o 

responsável pelo atendimento ao público, a voz e a personalidade da empresa/organização para 

a qual trabalha. Isto leva a que os clientes recebam um atendimento excecional e acabem por 

voltar outra vez (Gibson 2012: 6). 

Porém, para que o cliente esteja satisfeito com o atendimento e para que este não sinta 

que está a ser mal atendido, é necessário uma qualidade no serviço de atendimento.  

Esta qualidade envolve o grau de satisfação do cliente, como o produto/serviço contribui 

para a satisfação do cliente e a inexistência de falhas, erros e/ou defeitos tanto dos produtos 

como do serviço. Uma boa qualidade de atendimento é importante porque este traz vantagens, 

tais como: um maior desenvolvimento da empresa, pois um maior desenvolvimento da empresa 

em relação à imagem que transmite ao público e aos seus clientes, pode aumentar as vendas e 

o número de clientes; um maior esclarecimento de dúvidas aos consumidores, já que o 

                                                      
12 “Manual Técnico do Formador— Qualidade no Atendimento ao Público Associação Diogo de Azambuja” 

(2006), retirado de: http://opac.iefp.pt:8080/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=42518&img=818  
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esclarecimento de dúvidas permite aos clientes sentirem menos dificuldade em solicitar serviços 

e/ou produtos; e aumento de concorrência, visto que, ao satisfazerem as necessidades/dúvidas 

dos clientes, estes continuam a frequentar a empresa e não a concorrência (Delgado 1996: s.p.). 

Esta qualidade de atendimento envolve procedimentos quando se trata de certas regras 

a seguir no atendimento, como a rapidez, a assiduidade e a organização; e aspetos pessoais, na 

medida em como se apresenta para os clientes, como se dirige e fala com estes, pois essa será a 

primeira impressão. Esta primeira impressão, que ocorre nos primeiros segundos, será aplicada 

a toda a empresa e não só a quem atende os clientes. De maneira a oferecer um bom 

atendimento, é necessário fazer atenção à maneira de falar, nomeadamente em relação ao tom 

de voz; a ter uma boa apresentação perante os clientes, especial atenção à linguagem corporal; 

tentar sempre a cortesia e cumprimentar o cliente sempre com um sorriso e por fim, ouvir este 

com atenção (Markidan 2014: s.p.). 

Estes aspetos a ter em conta no bom atendimento definem como o serviço é prestado, 

isto é, se este é cuidadoso ou insensível, se é interessado ou não, ou se é personalizado. O 

processo a seguir é, em primeiro lugar, a decisão dos objetivos, seguindo-se da análise da 

situação sobre como os objetivos podem ser atingidos, a organização de uma planificação 

estratégica e, por fim, o controlo do processo (Bojanic & Reid 2006: 63-64).  

Mas, o atendimento ao público não é única e exclusivamente a clientes que aparecem 

no local de trabalho, este também é feito através do telefone. O tom de voz é um dos aspetos 

mais importantes a ter em conta aquando do atendimento telefónico, visto que, o cliente não 

consegue ver com quem está a falar (Morgan 2015: 8)13. Sorrir enquanto está ao telefone 

também é importante, apesar de o cliente não ver, este comportamento influência de forma 

positiva o tom de voz e, por fim, sentar-se e evitar distrações (Morgan 2015: 8). Dentro deste 

atendimento existem algumas regras básicas: 

 Saudar o cliente de maneira genuína e tentar evitar as saudações automáticas; 

 Adotar um tom positivo, que pode ajudar o cliente a sentir-se confortável; 

 Uma pronunciação clara e concisa, esta pode ajudar a que a conversação seja 

produtiva; 

 Adaptar o tom de voz e condizer a velocidade com a do cliente; 

                                                      
13 Morgan, Pam: “Customer Care” (2015), retirado de: https://www.coursehero.com/file/p1kksps/Produced-by-

Pam-Morgan-Staff-Development-Unit4-Customers-are-fickle-creatures/  
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 Utilizar o nome do cliente, mas não em excesso; 

 Perguntar como pode ajudar; 

 Não deixar o telefone de um colega a tocar, deve-se atender e ficar com a 

mensagem; 

 Conhecer bem o sistema telefónico (por exemplo, como passar chamadas) e 

como funciona a empresa/ negócio; 

 Mostrar interesse e preocupação; 

 Pedir o número do cliente, para o caso de transferir chamadas ou ter de ligar de 

volta; 

 Nunca assumir que o cliente pode ficar em espera, perguntar sempre. 

Estas são as regras (McConey s.d.)14 que se devem seguir quando se atende uma 

chamada e se fala com um cliente, no entanto, também existem regras para transferir chamadas 

e ficar com as mensagens. No caso de transferir chamadas existem duas regras básicas a 

primeira relaciona-se com o facto de explicar a quem o cliente vai ser transferido explicando 

porquê e pedir permissão para o fazer (Morgan 2015:9). A segunda regra básica concerne o 

facto de não desligar a chamada enquanto a pessoa a quem se transferiu não atender, e assim 

que atender é importante mencionar o nome do cliente e o assunto a debater (Morgan 2015:9). 

Para ficar com mensagens, caso o telefone do colega toque e este não esteja presente, 

ou se a pessoa com quem o cliente quiser falar não se encontre nesse momento, as regras básicas 

a aplicar e o procedimento a seguir são justificar, de maneira a deixar uma impressão positiva 

no cliente, a razão pela qual a pessoa com quem o cliente quer falar não está disponível; ser 

profissional e não revelar informação pessoal sobre o colega de trabalho; e pedir desculpa e 

explicar que a pessoa com quem desejam falar não se encontra disponível e perguntar se se pode 

ficar com a mensagem (Morgan 2015: 9). 

Estas atitudes a ter contribuem para um único objetivo: a satisfação do cliente. Estas 

atitudes poderão ajudar quando houver um cliente furioso ao telefone e, ao terminar uma 

chamada de uma maneira positiva, pode torná-la numa experiência agradável para o cliente. No 

entanto, isto não é suficiente para ajudar a lidar com um cliente furioso (McConney s.d.). O 

ideal é ouvi-lo até ao fim sem o interromper, pois se o fizer o cliente não vai querer saber e 

quando tiver de falar deve demonstrar preocupação, pois é importante para o cliente que poderá 

                                                      
14 McConey, Laura: “Five Telephone Communication Skill Tips for Customer Service” (s.d.) retirado 

de: http://www.skillsyouneed.com/rhubarb/customer-service-telephone-skills.html#ixzz3wV66k8vj 
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reagir melhor. Outras atitudes a ter em relação a este problema são a demonstração de 

sinceridade em relação ao problema do cliente, enunciando um pedido de desculpa (isto não 

significa que se aceita a culpa); e a enunciação de que se irá ter atenção ao problema do cliente 

e que se irá certificar de que este será resolvido (Morgan 2015: 9-10): 

No caso de não se conseguir lidar com o problema, o importante é passar a chamada à 

pessoa certa. Se mesmo assim, o cliente não se acalmar ou adotar uma linguagem mais 

agressiva, como ser mal-educado, o que se pode fazer é pedir de maneira cordial, que reformule 

o problema com uma linguagem mais apropriada (Gibson 2007: s.d.15). Normalmente, após o 

pedido o cliente apercebe-se que de facto estava a utilizar uma linguagem menos própria para 

se ter com alguém. Mas, se o cliente continua com a mesma linguagem o ideal é pedir que pare 

e que mantenha a calma, e se não mantiver, então, pedir desculpa e dizer que não o pode ajudar, 

depois desligar a chamada e informar o superior do acontecimento16. 

Por forma a evitar clientes furiosos, manter clientes e criar novos, o ideal é fomentar 

uma relação de confiança. Quando se tenta construir este tipo de relação, uma forma eficaz 

passa por refletir nos passos a dar, e reparar nos gestos do cliente. Por exemplo, se o cliente ao 

falar gesticula muito, o que tenta criar a relação tende a fazer o mesmo, refletindo-se esse 

comportamento. No momento em que o cliente fala e gesticula, o inclinar-se demonstra 

interesse e ao responder refletir os movimentos de gesticulação. A comunicação não-verbal 

representa 55% do processo, enquanto na fala são 38% e as palavras um mero 7% (Oliveira 

2013: s.p.). 

No entanto, nem tudo é considerado como atitude que se deve ter ou regras a seguir no 

atendimento ao público, também, existem atitudes que não se deve ter perante o cliente. Estas 

atitudes podem fazer com o que cliente sinta que está ser mal atendido. Assim, atitudes que não 

se deve fazer/ ter no atendimento são as seguintes: ler nas entrelinhas o que foi dito, ouvir só 

o que interessa e ter o controlo sobre a conversação – deve-se fazer perguntas abertas para dar 

espaço ao cliente para falar (Morgan 2015: 7). 

Para além destas regras, as atitudes a considerar no atendimento, e por mais que sejam 

seguidas, pode não ser de qualidade. De maneira a saber se este atendimento é de qualidade é 

                                                      
15 Baseado no website: “Call Center Helper”. Disponível em: http://www.callcentrehelper.com/how-best-to-deal-

with-angry-customers184.htm  
16 Resumo de três websites sobre como lidar com clientes através do telefone (ver referências bibliográficas: 

Shauna Geraghty; Newtek - The Small Business Authority; Shushmul). 
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necessário recolher o feedback dos clientes, isto é, conhecer até que ponto estão satisfeitos e o 

que é preciso melhorar (Paul 2011: s.p.). Este feedback pode ser obtido através de: 

 Questionários; 

 Caixas de sugestões; 

 Fóruns; 

 Diretamente com o cliente; 

 Outros colegas de trabalho. 

É importante saber se este atendimento é de qualidade pois clientes satisfeitos dão 

vantagens à empresa, para além de lucro, também, melhoram a imagem e a visão que se tem 

desta. A publicidade boca-a-boca é das melhores e com as novas tecnologias esta torna-se mais 

rápida e fácil, pois, ter clientes sempre satisfeitos traz novos clientes (Dunn 2013: s.p.). Caso a 

qualidade do serviço não seja boa, a publicidade boca-a-boca viaja muito mais depressa e, em 

vez de ganharem clientes, vão ganhar uma má imagem. Acredita-se que um cliente satisfeito 

traz mais cinco novos clientes, mas um cliente insatisfeito leva consigo vinte. O que isto quer 

dizer é que as pessoas tendem a juntar-se e a ouvir quando o que é divulgado é negativo (Dunn 

2013: s.p.). 

Concluindo, o atendimento ao público é a comunicação de forma educada e eficaz, e a 

relação entre quem atende e o cliente. Este acaba por ser um processo de resultante de diferentes 

variáveis, tais como (Ferreira 1997: 5): 

 Comportamento dos consumidores; 

 Conduta dos funcionários envolvidos; 

 Organização de trabalho; 

 Condições físico-ambientais. 

Assim sendo, o atendimento ao público faz-se de acordo com as diferentes variáveis e a 

criação de uma relação entre quem atende e cliente, dando a este o melhor serviço que pode 

necessitar com o objetivo de satisfazer as necessidades e desejos dos clientes. 
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1.4. Comunicação Intercultural no atendimento ao público 

 

Com o passar dos anos a evolução das novas tecnologias, o melhoramento dos meios de 

transportes e a facilidade de atravessar fronteiras tornou o mundo mais pequeno, uma aldeia 

global (Mcluhan s.d..17). Esta aldeia global facilitou e facilita o movimento de pessoas de uns 

países para os outros, o que pode trazer benefícios e/ou desvantagens.  

Com esta facilidade de movimentação de pessoas, bens e serviços, também se torna 

importante ganhar conhecimento sobre outras culturas, em relação às línguas, como se 

comportam, as tradições e a gastronomia. Daí, a comunicação intercultural ser importante nesta 

aldeia global, pois esta ajuda a diminuir conflitos e possíveis mal-entendidos, acabando por 

ajudar na interação e conhecimento entre povos e pessoas (Ferrari 2012: 200). 

 

 

Gráfico 1 – Viagens turísticas para o estrangeiro.  

Fonte18: Pordata (2015) 

                                                      
17 Em video de “Marshall Mcluhan – The World is a Global Village”. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=HeDnPP6ntic 
18 Adaptado da Eurostat (2015) fonte do gráfico: 
https://www.pordata.pt/DB/Europa/Ambiente+de+Consulta/Tabela 
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A comunicação intercultural relaciona-se assim com o atendimento ao público na 

medida em que a facilidade de atravessar fronteiras fez com que muitas empresas se 

internacionalizassem e que os turistas quisessem viajar e conhecer outros países, inclusive as 

suas culturas. É nesta perspetiva que o atendimento entra. Com o aumento de estrangeiros nos 

diferentes países, a comunicação intercultural entra em ação e quem está ligado ao atendimento 

ao público começa a sentir a necessidade de conhecer, pelo menos, o básico das outras culturas 

(Gráfico 1 – aumento de viagens para outros países). Muitos já começam a falar mais línguas 

para além da língua materna, cada vez mais existem pessoas poliglotas (Hill, Andrew 2015: 

s.d.19). Alguns já começam a aprender outras gastronomias e até a ouvir e ver filmes de outras 

culturas de maneira a conhecerem. No entanto, este conhecimento tem de ser o verdadeiro, isto 

é, por mais que uma pessoa pesquise é necessário saber separar os preconceitos e os estereótipos 

existentes e não ser influenciada por estes (Afonso e Cavalcanti 2006: 9). 

Mas no atendimento ao público nem sempre é fácil lidar com uma pessoa de outra 

cultura, nomeadamente, por falta de compreensão sobre estas outras culturas. Neste caso, o 

atendimento ao público em hotéis, pousadas, residencial, hostels, restaurantes, cafés, entre 

outros setores, já envolve a comunicação intercultural. Isto porque estes setores lidam cada vez 

mais com outras culturas, umas parecidas e outras completamente diferentes. Por exemplo, um 

cliente americano ou canadiano é mais provável que seja bastante expressivo ou que seja 

bastante falador, pois faz parte da cultura destes. Mas para um cliente proveniente do Médio-

Oriente, mais reservados, se acontecer de lhe mostrar a sola do sapato vão se sentir ofendidos, 

no entanto, podem não o exteriorizar20.  

No atendimento ao público, o conhecimento básico poderá ajudar nestas situações, na 

medida que ao saber o que pode instigar um incidente entre cliente e quem o atende já tomar 

medidas para o evitar. Por exemplo, é provável que um americano deixe gorjetas, enquanto um 

japonês já não (Phillips 2015: s.d.). Isto porque na cultura americana deixar gorjetas faz parte, 

primeiro, em primeiro lugar porque é obrigatório, e segundo porque já é automático o fazerem. 

Já os japoneses não aceitam nem dão gorjetas, para eles é insultuoso fazê-lo e isto acontece 

                                                      
19 Hill, Andrew (2015): “El aumento de jefes multilingües crea un «techo monolingüe»”. In Financial Times – 

Diario Libre, retirado de: http://www.diariolibre.com/economia/financial-times/el-aumento-de-jefes-

multilingues-crea-un-techo-monolingue-XM2079606 
20 Retirado e adaptado de: http://geert-hofstede.com/countries.html; e: 

http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/cultural_etiquette.htm  
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porque eles consideram que a pessoa está a fazer o trabalho dela e que o preço final já inclui 

isso tudo (Phillips 2015: s.d.). 

Para além do conhecimento das outras culturas, por vezes, conhecer um pouco da 

história poderá ajudar. Por exemplo, quando em conversação com um alemão não convém 

abordar o tema da 2ª Guerra Mundial ou o Hitler pois, pode acabar por se sentir ofendido, estes 

não gostam de abordar este tema, é uma espécie de tabu21. Também, é preciso ter em atenção 

certas culturas que não utilizam o “não”, como o caso da Índia, por exemplo, se há algo que um 

indiano não queira ele irá responder afirmativamente mas de maneira vaga para dar a entender 

a negação (Gesteland & Gesteland 2010: 66-67). Ou aos japoneses, estes não aprovam o 

contacto visual, pois acham este uma falta de respeito em especial se for com alguém mais 

velho. 

Este conhecimento também é útil para quem visitar outro país e a sua cultura, seja por 

lazer, aventura ou negócios. Por exemplo, se alguém viajar para a Índia com um 

companheiro(a), é importante evitar contacto em público, por exemplo, beijar em público pode 

levar à cadeia, visto que, é ilegal tocar e beijar ao sexo oposto em público (Schmalbruch e Lee 

2015: s.d.). Como exemplo, um homem pode dar um aperto de mão a outro homem e uma 

mulher a uma mulher mas nunca um homem e uma mulher. Para fortalecer este ponto são 

expostos aqui alguns exemplos de culturas à volta do mundo, baseando em matéria de sites 

sobre as culturas à volta do mundo22: 

Estados Unidos da América: 

 São informais e amigáveis; 

 Valorizam o tempo, para eles “tempo é dinheiro” e chegam a avaliar a 

personalidade de outros através da maneira como gastam o tempo; 

 Valorizam a família, e em geral é uma unidade muito pequena; 

 Ao cumprimentar, dão um aperto de mão, um sorriso ou um “olá” bastam; 

 Utilizam o primeiro nome e gostam quando toda a gente é apresentada; 

                                                      
21 Informação baseada no website About.com: “Business Travel Tips for Germany”. Disponível em: 

http://businesstravel.about.com/od/resources/a/Cultural-Tips-Germany.htm  
22 Fatos retirados e baseados de websites tais como: “Do’s & Don’ts” :  

http://www.worldguide.eu/wg/index.php?StoryID=524 e, 

“Country Profiles – Global Guide to Culture, Customs and Etiquette”: 

http://www.kwintessential.co.uk/resources/country-profiles.html 
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 Quando convidados é boa etiqueta levar uma caixa de chocolates, uma garrafa 

de vinho, uma planta ou flores. 

A cultura não envolve só atitudes e valores do dia-a-dia mas também estas a nível dos 

negócios: 

 Nos Estados Unidos o código de vestuário quando se faz negócios difere de 

região para região, no Este são mais formais enquanto no Oeste são muito mais 

casuais; 

 Os Executivos normalmente vestem-se sempre de maneira formal 

independentemente da região; 

 Têm o que se chama de “casual friday” (sexta-feira casual) em todas as 

empresas; 

 Em relação aos cumprimentos, normalmente, são com apertos de mão (firmes, 

breves e confiantes) e mantendo o contacto visual; 

 Em situações formais utilizam-se os títulos e os apelidos até ser pedido para 

utilizarem o primeiro nome (que acontece rapidamente); 

 Os cartões de negócio também se trocam sem qualquer ritual, estes podem se 

colocar na carteira e depois no bolso de trás sem qualquer problema; 

 Os norte-americanos são diretos no que toca a fazer negócios; 

 Valorizam a lógica e pensamento linear e esperam que as pessoas com quem têm 

reunião falem de maneira clara e direta; 

 Como são uma cultura de “tempo é dinheiro”, empatá-los em reuniões de 

negócio é para eles uma perda de tempo e dinheiro; 

 Utilizam o telefone para fazerem negócios; 

 A pontualidade nas reuniões é muito importante para os norte-americanos; 

 Apesar de as reuniões parecerem relaxantes são na verdade levadas muito a sério, 

e a utilização de provas e dados concretos é importante pois são bastante 

valorizados; 

 É normal os negócios ocorrerem rapidamente e é esperado que se chegue a um 

acordo verbal logo na primeira reunião. 

Como se pode verificar, apesar de ser a mesma cultura, há certos aspetos que mudam 

quando se fala do dia-a-dia e quando se fala de fazer negócios, como por exemplo, a maneira 

de cumprimentar. 
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Rússia  

 Dão valor à família, tanto que por vezes vivem duas a três gerações na mesma 

casa e são dependentes uns dos outros; 

 São patriotas, têm orgulho no seu país, e na sua cultura e esperam que o resto do 

mundo os admire também; 

 Têm uma mentalidade de comuna, por exemplo num restaurante um russo 

prefere sentar-se com estranhos do que comer sozinho; 

 A típica saudação é um forte aperto de mão enquanto se mantém o contacto 

visual, no entanto com as mulheres o aperto de mão é mais suave; 

 Quando amigas se cumprimentam dão três beijos enquanto os amigos dão um 

abraço e uma palmada nas costas; 

 Quando convidado a casa de alguém a boa etiqueta é de levar um presente, os 

homens levam flores; 

 Não levar flores amarelas, nem oferecer presentes para bebés até nascerem, 

acreditam que dá má sorte; 

 Chegar a tempo ou num espaço de 15 minutos depois; 

 Deve-se tirar os sapatos à porta, serão oferecidos uns chinelos; 

 Vestir-se bem é o ideal, para causar boa impressão no anfitrião. 

Não: 

 Oferecer flores em número par de prenda, em número par é só para os falecidos; 

 Dar credibilidade ao cartão de crédito, muitos sítios só aceitam dinheiro; 

 Assumir que os russos aceitam tudo o que o governo faz e delibera, eles são 

bastantes críticos em relação ao seu sistema político. 

Tal como nos Estados Unidos, também na Rússia existem atitudes que fazem parte da 

sua cultura na altura de fazer negócios: 

 Os russos não necessitam de criar relações para fazerem negócios, no entanto, 

acreditam em criar uma rede de contactos; 

 Paciência é essencial; 

 Adotar a formalidade aquando do primeiro contacto; 

 Sinceridade é muito importante, esta ajuda a criar confiança que, por sua vez, é 

a base das relações; 
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 Russos não confiam nas pessoas que só pensam em negócios; 

 É normal ser pedido um favor, se isto acontecer significa que existe confiança; 

 É necessário confirmar as reuniões assim que se chega ao país e nos dias 

seguintes; 

 Ser pontual é importante; 

 Normalmente, os russos estão sempre a mudar horários por isso o melhor é 

esperar-se por demorar a fazer negócios, estes gostam de fazer negócios 

lentamente; 

 As reuniões podem ser canceladas em cima da hora; 

 A primeira reunião é, em geral, para demonstrar se a pessoa e a empresa que 

representa são confiáveis, e aproveita-se para apontar a diferença entre a empresa 

que representa da competição; 

 É normal que antes de a reunião começar haja uma conversação para se 

conhecerem melhor; 

 Convém levar documentação impressa em inglês e russo e apresentações 

bastante detalhadas ou levar peritos; 

 Hierarquia é importante, normalmente a pessoa mais velha é que toma as 

decisões e preferem reunir-se com pessoas de semelhante posição; 

 Russos não acreditam em situações em que as duas partes saem a ganhar, há 

sempre uma que sai a perder; 

 De maneira a que a outra parte mude a sua posição, os russos tendem a perder a 

cabeça, sair a meio da reunião ou ameaçar que acabam com a relação ali, eles 

também utilizam o tempo como uma estratégia especialmente se sabem que a 

outra parte tem um prazo; 

 Nada é final até assinarem o contrato e, até isso, os russos podem alterar a favor 

deles e utilizar táticas de vendas não funciona com eles. 
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Grécia: 

 Orgulhosos do seu passado, ficam agradados quando os estrangeiros mostram 

um interesse sincero pela sua história; 

 Supersticioso, por exemplo, em muitas aldeias ainda se acredita no “mau-

olhado”; 

  Religiosos, apesar de não serem muito de ir à igreja, os gregos dão muito valor 

à religião; 

 Levar um presente quando convidado para ir a casa; 

 Bastante expressivos e emocionais, dão valor às relações; 

 Não é necessário ser pontual, para os gregos chegar com 30 minutos de atraso 

ainda é pontual. 

Não: 

 Falar do sistema político, desde a crise económica de 2010 os gregos ficam 

aborrecidos se se falar ou abordar o tema. 

A fazer negócios: 

 Gregos preferem fazer negócio em quem confiam e conhecem; 

 Têm um grupo de pessoas constituído por familiares e amigos a quem recorrem 

quando precisam de ajuda com algum negócio; 

 Preferem fazer negócio cara a cara em vez por telefone ou por escrito; 

 Para desenvolver relações, que podem demorar tempo, pode ser no escritório, 

em almoços ou jantares ou eventos sociais; 

 Nunca questionar o que o outro disse; 

 Caso um colega grego se retira e se cala, é possível que lhe tenha sido dito ou 

feito algo que não o agradou; 

 Reuniões têm de ser marcadas com um ou duas semanas de antecedência; 

 É necessário confirmar as reuniões no dia anterior; 

 É normal que só a partir da terceira reunião é que se comece a chegar a um 

acordo, na primeira é para conhecerem melhor a outra pessoa e a segunda é 

utilizada para desenvolver a relação de confiança; 

 Tal como os russos, convém levar material impresso tanto em inglês como em 

russo; 
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 E apesar de muitas reuniões serem em inglês o ideal será contratar um intérprete;  

 As empresas são hierárquicas, respeitam a idade e a posição; 

 Os negócios são feitos lentamente por isso é essencial ser paciente; 

 São peritos a negociar, gostam de regatear; 

 Impor um prazo pode acabar com as negociações; 

 Em termos de vestuários, os homens devem usar fatos escuros e conservadores, 

e as mulheres devem usar ou roupa formal (de negócios) ou vestidos de bom 

gosto e de preferência escuros ou de cores subtis. 

 

Japão: 

 Sociedade muito harmoniosa e com sentido de cooperação; 

 Valorizam a comunicação não-verbal, como são uma sociedade harmoniosa, 

valorizam as expressões faciais e a linguagem corporal; 

 Cumprimentar de maneira formal e ritualizada, demonstrar respeito e esperar 

para ser cumprimentado; 

 Quando convidado a casa de um japonês, retirar os sapatos à entrada, chegar a 

horas; 

 Deixar um bocado de comida no prato é sinal de que estava tudo bom e que ficou 

satisfeito; 

 Utilizar as duas mãos para aceitar um presente. 

Não: 

 Assoar o nariz em público; 

 Esquecer de fazer a vénia; 

 Usar meias velhas, isto porque, se vão usar chinelos cada vez que se descalçar 

em qualquer parte; 

 Passar comida para outra pessoa com os pauzinhos; 

 Apontar os pauzinhos; 

 Espetar os pauzinhos na comida; 

 Arrotar; 

 Dar gorjeta. 
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A fazer negócio, os japoneses: 

 Preferem fazer negócios baseando-se em relações pessoais; 

 Geralmente, ser apresentado ou recomendado por alguém que já tem uma relação 

e confiança com a empresa pode ajudar na medida em que os japoneses já 

conseguem colocá-lo hierarquicamente; 

 Uma maneira de criar e manter uma relação é através de cartões de saudações; 

 É importante ser um bom correspondente visto que é algo que os japoneses 

valorizam; 

 Reuniões são necessárias e marcadas com algumas semanas de antecedência e o 

melhor será telefonar em vez de enviar carta, fax ou e-mail; 

 Pontualidade muito importante; 

 É normal reunir-se com um grupo mesmo que tenha marcado só com uma 

pessoa, a sociedade japonesa tem um grande espirito de sociedade; 

 É possível que até começar a fazer negócio se reúnam muitas vezes, os japoneses 

precisam de se sentirem confortáveis com quem fazem negócio; 

 Poderá ter uns pequenos negócios a fazer como teste para saber quão 

comprometido está, se responder de maneira rápida e eficaz prova como é 

competente e de confiança; 

  Nunca recusar um pedido, por mais difícil ou sem lucros possa ser; 

 Levar sempre material de leitura sobre a empresa que representa é importante; 

 E, oferecer sempre um presente como símbolo de apreciação à pessoa mais velha 

no fim da reunião; 

 Fazer atenção à linguagem não-verbal; 

 Decisão de grupo e consentimento é muito importante; 

 Contratos por escritos são necessários, no entanto estes não são vistos como 

finais podem ser sempre alterados; 

 Não falam muito por isso é preciso ter paciência; 

 Necessário vestirem-se de maneira conservadora. 
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África do Sul: 

 Na África do Sul tradicional a tribo é a mais importante porque se assemelha a 

uma nação, esta fornece segurança emocional e financeira; 

 Grandes diferenças entre os moradores das áreas urbanas e das rurais; 

 Existem diversas maneiras de cumprimentar dependendo da herança cultural; 

 Quando cumprimentam estrangeiros dão um aperto de mão, mantêm o contacto 

visual e sorriem; 

 Muitas mulheres, ao cumprimentar, não dão apertos de mão simplesmente 

acenam a cabeça, em caso de dúvidas esperar que seja a mulher a primeira a 

cumprimentar; 

 Quando convidado para ir a casa, levar flores, chocolates de qualidade ou uma 

garrafa de um bom vinho Sul-africano faz parte de uma boa etiqueta; 

 Chegar a tempo e a horas para jantar quando se é convidado é importante e não 

usar calças de ganga nem calções a não ser que se tenha falado com o anfitrião; 

 Dar gorjeta (é uma prática recorrente no país); 

 Os homens têm prioridade, por exemplo, é normal quando ao telefone a chamada 

seja transferida para um homem, pois são estes que tomam as decisões; 

 São mais demorados, isto é, apesar de serem eficientes quando se fala de 

negócios, estes são um bocado mais relaxados a resolver os assuntos; 

 São madrugadores, é típico dos sul-africanos acordarem cedo (devido ao calor e 

transportes). 

A nível dos negócios: 

 Não precisam de estabelecer relações de longa duração com quem fazem 

negócios no entanto é necessário uma rede de contactos e criação de relações 

para fazer com que os negócios de longa duração vinguem; 

 Caso a empresa não é conhecida na África do Sul é necessário fazer uma 

introdução mais formal; 

 As relações são criadas no escritório e muitos empresários procuram relações de 

negócios de longa duração; 

 Empresários valorizam os mais velhos e os que chegaram à sua posição através 

do trabalho e perseverança; 

 Dependendo da herança cultural o estilo de comunicação é diferente; 
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 A maior parte dos sul-africanos gostam do ambiente harmonioso entre colegas 

de trabalho, por isso evitam confrontos; 

 Como são um país de desporto, utilizam muitas metáforas e analogias referentes 

ao desporto; 

 É preferível encontro e reuniões cara a cara do que através do e-mail, carta ou 

telefone; 

 Tal como no Japão, Grécia e Rússia, as reuniões têm de ser marcadas o com 

bastante antecedência; 

 Relações pessoais são importantes, portanto a primeira reunião é para estabelecer 

um relacionamento pessoal e para determinar quão de confiança a pessoa é; 

 Depois de uma reunião é normal ter de enviar uma carta a resumir o que foi 

decidido e os próximos passos; 

 Importante desenvolver confiança mútua antes de negociar; 

  Caso uma mulher seja enviada é normal ela ser testada e sofrer atitudes de 

superioridade e arrogância que os colegas homens não passariam nem sofreriam; 

 Não interromper um sul-africano enquanto este fala; 

 Sul-africanos esforçam-se para chegarem a um consenso ou a uma situação em 

que as duas partes ficam a ganhar; 

 Começar a negociar com um preço realista é o ideal, pois os sul-africanos não 

gostam de regatear; 

 No que concerne às decisões, estas são tomadas no topo da empresa e depois de 

serem consultadas com os subordinados, por isso pode ser um processo longo e 

demorado. 

 

Estes são alguns exemplos de algumas culturas do mundo. A escolha destas culturas foi 

aleatória e porque são países mundialmente conhecidos e que muita gente visita. Mas também, 

porque os habitantes destes países visitam Portugal, por exemplo, os norte-americanos gostam 

de visitar o nosso país e cada vez mais o visitam. Por isso, é necessário possuir um 

conhecimento, mesmo que seja básico, sobre estas culturas. Mas não são só estas que existem, 

ou que existem em Portugal, existem muitas mais, e um conhecimento delas é essencial não só 

para quem vai visitar os países mas, também, para serem atendidos da melhor maneira no país 

que visitam. Não só visitar por lazer mas também em negócios, ou para quem pensa em 
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internacionalizar-se, é imperativo conhecer estas culturas, o que as define, de forma a evitar 

situações desagradáveis. 
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 2.1. Entidade Acolhedora  

 

A instituição, escolhida para fazer o estágio, foi o Vintage House Hotel23, situado no 

Pinhão, concelho de Alijó, na margem do rio Douro. 

O Vintage House Hotel faz parte do grupo Nau Hotels and Resorts, um grupo hoteleiro 

que gere cerca de 10 hotéis e unidades de alojamento turístico por todo o país, no Algarve (com 

sete unidades, sendo uma destas um apartamento), no Alentejo (um hotel), em Lisboa (um hotel) 

e, por fim, no Douro (o Vintage House Douro). 

 

 

Figura 1 – Vintage House Douro  

Fonte24: CS Vintage House Hotel 

 

Este hotel encontra-se numa antiga quinta datada do século XVIII, na margem do Douro, 

no Pinhão. Tendo sido fundado em 4 de julho de 1998 tornando-se num hotel de 5 estrelas que 

oferece uma paisagem fantástica acompanhada de conforto, ótimas instalações e serviços do 

próprio hotel que primam pela sua excelência. A sua arquitetura foi preservada dando ao hotel 

o enquadramento histórico nas margens do Douro. 

                                                      
23 Informação retirada e baseada no: http://www.csvintagehouse.com/pt/index.html  
24 Adaptado e baseado no: http://www.csvintagehouse.com/pt/hotel-gallery.html 
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O hotel funciona durante todo o ano, oferecendo nas suas instalações: 

 Piscina exterior; 

 Campo de ténis; 

 Jardins;  

 Estacionamento privativo; 

 Rede Wi-Fi; 

 Bar Library; 

 Restaurante Rabelo; 

 Loja de Vinhos; 

 Academia de Vinhos. 

 

O Vintage House Hotel possui 43 quartos com varanda, dentro destes sete são suites. 

Estas contam com uma paisagem deslumbrante. Dentro destas instalações encontram-se o Bar 

Library que combina os livros com o café, ou outras bebidas. O restaurante Rabelo, que dá a 

conhecer os sabores da região com a cozinha tradicional portuguesa. Também a Loja e a 

Academia de Vinhos dão experiências aos amantes do vinho, pois aqui pode se apreciar e 

aprofundar os conhecimentos sobre o vinho, com cursos e provas (mediante marcação prévia – 

máximo uma hora de antecedência). 

Para além disto tudo, o hotel ainda funciona com espaço para conferências, casamentos, 

batizados e festas de aniversário, contando com três salas equipadas e com capacidade para 80 

(conferências e reuniões).  

O hotel encontra-se bem situado, pois encontra-se lada a lado com a linha férrea e tem 

à sua frente o porto onde os barcos podem atracar. 

O hotel propõe ainda diversos programas que incluem: 

 Passeios de barco; 

 Passeios pedestres; 

 Passeios de bicicleta; 

 Atividades desportivas; 

 Atividades motorizadas; 

 Visitas a quintas (recomendação na receção). 
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2.2. Organograma da empresa 

 

Figura 2 – Organograma do Vintage House Douro 
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2.3. Atividades Desenvolvidas 

 

O estágio teve uma duração de cerca de 900 horas e o horário de funcionamento variou 

de secção para secção, com dois intervalos de 30 minutos, para almoço e lanche. O estágio foi 

realizado através da rotação de setores dentro do hotel, sendo que essa parte cabia ao hotel 

organizar. 

Assim sendo e já com o cronograma estabelecido pelo hotel, o estágio teve início no dia 

2 de fevereiro de 2015 até 25 de março de 2015. As atividades do estágio decorreram na receção 

com funções de verificação de agenda e follow-up; colocar os “files de reserva” do dia da 

receção; efetuar check-ins; analisar os “files de check-out” e verificar room status. Do dia 26 de 

março e até 15 de maio de 2015, o estágio decorreu na Loja de Vinhos com funções das quais 

fizeram parte a reposição de stocks na loja sempre que necessário; efetuar a limpeza e arrumação 

do local; manter os stocks de copos de prova de vinhos da Loja sempre prontos a utilizar; receber 

clientes na loja, providenciando oferta de vinho; colaborar com o coordenador da Academia de 

Vinho no inventário mensal na loja. Depois de terminar na loja de vinhos, o estágio passou para 

os andares (housekeeping), de 15 de maio a 30 de junho de 2015, a efetuar funções de 

planeamento do serviço Housekeeping/Lavandaria; limpeza e arrumação de quartos/ áreas 

públicas/ roupa; arrumação e reposição dos ofícios/carros de andares e limpeza; controlo e 

supervisão de housekeeping. 

Durante esta parte prática serão mencionados as palavras “hóspedes” e “clientes”. 

Quando se fala em “hóspedes” refere-se aos clientes que ficam hospedados no hotel enquanto 

“clientes” são todos aqueles que interagem com o hotel seja direta ou indiretamente. 
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2.4. Cronograma das atividades a realizar em cada secção: 

 

Secção Receção Loja de Vinhos Andares 

Começa 02/02/2015 26/03/2015 15/05/2015 

Termina 25/03/2015 14/05/2015 30/06/2015 

Atividades 

a realizar 

- Verificar, registar 

informações importantes 

no “Log Book”; 

- Colocar os “Files de 

Reserva” do dia na 

Receção;  

- Analisar os “Files das 

Chegadas” e verificar o 

Room Status; 

- Efetuar os Check-Outs; 

- Controlar as saídas do 

dia e respetivo 

pagamento; 

- Efetuar Check-Ins e 

preencher os dados no 

sistema OPERA 

XPRESS; 

- Satisfazer/resolver 

todos os pedidos dos 

Hóspedes; 

- Dar seguimento aos 

vários pedidos dos 

Hóspedes, comunicando 

ao departamento 

respetivo; 

- Ler e responder aos e-

mails no Back Office; 

- Atender e passar 

telefonemas; 

- Anotar e reencaminhar 

mensagens; 

- Repõe sempre que 

necessário os stocks da 

Loja, reportando situações 

excecionais; 

- Efetua a arrumação e 

limpeza do local de 

trabalho; 

-  Mantém o stock de 

copos de prova da Loja 

pronto a utilizar; 

- Proceder à decoração de 

sacos ou outros invólucros 

para ofertas de clientes; 

- Receber clientes na Loja, 

providenciando a oferta do 

vinho que esteja disponível 

e ajuda em todos os 

restantes pormenores 

logísticos; 

- Acompanha, sugere, 

orienta e aconselha a 

venda dos produtos da 

Loja aos clientes; 

- Efetua as marcações de 

cursos e ou provas na 

ausência ou 

indisponibilidade do 

Coordenador, reportando-

lhe as confirmações em 

tempo útil; 

- Colabora com o 

Coordenador da Academia 

- Planeamento Do 

Serviço Housekeeping/ 

Lavandaria; 

- Limpeza e Arrumação 

De Quartos/ Áreas 

Publicas/ Roupa; 

- Limpeza e Arrumação 

De Quartos; 

- Limpeza e Arrumação 

De Áreas Públicas; 

- Limpeza e Tratamento 

De Roupa; 

- Arrumação e Reposição 

Dos Ofícios/Carro De 

Andares e Limpeza; 

- Lavandaria / Entrega e 

Receção de Roupa; 

- Controlo e Supervisão 

De Housekeeping. 
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- Fazer o serviço 

despertar de acordo com 

a “Agenda Wake Up 

Call”; 

- Anotar os pedidos de 

despertar na “Agenda 

Wake Up Call”; 

- Verificar e controlar as 

assinaturas dos tickets 

dos pontos de venda, 

arrumando na Rack do 

Hóspede, de acordo 

com, o número de 

quarto; 

- Antecipar, de acordo com 

a disponibilidade, as ações 

do Front Office para o 

turno seguinte 

de Vinho no inventário 

mensal da loja; 

- Efetuar abertura e fecho 

de caixas da Loja; 

- Colabora na gestão dos 

produtos à venda na Loja; 

- Recebe pedidos de 

transferências e procede a 

sua devida separação de 

acordo com a coordenação 

do Coordenador; 

- Efetua follow-ups diários 

(e-mails, faxes); 

- Mantém legíveis os 

preços; 

- Organização do arquivo 

de vária documentação; 

- Sugere e propõe eventos 

especiais, compras de 

produtos ou outros que 

consideremos importantes 

junto da Coordenadora da 

Academia de Vinho; 

 

Figura 3 – Cronograma das atividades de estágio 
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2.5. Receção 

 

O estágio nesta secção teve início dia 2 de fevereiro de 2015 e terminou a 26 de março 

do mesmo ano. O horário de funcionamento era variado (no entanto sempre aberta, esta secção 

não fecha), visto que existem quatro horários diferentes. O do turno da manhã que começa às 

8h e termina às 16h30; o turno da tarde que começa às 15h30 e termina à meia-noite; o turno 

da noite que é das 23h30 até às 8h; e por fim temos o horário que começa às 10h e termina às 

19h, este é o horário intermédio.  

No primeiro dia de estágio foram preenchidas folhas com os meus dados de estagiárias 

(contactos), foi feita uma visita ao hotel para conhecer as instalações, e de seguida dirigi-me à 

receção, a qual seria a minha primeira secção de estágio. Este primeiro dia foi de observação, 

conhecimento dos alojamentos (quartos) – do quais o hotel encontra dividido em três blocos: 

A, B & C e o D, sendo o maior destes o D que conta com 22 alojamentos, seguido do bloco B 

& C que conta com 13 quartos e finalmente o A que conta com 9 alojamento isto dá um total 

de 44 alojamentos, mas há um que não faz parte da contagem pois é o quarto da diretora do 

hotel – e, por fim aprendizagem de algum vocabulário ligado à hotelaria, assim como atender 

chamadas (atendimento ao público através do telefone). De maneira a ser imparcial para com 

todas as chamadas no momento de atender o telefone a frase foi sempre a mesma: “Nau Vintage 

House Douro ” seguido do “bom dia, boa tarde ou boa noite e fala a Sara”. Este atendimento 

era igual para todos, quando eram estrangeiros a falar então adotava-se a língua do cliente. 

Algum do vocabulário aprendido no primeiro dia, ligado à hotelaria, foram palavras como 

overbooking, este conceito refere-se ao facto de haver mais quartos alugados do que os que 

existem ou os disponíveis no hotel; day user, tal como o nome sugere é para os clientes que 

alugam o quarto para durante o dia, para descansar; ou bed & breakfast também conhecido 

como B&B, este conceito significa pensão completa (alojamento + pequeno almoço); check-in 

quando um hóspede dava entrada no hotel; check-out momento em que o hóspede fecha a sua 

conta mediante pagamento do que tiver a pagar. Neste dia foi-me dado a conhecer o programa 

utilizado pelo hotel. Os hotéis dispõem de um programa informático o qual é utilizado para se 

gerirem e organizarem, este é utilizado desde check-ins, reservas, check-outs a relatórios do 

night audit. O night audit é a pessoa que faz o turno da noite, o qual verifica se todos os fechos 

das diferentes secções que lidam com clientes e dinheiro, nomeadamente a Wine Academy (Loja 

de Vinhos), o restaurante, o bar e a receção, estão corretos.  
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Após observação e algumas indicações sobre o funcionamento nesta secção, no segundo 

dia já atendia chamadas, e acompanhava o colega juntamente com os hóspedes aos quartos. 

Também foram dados mais uns conhecimentos sobre o programa, nomeadamente como efetuar 

o check-in, e como preencher os profiles (perfil do hóspede).  

Só no terceiro dia é que foi efetuado o meu primeiro check-in, o horário deste é, 

normalmente, a partir das 14 horas. Os procedimentos a seguir são: 

 Cumprimentar o cliente; 

 Perguntar se fez uma boa viagem, demonstrar interesse; 

 Pedir identificação de todos os que irão ficar hospedados nos quartos; 

 Oferecer um copo de vinho do Porto da região; 

Após estes procedimentos indica-se ao cliente/ hóspede o bar do hotel no qual pode 

desfrutar do seu copo de vinho do porto, caso esteja bom tempo aconselha-se a esplanada, 

enquanto se acaba de efetuar o check-in. As malas existentes são levadas ao quarto pelo colega 

da receção. Depois da chave feita (eletronicamente), e o profile preenchido, o(s) cliente(s) são 

avisados de que está tudo pronto e procede-se então à última parte do check-in: 

 Devolver identificação dos hóspedes; 

 Perguntar se desejam jantar no restaurante do hotel; 

 Acompanhá-los ao quarto, ao mesmo tempo que se indica onde ficam os espaços 

do hotel, em especial a sala de pequenos-almoços, a Loja de Vinhos e o 

restaurante. 

Quando o hóspede deseja jantar no restaurante do hotel, preenche-se um boletim de 

reserva, de maneira a reservar mesa. No entanto se o hóspede quiser jantar noutro restaurante 

que não o do hotel também é possível pedir na receção para marcar. Durante o estágio na 

receção fiz algumas marcações para restaurantes a pedido dos hóspedes. Depois de os hóspedes 

se encontrarem no quarto volta-se à receção, e retoma-se o trabalho normal, como atender 

chamadas, responder a dúvidas dos hóspedes que se encontram no hotel e dar indicações de 

sítios a visitar. 
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Estes procedimentos foram também aplicados no caso de um walk-in, os quais cheguei 

a tratar. Pois estes podem aplicar-se a um walk-in - walk-in é um cliente que não tem reserva e 

que aparece no hotel para saber disponibilidade e preço, caso desejem ficar faz-se como um 

check-in. A única diferença é que se pede a identificação e o cartão de crédito de maneira a 

creditar a reserva.  

Para além de check-ins e walk-ins, também fiz atendimento de chamadas telefónicas. A 

partir do momento que se atende a chamada é necessário ter adquirido um conhecimento de 

como funciona o sistema telefónico assim como as extensões (telefónicas) caso seja necessário 

transferir chamadas. Através da observação e do que me foi ensinado sobre este sistema já 

atendia as chamadas e fazia as transferências para as pessoas indicadas, ou secções 

responsáveis. No entanto, não só o conhecimento do sistema telefónico, também é necessário 

conhecer o hotel, os seus funcionários e os seus cargos, de maneira a não cometer erros. Quando 

se atende o telefone existem procedimentos a seguir, tais como: 

 Cumprimentar o cliente (“Nau Vintage House Douro, fala a Sara”); 

 Deve-se ouvir atentamente o cliente para que este seja atendido da melhor 

maneira possível; 

 Se for necessário transferir a chamada é necessário saber o nome do cliente e o 

qual o assunto (caso queira falar com alguém especifico); 

 Depois de saber o nome do cliente e o assunto e antes de transferir a chamada, 

temos de saber se a pessoa em questão está disponível e se se pode transferir; 

 Após saber se é possível transferir a chamada voltamos ao cliente e explicamos 

a situação, se a pessoa em questão estiver disponível então transfere-se a 

chamada, caso não esteja explicamos a situação de maneira a causar boa 

impressão no cliente. 

Quanto a estas chamadas telefónicas era importante obter e reter o máximo de 

informação, e o nome e contacto do cliente.  

Além das chamadas telefónicas também existiam outros meios de comunicação entre 

clientes e o hotel, nomeadamente o contacto via e-mail. Muitos hóspedes e até clientes 

utilizavam o contacto eletrónico para colocar dúvidas e questões. Na receção estes e-mails são 
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lidos e respondidos da maneira a satisfazer e a esclarecer os clientes assim como os hóspedes. 

Este contacto eletrónico por vezes era iniciado pelo próprio hotel.  

Uma das funções da receção, e uma das atividades realizadas era a confirmação de 

reservas, esta consiste em verificar se houve alguma alteração nas reservas existentes, verificar 

se existe algum tratamento em especial, ou se o hóspede pede algo em concreto. Como por 

exemplo, o hóspede pode pedir por um quarto no rés-do-chão ao invés de no primeiro ou no 

segundo andar ou uma cama de casal. Quando existem estes pedidos quem trata da confirmação 

de reservas deixa uma anotação no Log Book, de maneira a que quem fizer o turno da noite 

tenha essa informação. O night audit trata da atribuição de quartos, e dos key passes (estes são 

os cartão onde as chaves são colocadas). O Log Book é o “livro/ agenda” eletrónico onde são 

colocadas todas as informações de caráter importante. Por vezes quando se faz confirmações de 

reservas pode acontecer haver reservas com pacotes, estes são programas pré-criados pelo 

grupo/ hotel, por exemplo, o pacote “Olhar sobre o Douro” é um dos pacotes do Vintage House 

Douro. E, quando estes pacotes fazem parte da reserva convém fazer uma ordem de serviço que 

é enviada para todas as secções. Esta ordem de serviço, contém o nome do cliente, o tipo de 

ordem de serviço (se é sobre algum pacote, um grupo, ou uma visita ao hotel), e a descrição dos 

passos a seguir aquando da chegada dos hóspedes/ clientes. As ordens de serviço servem para 

fazer chegar a informação a todas as secções e o que cada uma tem de fazer em relação à ordem 

que recebeu. Estas são importantes na medida em que cada secção fica a par do que é necessário 

fazer.  

Em relação às reservas estas podiam ser feitas via telefone diretamente com o hotel, mas 

como este se encontra num grupo de hotéis existe uma central para onde todas as reservas são 

transferidas. Não houve possibilidade de fazer uma reserva, mas acabei por ficar com o 

conhecimento teórico sobre como elaborar uma reserva. 

No décimo dia de estágio foi feito o primeiro check-out, este consiste em fechar a conta 

do hóspede mediante pagamento, ou não (por vezes há hóspedes que já têm tudo pago pela 

agência, nestes casos são criadas duas contas separadas, a do cliente e a da agência). O horário 

de check-out é até ao meio-dia, no entanto mediante pedido na receção e havendo 

disponibilidade este horário pode ser alargado. Durante o check-out: 

 Pergunta-se se é preciso ajuda com a bagagem; 

 Pergunta-se se teve consumo de mini bar; 
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 Se quer fatura com número de contribuinte; 

 E, se deseja pagar com dinheiro, multibanco ou cheque. 

Após estes seguimentos e após o pagamento é emitida uma fatura e entregue ao hóspede 

dentro de um envelope. Seguidamente e já depois de o cliente ter saído a cópia da fatura fica na 

receção juntamente com os talões do que consumiu enquanto esteve hospedado. Esta fatura 

mais os talões servem para no turno da noite ser tudo verificado para ver se se encontra tudo 

em ordem. 

Durante o estágio surgiu a oportunidade de fazer uma visita guiada ao hotel a uma guia 

turística de Hong Kong. A esta foram mostradas as instalações do hotel e foi-lhe dada uma 

breve história sobre o hotel. Esta oportunidade surgiu no décimo terceiro dia de estágio. 

Ocasionalmente ia aos correios enviar correspondência e objetos de hóspedes que se 

esqueceram durante a estadia no hotel.  

Relativamente ao horário que tive foi maioritariamente o intermédio, das 10h30 às 19 

horas, no entanto cheguei a fazer o horário da manhã; o das 8 horas às 16h30 (três dias), o 

horário da tarde, das 15h30 às 24 horas (cinco dias). O estágio nesta secção terminou no dia 25 

de março de 2015, pelas 24 horas. Neste último dia de estágio não realizei check-outs, por ter 

entrado às 15h30 mas fiz check-ins, atendimento de chamadas, marcação de restaurantes, 

esclarecimento de dúvidas dos hóspedes e preenchimento de boletins de reserva. 

Perante as tarefas propostas pelo hotel a realizar nesta secção, consegui realizá-las, 

exceto agendar o serviço wake-up cal, ou serviço despertar – o qual o hóspede pede para que 

seja acordado a uma hora específica. Além deste serviço, também não realizei o turno da noite, 

no qual existem várias funções a realizar. Porém o tempo decorrido nesta secção foi muito 

positivo, na medida que fiquei a conhecer o hotel e algumas informações sobre a região, 

nomeadamente no que concerne a sítios a visitar. Também nesta secção comecei a sentir o peso 

da responsabilidade e como funciona o mundo de trabalho, em especial na hotelaria. 
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2.6. Loja de Vinhos (Wine Academy) 

 

Acabado o estágio na receção foi a vez de passar à Wine Academy, ou Loja de Vinhos. 

Este começou a 26 de março de 2015 pelas 10 horas, o horário de funcionamento da loja é das 

10 às 19 horas.  

No primeiro dia de estágio nesta secção foi feita uma apresentação sobre a Loja de 

Vinhos do Vintage House Douro, foram dados conceitos básicos sobre a loja. A Loja de Vinhos 

encontra-se dividida em duas diferentes partes, as consignações (onde se encontram os produtos 

de consignação) e o stock (onde se encontram os produtos que fazem parte de stock). Foi-me 

apresentado o programa de vendas, o POS, no qual todas as vendas, ofertas, abertura e fecho de 

loja passam. Neste primeiro dia, tal como na receção foi mais de observação, no entanto foi 

necessário tratar dos preçários, com a atualização de preços, a colocar nos expositores. Apesar 

de ser só de observação neste primeiro dia fiz o fecho de loja com a supervisão da chefe de 

secção.  

No segundo dia assisti a uma prova de vinhos wine & cheese tasting (prova de vinhos e 

queijos), na qual assisti presencialmente e na preparação. A preparação das provas de vinhos 

tem de ser com meia hora de antecedência, de maneira a se ter a certeza de que à hora marcada 

está tudo pronto. Na Loja de Vinhos existem diferentes tipos de provas e estas dividem-se em 

duas categorias: as provas de degustação e a experiência do porto.  

 

2.6.1. Categoria: Provas de Degustação: 

Dentro desta categoria temos a prova de vinhos e queijos (a mais requisitada), esta 

contém dois vinhos do porto, branco e Late Bottled Vintage25, e três vinhos de mesa, dois tintos 

e um branco, estes são acompanhados com queijos e uma explicação primeiro sobre a região e 

depois sobre os vinhos e os queijos.  

 Porto branco extra seco com queijo de mistura; 

 Vinho branco DOC com queijo de cabra; 

                                                      
25 Doravante denominado pela sigla LBV 
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 Vinho tinto DOC com queijo de ovelha amanteigado; 

 Vinho tinto reserva com queijo de cabra curado; 

 Porto LBV com queijo de ovelha curado. 

Os queijos são dispostos do mais fraco para o mais forte assim como os vinhos que os 

acompanham. 

Outra prova é a prova de Porto & Chocolates, tal como o nome indica é a junção de 

vinho do Porto com chocolates, estes são confecionados no próprio hotel. Tal como a prova de 

Vinhos & Queijos, esta também é comentada com a explicação sobre a região e sobre os vinhos. 

Esta prova consiste em quatro diferentes vinhos do Porto: 

 Porto Branco; 

 Porto 10 Anos envelhecido em casco; 

 Porto 40 Anos envelhecido em casco; 

 Porto LBV. 

Os chocolates não são mencionados na descrição dos vinhos em prova para dar o efeito 

surpresa e de maneira a combinar os sabores sem os clientes serem influenciados pelo sabor já 

conhecido chocolate. 

A prova de Porto & Sabores combina o vinho do Porto com comida, neste caso canapés 

que são à sugestão do chefe. Apesar de os canapés serem à sugestão do chefe, esta prova também 

inclui uma explicação. Esta prova consiste em cinco tipos de vinho do Porto: 

 Porto Branco com degustação de shot de melão com presunto crocante; 

 Porto 10 Anos envelhecido em casco com degustação mini vol-au-vent com atum 

e alcaparras; 

 Porto 40 Anos envelhecido em casco com degustação de espetadinha de abacaxi 

com bacon; 

 Porto LBV com degustação de tostinha de salmão fumado; 

 Porto Vintage com degustação de ameixa com queijo de cabra. 



59 
 

Tal como as provas anteriores, esta combina os diferentes sabores com os diferentes 

tipos de vinho do Porto.  

Há uma outra prova de degustação com vinhos e comida, a prova de Vinhos & Enchidos. 

Esta combina os vinhos com os enchidos típicos da região, esta inclui quatro vinhos de mesa e 

um vinho do Porto. Neste caso então: 

 Vinho Rosé DOC com lombo fumado; 

 Vinho Branco DOC com chouriço de sangue – Moira; 

 Vinho Tinto DOC com alheira; 

 Vinho Tinto reserva com chouriço de carne tradicional; 

 Porto LBV com morcela. 

Esta prova é a última dentro do grupo de provas de degustação que envolve o vinho. A 

outra prova desta categoria é a prova de Produtos regionais. Esta prova só inclui um vinho do 

Porto e o resto dos componentes desta prova são produtos da região. E, tal como as provas 

anteriormente descritas esta também inclui explicação tanto da região como dos produtos 

regionais. Os produtos em prova são: 

 Queijo terrincho; 

 Azeite e pão regional; 

 Vinho do porto; 

 Tostas e compotas; 

 Chouriço tradicional. 

Durante esta prova os produtos são apresentados individualmente e são apresentadas 

algumas curiosidades sobre o azeite. E, por fim a última prova desta categoria a prova de 

Azeites. Esta consiste em dar a conhecer os diferentes tipos de azeite da região, assim a prova 

contém: 

 Três taças de azeite; 

 Uma unidade de pão regional; 
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 Uma maça. 

Nesta prova é comentada a produção do azeite, as suas categorias e algumas curiosidades 

sobre este. 

Estas provas de degustação consistem em prova de vinhos juntamente com comida e 

como estes se entrelaçam. Todas as provas são comentadas e podem ser marcadas no próprio 

dia mas com pelo menos uma hora de antecedência. 

 

2.6.2. Categoria: experiência do Porto 

Dentro desta categoria temos somente três provas a Introdução ao Vinho do Porto, a 

Prova Cega de Vinho do Porto – “O Jogo dos Aromas”, e a de Categorias Especiais.  

A Introdução ao Vinho do Porto, tal como o nome dá a entender, consiste na 

apresentação ao vinho do Porto e os seus diferentes tipos. Esta é comentada e têm ainda uma 

explicação sobre a região demarcada do Douro na vertente dos vinhos do Porto, os vinhos do 

Porto incluídos nesta prova são: 

 Porto Branco; 

 Porto Rosé; 

 Porto 10 Anos envelhecido; 

 Porto 20 Anos envelhecido; 

 Porto LBV. 

Outra das provas dentro desta categoria é a “Prova cega de vinho do Porto – Jogo dos 

Aromas”. Esta prova consiste na apresentação de seis vinhos do Porto dispostos sobre uma folha 

branca com os diferentes vinhos em prova. No entanto estes vinhos encontram-se em copos 

opacos (pretos) de maneira a que não se consiga distinguir que vinho do Porto é. Os vinhos do 

Porto em prova são: 

 Porto Branco reserva; 

 Porto Branco extra seco; 
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 Porto Ruby reserva; 

 Porto LBV; 

 Porto 10 Anos envelhecido em casco; 

 Porto 40 Anos envelhecido em casco. 

Durante esta prova, os clientes têm de colocar os vinhos nos sítios corretos na folha 

sobre a mesa. Como os copos são opacos e não se consegue distinguir através da cor dos vinhos, 

o cliente tem de degustar o vinho e daí descobrir qual o vinho do Porto nesse copo. Esta prova 

acaba por interessante na medida em que as pessoas ficam com outra ideia sobre o sabor e a 

textura de cada vinho do Porto. 

A última prova desta categoria é a Categorias Especiais, esta consiste na apresentação 

de diferentes vinhos do Porto, tal como as provas anteriores. Nesta são dados a conhecer seis 

diferentes vinhos do Porto, sendo estes: 

 Porto LBV; 

 Porto 10 Anos envelhecido em casco; 

 Porto 20 Anos envelhecido em casco; 

 Porto 40 Anos envelhecido em casco; 

 Vintage (este pode ser com abertura a fogo com tenaz - mas só se for um grupo 

superior a seis pessoas). 

Esta prova inclui as categorias de diferentes vinhos do Porto, o porto LBV, o de 10 Anos, 

de 20 Anos, de 40 Anos e o Porto Vintage. 

Destas provas só tive oportunidade de assistir a quatro, a prova de vinhos e queijos, a de 

porto e chocolates, a prova de porto de sabores e a prova cega. Não surgiu oportunidade de 

realizar uma, embora fosse algo que gostaria de ter feito. No entanto tratava da preparação da 

mesa de provas, as provas não são montadas de maneira igual devido aos vinhos utlizados em 

provas, cada vinho o seu copo. Fazia os pedidos de queijo à cozinha do hotel, quando eram as 

provas de vinhos e queijos, ou de canapés caso fossem provas de porto de sabores. Em relação 

aos chocolates estes já se encontravam na Loja de Vinhos, visto serem parte de produtos 

vendidos na loja.  
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Para além da preparação e pedidos para provas, também marcava provas. Embora na 

primeira semana ainda não conhecesse bem o sistema de marcação de provas ao longo do 

estágio nesta secção, esse foi aprendido e aperfeiçoado. As provas poderiam ser marcadas 

diariamente na própria loja, via telefone ou via e-mail. No entanto a maior parte dos pedidos de 

provas através de e-mail provinham das agências de viagens que tratavam da estadia dos clientes 

em Portugal. Após cada prova, esta era debitada no programa de vendas. Caso fosse um hóspede 

e quisesse debitar no quarto, isto é, debitar o valor da prova na sua conta. Neste caso é emitida 

uma fatura na qual o hóspede assina e coloca o número do quarto, este débito ao quarto é 

aplicado a qualquer produto da loja, desde que o hóspede queira debitar no quarto. Porém há 

hóspedes e até mesmo clientes - pessoas que estão hospedados noutro hotel mas fazem a prova 

de vinhos na Wine Academy – que não precisam de pagar pois estes já pagaram às agências de 

viagens que trataram de tudo, nestes casos é criado um PM (quarto fantasma) na qual é debitado 

o valor da(s) prova(s) e este é liquidado pela própria agência. No entanto os clientes que não 

usufruem de vouchers – documento pelo qual se verifica a agência e a prova em questão, e o 

número de processo (file) – pagam diretamente na loja, esta opção também pode ser escolhida 

pelo hóspede. 

No segundo dia fiz a minha primeira venda com supervisão da minha chefe, apesar de 

no início sentir um pouco de receio devido à responsabilidade que se tem de ter quando se 

trabalha com programas de venda, com o tempo fui aperfeiçoando a aptidão para trabalhar com 

o POS (programa de vendas), e durante o estágio nesta secção o conhecimento sobre a utilização 

do programa de vendas foi essencial. Neste programa não só vendas eram efetuadas, a abertura 

e fecho de caixa também se processam a partir daqui. Apesar de na abertura ser a contagem do 

dinheiro em caixa, anexação de talões de ofertas por exemplo no fecho do dia anterior e arquivar 

o mesmo fecho. Mas para se realizar o fecho era necessário o programa, pois para preencher a 

folha do fecho de caixa tem de ser fazer a contagem do dinheiro feito naquele dia na loja, então 

no programa era emitido um relatório das vendas do dia, e para além deste também era 

necessário fazer o fecho do TPA (multibanco), após o fecho do TPA era emitido um relatório 

do dia. Após ter estes relatórios era então preenchida a folha de fecho de caixa do dia. 

Nesta secção para além de vendas também podem haver ofertas, estas são a pedido de 

alguém, normalmente da direção. Estas ofertas, nas quais eram oferecidos produtos 

confecionados no hotel normalmente três compotas e os três pacotes de biscoitos, eram para 

colegas do grupo NAU Hotels, ou para hóspedes em casos especiais. Durante o estágio na loja 

tive a oportunidade para organizar estes sacos de ofertas, estas eram também debitadas no 
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programa de vendas, sob “ofertas – direção hotel”. Os sacos utilizados eram diferenciados para 

colegas da NAU eram em sacos de papel, e para hóspedes do hotel eram sacos NAU com um 

cartão NAU da diretora desta unidade hoteleira e os seus contactos.  

No sexto e sétimo dia de estágio na loja, dia 3 e 4 de abril, foram os primeiros dias que 

fiquei sozinha, a minha chefe encontrava-se de folga, no entanto ela deixou tarefas a realizar. 

E, apesar do nervosismo o primeiro dia correu bem pois fiz vendas de produtos – já havia menos 

nervosismo a utilizar o programa POS – falei com fornecedores (aqui tratavam-se das 

consignações), procurei as fichas técnicas dos produtos de consignação, também fiz 

confirmação de provas – sempre contactando a minha chefe de maneira a confirmar de que 

haveria disponibilidade para realização de provas – e fiz o primeiro fecho de caixa sozinha. Este 

foi um dia de teste para mim pois deu-me oportunidade para me sentir familiarizada com a loja, 

os produtos e os programas, que me seriam úteis para o resto do estágio. No segundo dia, que 

estive sozinha, foi muito parecido ao dia anterior, continuei com a procura e organização das 

fichas técnicas, fiz vendas, e fiz as minhas primeiras transferências. As transferências ocorrem 

quando é necessário um produto ou material de outra secção, este pedido tem de ser por escrito 

neste caso através do preenchimento de uma folha de transferências na qual é descrito o produto 

a requisitar. Quanto a produtos que fossem de consignação estes tinham de ser colocados em 

folhas de transferência diferentes, por produtor para que na altura do inventário esteja tudo 

assinalado do que saiu e do que entrou. Estas transferências podem também ser de chocolates, 

que normalmente são pedidos pelo departamento de Housekeeping, os chocolates de Boa Noite. 

Estes chocolates quando solicitados são colocados na abertura de cama (Housekeeping). 

Como referido acima, o hotel confeciona biscoitos, compotas e chocolates. Os biscoitos 

são de três diferentes sabores: manteiga (mais tradicional), canela e amêndoa. As compotas 

existem também de três tipos: de abóbora (mais tradicional), de pera e de ananás & melão. Em 

relação aos chocolates, destes há quatro tipos diferentes: o de laranja, de queijo (coberto com 

chocolate), de chocolate branco com mel, e o chocolate florentin de caramelo (com amêndoa e 

chocolate preto). Estes produtos confecionados no hotel, são transferidos para a loja onde são 

embalados e etiquetados, à exceção dos chocolates que já vêm embalados separadamente e 

etiquetados. No dia 5 de abril embalei pela primeira vez compotas, após observação da minha 

chefe. Neste dia também comecei a fazer arquivo de faturas e registos. 

Durante as férias da minha chefe, de 8 a 12 de abril, encontrei-me sozinha e com tarefas 

para realizar deixadas pela minha chefe. Essas tarefas passaram por continuação dos arquivos 
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de faturas e registos, e etiquetar compotas. Ao longo desta semana, para além de arquivar e 

etiquetar, também fiz transferências de secção (vinhos e chocolates), correspondência de e-

mails, marcação de provas e após etiquetar as compotas estas foram colocadas no expositor. 

Para além das compotas, nesta semana foram confecionados os biscoitos e transferidos para a 

Wine Academy onde embalei, etiquetei e coloquei no expositor. Foi também nesta semana que 

assisti pela primeira vez a uma prova de porto & sabores, assisti e preparei a mesa onde a prova 

se ia realizar. Todos os dias, sempre que ficava sozinha, após o fecho era importante ligar à 

minha chefe para relatar os acontecimentos do dia, esta demonstrou-se sempre disponível para 

o caso de surgirem dúvidas ou algum problema, se acontecesse ela não se encontrar disponível 

então comunicava com os colegas do restaurante, receção ou economato. 

Após estes dias a minha chefe regressou de férias, e continuei a fazer as tarefas 

diariamente, apesar de já sentir um mais à vontade para realizar essas mesmas tarefas, para além 

disso já me sentia mais confiante a lidar com os clientes/ hóspedes no que concerne a 

esclarecimento de dúvidas em relação a vinhos. Já me sentia mais confiante também no que se 

referia a aconselhar sobre vinhos a escolher, visto que durante a ausência da minha chefe fiz 

algumas pesquisas, juntamente com o conhecimento das fichas técnicas e das explicações que 

esta dava durante as provas. 

Entretanto na loja as tarefas foram constantes nos dias seguintes, visto que ainda nos 

encontrávamos na transição da época baixa para a alta. No entanto, surgiam oportunidades de 

aprender novas funções, como receção de encomendas. Fiz a minha primeira receção de 

encomenda no décimo quarto dia, dia 16 de abril, na qual tive de verificar se o que veio estava 

de acordo com o que foi pedido. Com a receção de encomendas já se podia repor o que faltava 

nos expositores, aliás sempre que saía algum produto dos expositores era necessário repor.  

De maneira a fazer as encomendas é necessário saber o que há em loja para saber o que 

se vai pedir. É aqui que entra o inventário, o qual fiz perto do fim do mês de abril, de modo a 

ser pedido uma certa quantidade. O inventário ajuda muito para saber onde se encontram os 

produtos e que vinhos pertencem a cada produtor e os que fazem parte do stock.  

Para além do inventário, a Wine Academy tem um espaço dedicado ao “produtor do mês” 

no qual todos os meses um produtor diferente faz a seleção dos vinhos que tem para colocar em 

promoção. Durante todo o mês esses vinhos do produtor escolhido para esse mês têm um 

desconto e fazem parte do menu “Produtor do Mês” do restaurante do hotel. Quanto ao expositor 
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do produtor do mês de abril ajudei a montar o expositor e a desmontar no fim do mês, e o mesmo 

se sucedeu ao produtor do mês de maio.  

Visto já não haver nada de novo a acrescentar às funções da Wine Academy os restantes 

dias de estágio foram constantes e correram bem, devido à confiança adquirida aquando de ter 

ficado sozinha na loja. No fim já estava à vontade para realizar tarefas e ter iniciativa de as 

organizar, fosse a atender um cliente/ hóspede, ou a fazer uma venda, ou a marcar provas, ou 

até mesmo contactar fornecedores sobre encomendas atrasadas, ou dia de chegada das 

encomendas. 
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2.7. Housekeeping (andares) 

 

A última etapa do estágio foi na secção de Housekeeping (andares), esta começou no dia 

15 de maio de 2015 pelas 10 horas. O horário de funcionamento desta secção é variado, o 

primeiro turno começa às 8 horas e termina às 17 horas, o turno seguinte começa às 9 horas e 

termina às 18 horas, o turno que se segue é o das 10 às 19 horas e por último o turno que começa 

às 13 e termina às 22 horas. O horário que mais vezes fiz foi o das 10 às 19 horas, no entanto 

também fiz durante uma semana os horários das 9 às 18 horas e das 13 às 22 horas, sempre com 

meia hora para almoço e meia hora para lanche. As funções do housekeeping passam pela 

limpeza dos quartos, dos espaços público, lavandaria – lavar e engomar roupa tanto do hotel 

(roupa dos quartos/ restaurante/ cozinha/ bar), como dos hóspedes e até mesmo dos 

colaboradores. 

No primeiro dia de estágio fui à lavandaria e daí foram-me dadas instruções para 

começar aí o estágio. Sendo o primeiro dia, este foi mais de observação e entendimento sobre 

como funciona o housekeeping, seguindo as instruções dadas pela minha chefe de secção, ajudei 

a fazer limpeza de quartos, revisão das casas de banho públicas.   

Como o meu estágio nesta secção já foi no que é considerado a época alta, passei logo 

a ajudar nas limpezas dos quartos, espaços públicos (casas de banho, sala de jogos, salas de 

reunião), lavandaria, e corredor de serviço. Na lavandaria além de se colocar as máquinas a 

lavar e a secar, também se lava e passava a roupa tanto dos colaboradores como dos hóspedes. 

O housekeeping não é só fazer as limpezas como se faz em casa, é necessário seguir estas 

segundo as instruções de trabalho – estas são guias de procedimentos a ter nas diferentes áreas 

de limpeza e/ ou lavandaria, e nos tratamentos V.I.P.. No entanto o housekeeping também trata 

do room service, este é partilhado com os empregados de mesa e cozinheiro, este serviço contém 

uma instrução de trabalho tal como as outras áreas.  

De maneira a explicar o housekeeping é necessário dar a entender o objetivo/ missão de 

uma empregada de limpeza/ lavandaria/ andares e rouparia, e este é: 

 Limpeza das zonas comuns dos hóspedes; 

 Arrumação e decoração dos quartos, andares, gabinetes/escritórios; 
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 Arrumação dos balneários dos colaboradores; 

 Limpeza da zona de receção de mercadorias. 

Este objetivo/ missão tem vista a garantia da prestação de serviços de qualidade e a 

satisfação dos clientes. Estas funções aplicavam-se também a mim pois partilhava do mesmo 

serviço que as colegas do housekeeping. Assim estas instruções têm de ser seguidas por todas, 

incluindo-me. Estas dividem-se em áreas diferentes que são afetadas pelo housekeeping, como 

a limpeza de espaço públicos, limpeza aos quartos, tratamentos VIP’s.  

Desde o primeiro dia de estágio, como já referi acima, ajudei na arrumação e preparação 

dos quartos (ou alojamentos), nesta a primeira tarefa a fazer era ir buscar o carro de limpeza, o 

qual já se encontrava preenchido do dia anterior. Pois os carros de limpeza, segundo a instrução 

de trabalho têm de ser preenchido diariamente e a sua limpeza semanal. O que se inclui no 

preenchimento do carro é: 

 As roupas de cama e os turcos (de maneira a não ficarem amarrotados); 

 Utensílios, materiais e produtos de limpeza (os quais devem ser colocados 

afastados da roupa); 

 Diferentes utensílios, amenities, ofertas. 

Estes têm uma ordem a seguir, ora na parte superior colocam-se: 

 Amenities; 

 Copos: mas no lado direito; 

 Base para os copos: juntamente com à capa NAU; 

 Águas minerais: mas no lado esquerdo; 

 Documentação diversificada: dentro da capa NAU; 

 Papel higiénico: no lado direito. 

Nas prateleiras colocam-se: 

 Na superior a roupa de cama; 
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 Nas intermédias os turcos; 

 Na prateleira do fundo, no lado direito os lençóis de casal e no lado esquerdo os 

turcos de banho; 

 Na parte lateral é colocado o cesto com os produtos de limpeza. 

Estes produtos/ roupas são necessários serem colocados nos carros de limpeza de forma 

a evitar que as empregadas de limpeza andem sempre a ir buscar estes às copas – copas são os 

locais onde se encontram armazenados tudo o que é necessário para a preparação dos 

alojamentos e tratamentos V.I.P..  

Após ir buscar o carro de limpeza segue-se para a arrumação e preparação dos quartos, 

por vezes estes quartos só é possível arrumá-los e prepará-los depois do meio-dia visto que 

muitos hóspedes saem a esta hora. No entanto os alojamentos que já se encontravam livres, 

íamos arrumá-los/ prepará-los. Como o hotel dispõem de quartos standard e de suites, a 

disposição dos mesmos não são iguais, existem diferenças mesmo que mínimas que estão 

dispostas nas instruções de trabalho26 e têm de ser seguidas. Assim sendo a disposição em 

comum nos diferentes alojamentos (standard e suites) são: 

 Dois cadeirões com mesa de apoio ao centro; 

 Blackouts ao meio; 

 Dois quadros à esquerda da porta da varanda; 

 Toucador com cadeira e candeeiro à direita; 

 Cama ao centro; 

 Mesa-de-cabeceira com candeeiro ao centro; 

 Espelho; 

Quanto à preparação da cama, esta é também igual em ambos os tipos de quarto. Todos 

os produtos/ objetos que se encontram no quarto também têm de ser colocados da maneira que 

está descrita nas i.t.’s. E, segundo estas num quarto tudo tem de estar ordenadamente disposto, 

desde as mesas-de-cabeceira aos armários. Por exemplo, na mesa-de-cabeceira o telefone é 

                                                      
26 Doravante denominado pela sigla I.T. (maiúsculas e minúsculas). 
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colocado à esquerda, o candeeiro ao centro e o comando à direita. Nos armários não se trata da 

disposição mas sim do que consta dentro deste, e neste caso são: 

 Uma lista e um saco de lavandaria dobrados e colocados ao lado do cofre; 

 Duas almofadas (chamadas de extra) colocadas na prateleira acima do cofre; 

 Um secador na estante abaixo do cofre contendo por debaixo deste um cartão de 

segurança. 

Já nas casas de banho, os conteúdos diferem dos alojamentos standard dos alojamentos 

suites. Assim na casa de banho de um standard constam: 

 Dois robes pendurados nos cabides atrás da porta; 

 Uma caixa de amenities (um gel de banho, um shampoo, um creme de corpo, 

uma touca, um limpa sapatos e dois sabonetes), esta colocada sempre do lado da 

banheira; 

 Um espelho de cosmética; 

 Dois copos descartáveis. 

Nas casas de banho das suites de luxo a caixa de amenities é igual à dos standards a 

única diferenciação são as conchas colocadas nas suites. Estas contêm: 

 Um pente; 

 Uma escova de dentes; 

 Um kit de barbear, de costura e de manicura; 

 Uma calçadeira; 

 Dois desmaquilhantes. 

No entanto todos estes produtos quando solicitados pelos hóspedes são entregues pelo 

housekeeping. 

Para além de as casas de banho terem algumas diferenças, também a disposição do 

roupeiro é diferente. Porém as únicas diferenças são as almofadas que em vez de serem as duas 
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juntas são uma em cada porta e uma manta na prateleira inferior. Segundo estas instruções 

sempre que se preparava um quarto era necessário ter em atenção estes detalhes.  

O hotel também dispõe de camas extra e estas são colocadas sempre que solicitadas 

pelos clientes, ao longo do estágio nesta secção ajudei a colocar e preparar as camas extra – que 

se preparam de igual forma que as camas dos alojamentos. Além das camas extra, também eram 

solicitados berços para colocar nos quartos, normalmente estes eram solicitados nas reservas de 

maneira a que quando chegassem os hóspedes já se encontrasse tudo pronto para se instalarem 

nos quartos. 

Após arrumação e preparação dos alojamentos concluída a mesma é comunicada à 

receção de maneira a estarem ocorrentes de quais os blocos já prontos para receber hóspedes. 

De frisar que esta arrumação dos alojamentos é dividida entre as empregadas da limpeza por 

blocos. Normalmente ajudava em todos os blocos mas passei a maior parte do estágio a ajudar 

a arrumar e preparar os alojamentos do bloco D, pois este é o maior. 

 

Tratamentos VIP’s 

Por vezes eram pedidos, a título da direção normalmente, tratamentos VIP’s para serem 

colocados nos quartos dos hóspedes. Estes pedidos provinham de situações diversas (cliente 

V.I.P., de maneira a dar atenção a um determinado cliente), estes são colocados pelo staff do 

housekeeping. Estes tratamentos também são previstos nas i.t.’s segundo as quais existe uma 

disposição para a colocação do mesmo. Assim, segundo este o tratamento V.I.P. tem de ser 

colocado também mediante a ocasião: 

 Noivos & aniversários (tabuleiro VIP 1): 

 Para noivos e aniversários inclui-se uma garrafa de champanhe; 

 Bolo só para aniversariante. 

 Normal & especial (tabuleiro VIP 2: 

 Em ambos é colocado um decanter de vinho do porto; 

 No normal é colocado uma taça de frutos secos (figos, nozes, amêndoas, 

avelãs); 
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 No especial é colocado um cesto de fruta fresca e flores. 

 Tabuleiro VIP 3: 

 Este tabuleiro foi já anteriormente referido na secção da loja, pois este faz 

parte da contagem das ofertas de biscoitos e compotas pedidas à Wine 

Academy. 

No entanto estes não são os únicos tratamentos VIP’s, tal como referido na Wine 

Academy, os chocolates confecionados no hotel são utilizados para colocar nas aberturas de 

cama. Mas só são colocados mediante solicitação por parte da direção ou outro departamento 

para clientes em específico, ou VIP’s. Sempre que solicitados estes são pedidos através do 

preenchimento de uma transferência e entregue à Wine Academy, que por sua vez assina a 

transferência e entrega os chocolates embrulhados e etiquetados à chefe de secção do 

housekeeping, que neste caso é a governanta. Após receber estes chocolates, denominados de 

“chocolates de Boa noite” a governanta preenche um registo indicando a qualidade do chocolate 

assim como a data em que foi entregue. No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de 

organizar tabuleiros de tratamentos VIP, um dos quais fiz sozinha (tabuleiro VIP 2), também 

ajudei a preparar o tabuleiro VIP 2 especial, o que contém fruta fresca. Na semana em que o 

meu horário era o da tarde (das 13 às 22 horas) coloquei também chocolates de Boa Noite.  

Na semana de 31 de maio a 6 de junho surgiu a oportunidade de fazer o turno da tarde 

(das 13 às 22 horas) no qual tive uma outra perspetiva da responsabilidade e do objetivo do 

housekeeping. Durante esta semana, ajudei na limpeza de quartos, fiz revisão das casas de banho 

públicas, fiz entrega de roupa que se encontrava na lavandaria a hóspedes, e aprendi o que se 

fazia na abertura de cama. Nessa semana ia juntamente com uma colega fazer a ronda aos 

alojamentos ocupados (informação fornecida pela lista de hóspedes no hotel), a fazer a abertura 

de cama e esta consiste em fechar as cortinas e abrir a cama. Quando nos encontrávamos no 

quarto verificávamos as casas de banho – caso houvesse turcos sujos ou amenities em falta 

colocávamos e substituíamos os turcos -, as varandas, era necessário verificar se ficara alguma 

roupa ou lixo nestas. Após a ronda aos alojamentos, fiz a ronda às casas de banho públicas, 

substituindo o saco do lixo que tivesse lixo, o papel higiénico que estivesse a acabar e por fim 

os turcos.  

Na semana a seguir a este horário, fiz o turno da manhã (das 9 às 18 horas) na qual tal 

como no horário anterior obtive outra perspetiva de trabalho, pois este turno tem outras funções. 
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Neste turno fiz limpeza a zonas comuns, como o salão de jogos e as salas de reuniões, às casas 

de banho públicas; ajudava na lavandaria, a passar roupa dos colaboradores, a colocar as 

máquinas a lavar e a secar, dobrar turcos e lençóis e colocar estes nos diferentes carros de cada 

bloco. Ao fim destas tarefas, procedia então juntamente com uma colega, à limpeza dos quartos, 

pelo menos os que já se encontrassem livres antes do meio-dia. Em todos os horários havia a 

possibilidade de ir aspirar e limpar o Salão do Rio (sala dos pequenos – almoços). E, durante o 

decorrer deste estágio nesta secção tive a oportunidade de aspirar e limpar este salão várias 

vezes. 

Room Service 

Os hóspedes têm a possibilidade de solicitarem que sejam entregues no quarto, o 

almoço, jantar, pequeno – almoço, lanche, um petisco. Para este efeito o hóspede faz o pedido 

na receção, quanto ao pequeno-almoço este pode ser solicitado através de um preenchimento 

de um papel que se encontra no quarto e pendura-lo na porta, que por sua vez transmite à 

cozinha. Este serviço pode ser feito pelos empregados de mesa, o cozinheiro e as empregadas 

de limpeza. Em relação ao pequeno-almoço, normalmente são as empregadas de limpeza, estas 

preparam o tabuleiro mediante o que o hóspede pediu. Na altura de fazer a limpeza aos quartos 

então toda a loiça encontrada do quarto, do room service era recolhida e depois entregue à 

cozinha. 

Ao entrar na última semana de estágio já me sentia mais à vontade e mais confiante no 

que concerne fazer limpezas, lavandaria, entre outras tarefas. Nesta última semana, foi constante 

pois em época alta não se pode parar. Desde o início do meu estágio nesta secção que fiz tudo 

desde o primeiro dia, partilhava das mesmas funções e tarefas que as minhas colegas do 

housekeeping. No início era um pouco lenta em comparação com as minhas colegas, elas eram 

muito mais rápidas que eu, mas com o tempo fui-me adaptando ao ritmo. 
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Apreciação Crítica 

 

Enquadrado na região demarcada do Douro, o Vintage House Douro, hotel revitalizado 

de uma quinta do século XVIII, foi o local escolhido para fazer o estágio. A sua localização 

geográfica, perto da minha área de residência, os acessos de que dispõe (barco, comboio e 

autocarros), a disponibilidade de alojamento e serviço de alimentação para os colaboradores por 

parte do hotel, e a minha curiosidade em conhecer o funcionamento de um hotel, foram as 

principais razões que me levaram a escolher esta instituição. 

O estágio neste hotel correspondeu às minhas expectativas, apesar de não ter surgido 

uma oportunidade de participar em alguma organização de eventos. O estágio foi dividido em 

três secções, a receção, a Wine Academy, e o Housekeeping, nas quais desenvolvi e apliquei 

conhecimentos.  

O estágio iniciou-se na receção. Um obstáculo que surgiu foi a minha timidez nos 

primeiros dias, pois falava com um certo receio para os clientes e hóspedes, incluindo ao 

telefone, que se notava uma incerteza, o que transmitia insegurança na informação fornecida. 

Este obstáculo foi superado na primeira semana, embora, ainda não dominasse toda a 

informação a transmitir, já me sentia menos intimidada pelo trabalho. Esta secção encontra-se 

sempre aberta, tendo então três turnos fixos e um intermédio. Como o período de estágio na 

receção foi, no que é considerado, numa época baixa, o número de check-ins eram baixos, assim 

como os check-outs, o que me conferiu mais tempo para aprender a utilizar o programa e a reter 

melhor a informação sobre a região, bem como, sugerir os melhores locais aos hóspedes. Apesar 

da época baixa, fiz check-ins e check-outs; respondi a e-mails de hóspedes e clientes, 

esclarecendo dúvidas ou a enviar sugestões de sítios a visitar; procedi a marcações de 

restaurantes, tendo proposto alguns; e ainda, fiz marcação de viagens de barco, para as quais o 

hotel dispõe bilhetes.  

Sinto, no entanto, que deveria ter-me esforçado e participado mais, no que concerne a 

lidar com os clientes/ hóspedes, mas tendo em conta que me encontrava na minha primeira 

secção, não me sentia à vontade para dar esse passo. Os colegas de trabalho desta secção foram 

sempre muito prestáveis e atenciosos, na medida em que me ajudaram a ultrapassar a minha 

timidez ao incentivarem-me a comunicar com os hóspedes e clientes e a ensinarem-me a melhor 

forma de seguir os procedimentos e como trabalhar com o programa. A minha chefe de secção 
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(da receção) também se mostrou sempre disponível para o que fosse necessário. Sinto que fiz 

um bom trabalho e que cumpri com o que era pedido e necessário. O estágio nesta secção foi 

muito produtivo, pois deu-me o impulso e as bases necessárias para as secções seguintes.  

Após o estágio na receção, passei para a Wine Academy, uma secção que estava curiosa 

por conhecer, pois implicaria lidar com o público mais uma vez, além de que, teria de ter algum 

conhecimento sobre os produtos que se encontram expostos para venda na loja, tendo contacto 

com a realidade de vendas e com um programa. Nesta secção, já me sentia mais à vontade para 

lidar com os clientes/ hóspedes, contudo, a minha insegurança residia nas lacunas de 

conhecimento sobre os produtos existentes na loja. Os primeiros dias foram de observação e na 

semana em que me encontrei sozinha a secção melhorei os meus conhecimentos acerca dos 

produtos, isto recorrendo à leitura das fichas técnicas e pesquisas sobre os mesmos. Com o 

decorrer deste período, melhorei a comunicação e a forma de lidar com os clientes, pois tornei-

me menos rígida e mais confiante.  

Relativamente à minha prestação nesta secção, sinto que cumpri com o que me foi 

pedido, porém, tive pena não ter surgido uma oportunidade para realizar uma prova de 

degustação, creio que ao fazê-la sentiria que teria correspondido totalmente às minhas 

expectativas. Quanto à minha chefe, não tenho nada a apontar, sempre foi muito prestável, 

compreensível e uma boa formadora, pois, ajudou-me e incentivou-me a trabalhar logo com o 

programa de vendas e com o público. Contudo, uma lacuna nesta secção é a presença de apenas 

um colaborador na loja, pois quando esse se encontra de folga, a loja fica fechada, o que leva 

os hóspedes e/ ou clientes a procurarem estes produtos fora do hotel.  

O estágio nesta secção, para além de me ajudar a aperfeiçoar o atendimento ao público, 

forneceu-me conhecimento sobre vários aspetos da região, nomeadamente vinhos e quintas.  

A última etapa deste estágio foi no housekeeping. Esta secção foi para mim a mais 

esgotante, fisicamente. Era necessário um grande esforço físico, desde fazer camas, aspirar, 

passar roupa, colocar máquinas a lavar e a secar, e até mesmo percorrer o hotel todo (os vários 

blocos para limpeza) várias vezes ao dia (revista às casas de banho, atender as necessidades e 

pedidos dos hóspedes que afetassem o housekeeping). Esta foi sem dúvida a secção em que 

mais me esforcei para conseguir alcançar o ritmo das minhas colegas. Sinto que consegui dar o 

meu melhor, tendo alcançado o ritmo das restantes colaboradoras, pois já estava mais à vontade 

para fazer as tarefas necessárias e pedidas.  
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O tempo passado nas secções anteriores ajudou-me na orientação pelos pisos, pois já 

conhecia todo o hotel. Fiz todos os horários dentro desta secção à exceção de um, pois não 

houve oportunidade para tal. O horário que mais fiz foi o intermédio, das 10 horas às 19 horas, 

assim ajudava de manhã a tratar da roupa do hotel (desde dos alojamentos à do restaurante/ 

pequeno-almoço) e ficava mais uma hora para ajudar quem ficasse a fazer o turno da noite, isto 

porque, os outros horários existentes terminam um às 17 horas e outro às 18 horas, não dando 

espaço de manobra para quem faz o turno da noite. Normalmente, é só uma pessoa, o que na 

minha opinião está de certa forma mal organizado, pois duas pessoas seriam uma mais-valia, 

além de necessário. Esta necessidade é justificada pois, enquanto, uma procede à aberturas das 

camas (ronda aos quartos após o jantar), outro fica na lavandaria a dar vazão à roupa que irá ser 

necessária no dia seguinte. Além disso, o último horário termina às 22 horas (época alta) ou às 

21 horas (época baixa), e penso que seria necessário o serviço de lavandaria estar disponível até 

mais tarde, pelo menos este serviço, e até, por exemplo, à meia-noite. Isto porque, por vezes, 

existem clientes que precisam de algum serviço de lavandaria, por exemplo, podem ter 

derramado algum líquido sobre os lençóis e estes precisarem de ser substituídos, não havendo 

serviço de lavandaria e não se encontrando nenhuma funcionária do housekeeping torna-se 

complicado satisfazer este cliente.  

Este estágio foi longo e muito produtivo, pois aprendi bastante, ganhei novos 

conhecimentos e pude colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo do percurso 

académico, em especial a nível do mestrado. Assim sendo, pude colocar em prática os 

conhecimentos de inglês, adquiridos na unidade curricular da mesma, adaptada às relações 

internacionais e comércio, incluindo, o envio de e-mails formais e atender chamadas 

formalmente. Foi uma mais-valia nas secções da receção e da Wine Academy. Para além do 

inglês, foi necessário aplicar os conhecimentos de francês, pois muitos hóspedes e clientes eram 

de países onde a língua oficial é o francês. Foram colocados em prática os conhecimentos 

adquiridos na unidade curricular de informática e comunicação organizacional, na medida em 

que foi necessário trocar correspondência internamente. A unidade curricular de Espaços 

Culturais, Ambiente, Património e Turismo influenciou também este estágio, na medida que o 

estágio no hotel envolveu o turismo. Este hotel promove o turismo sustentável, relacionando 

desta forma o estágio com esta unidade curricular. No entanto, não posso excluir unidades 

curriculares como Instituições Europeias e Comunicação Internacional pois ao lidar com 

clientes/ hóspedes de outras nacionalidades, o conhecimento adquirido nesta unidade ajudou a 

lidar com esses clientes/ hóspedes. Ou como Teoria das Relações Internacionais que, embora 
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não tenha sido diretamente influenciada, o conhecimento adquirido nessa unidade curricular em 

termos de diplomacia acabou por auxiliar na forma como lidar com o público estrangeiro. 

Visto que o estágio foi realizado num hotel onde, uma grande parte dos clientes são 

estrangeiros, direcionou a escolha do tema teórico para a comunicação intercultural. No início, 

a escolha do tema tornou-se complicada devido à passagem pelos diferentes setores do hotel, 

nomeadamente a receção, a Wine Academy e o Housekeeping. Optei por este tema da 

comunicação intercultural pelo maior tempo passado no setor da receção e na Wine Academy, 

onde também lidava com os clientes. A comunicação intercultural no atendimento ao público 

enquadra-se, assim, no estágio realizado pela diversidade de clientes, de diferentes países. 

Apesar de hoje em dia a globalização ter, de certa maneira, padronizado alguns costumes, como 

a saudação e a língua, é necessário ter sempre em conta os países mais tradicionais. Um exemplo 

são os países do Médio Oriente, os oriundos destes países não comem carne de porco nem 

bebem álcool, algo a ter em conta quando estes visitam o nosso país. E, sendo uma prática 

comum de oferecer vinho do Porto aos clientes quando chegam ao hotel, é necessário fazer 

atenção à maneira como lidamos com essa situação, pode-se oferecer como cortesia ou não 

oferecer de todo. Assim, a comunicação intercultural no atendimento ao público foi um tema 

bem escolhido no que se refere ao atendimento ao público feito durante o estágio. Apesar de 

não estar diretamente ligada ao Housekeeping, a comunicação intercultural encontra-se 

presente, pois todos os colaborados também lidam com os clientes.  

Concluindo, o estágio foi uma boa escolha, em primeiro lugar, porque as tarefas 

desenvolvidas neste foram de acordo com os conhecimentos adquiridos ao longo deste percurso 

académico. Em segundo lugar, porque o tema escolhido para a parte teórica enquadra-se no 

estágio feito no hotel Vintage House Douro, já que os setores onde decorreu o estágio são os 

que lidam diretamente com os clientes.  

Além disso, foi possível adquirir mais algum conhecimento que só o mercado de 

trabalho pode oferecer, como a relação com os clientes no atendimento ao público ou fazer 

vendas, o que na teoria qualquer pessoa consegue, mas na prática é algo que uma pessoa vai 

desenvolvendo. 
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Conclusão 

 

O presente relatório teve como propósito descrever o estágio curricular, assim como, um 

tema teórico, relacionado com o mesmo.  

O tema “Comunicação Intercultural no atendimento ao público” relaciona-se com o 

estágio efetuado, na medida em que a comunicação é uma constante, e hoje em dia, cada vez 

mais com pessoas de outras culturas. Esta interação não se verificou apenas na receção da 

instituição, mas também, na Loja de Vinhos, onde a comunicação é a base do dia-a-dia. Dada 

esta realidade, é imperativo a aquisição de conhecimento, mesmo que mínimo, dessas mesmas 

culturas. Um possível exemplo: é necessário estar atento a clientes brasileiros, pois estes são 

perfecionistas e têm tendência a confirmar e a pedir esclarecimentos de dúvidas, caso não se 

esteja atento, o hotel poderá receber reclamações por falta de atendimento aos clientes. Por isso, 

é fulcral para os hotéis, nos tempos de hoje, prestarem atenção a estes detalhes cruciais que 

podem tanto custar a reputação como conferir uma excelente imagem ao hotel. O Vintage House 

Douro encontra-se preparado para receber e lidar com diversas nacionalidades, contudo nem 

todas, pois muitas apenas seriam possíveis de lidar recorrendo a formações e pesquisas. O 

mundo encontra-se em constante evolução e a colisão de culturas tem sido inevitavelmente 

maior, o que provoca uma enorme necessidade em, pelo menos, tentar entendê-las 

minimamente, pois embora existam há milhares de anos, para nós são uma novidade, visto que, 

muitas delas, só começaram a ser conhecidas devido à evolução dos meios de comunicação, das 

novas tecnologias e dos meios de transporte.  

Assim sendo, e para que exista uma boa comunicação e interação com indivíduos de 

outras nacionalidades e países, é imperativo um conhecimento geral mínimo dessas diferentes 

culturas, não só para conhecê-las, mas também para evitar conflitos e mal-entendidos que 

poderão trazer repercussões graves.  

A experiência no Vintage House Douro foi gratificante, uma mais-valia para mim, tanto 

profissional como pessoalmente. A nível profissional, permitiu-me abrir horizontes acerca do 

mercado de trabalho, bem como, adquirir alguma experiência neste setor de atividade, 

possibilitando o desenvolvimento de novas técnicas de trabalho, nomeadamente, trabalhar com 

vários sistemas, lidar com o público, resolver situações e trabalhar em equipa. A nível pessoal, 

fez-me crescer enquanto pessoa, pois além de melhorar aspetos na minha personalidade, como 
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a timidez perante o público, permitiu-me ver o mundo numa outra perspetiva, consciente da 

influência da cultura na personalidade das pessoas. 

Relativamente à pesquisa efetuada acerca do tema que cobre a parte teórica, foi bastante 

produtiva fornecendo assim novos conteúdos e novos conhecimentos ligados à área da 

comunicação e do atendimento ao público. Apesar de que o conceito da comunicação 

intercultural carece de bastantes estudos e teorias, a intensa pesquisa deste tema tornou clara a 

importância de tal conhecimento. O conhecimento de outras culturas, especialmente as que 

diferem completamente da nossa, tornou todo o processo mais enriquecedor. Assim como, o 

conhecimento adquirido durante a pesquisa de informação sobre o atendimento ao público. A 

temática do atendimento ao público forneceu informação necessária e complementar à 

adquirida durante o estágio, permitindo-me chegar à conclusão que o estágio é uma mais-valia, 

no que concerne à aplicação prática de conteúdos teóricos. Concluindo o tema teórico, a inter-

relação entre a comunicação intercultural e o atendimento ao público, de facto, interrelacionam-

se na medida em que o atendimento ao público acaba por ser comunicação, seja ela verbalmente 

ou por escrita. A comunicação intercultural vem complementar o atendimento ao público com 

a parte do conhecimento cultural dos outros países.  

Em suma, os hotéis e a comunicação intercultural estão intimamente relacionados, 

complementando-se. É necessário fazer uso desta comunicação intercultural, pois este 

conhecimento permite melhorar as competências de comunicação. Conhecer outras culturas 

acaba sempre por influenciar os ideais e pensamentos de uma pessoa e até mesmo de uma 

cultura, seja de forma positiva ou negativa. Quando escutamos nas notícias que nos países 

asiáticos há meninas menores obrigadas a casar, é revoltante para nós, pois temos uma cultura 

diferente, e claro, uma linha de pensamento que nos move para lutar contra esta tradição. Ora, 

é este conhecimento de tradições e culturas que pode, de facto, influenciar, levando a reações 

positivas ou negativas na população em geral. Uma realidade visível nos nossos tempos é a luta 

de associações internacionais para tentar solucionar situações desse género, aspetos culturais 

que se traduzem em atos cruéis e revoltantes, segundo a nossa cultura. Existe uma necessidade 

de curiosidade para com as diferentes culturas e os ideais que defendem e que fazem parte da 

sua fundação. É esta mesma curiosidade que leva, hoje em dia, ao aumento de turismo para 

países que são diferentes do nosso, com as suas próprias crenças.  

A ideia de ser internacional torna-se cada vez mais aliciante à medida que o indivíduo 

vai investigando e pesquisando novas culturas. Culturas que sempre existiam mas que por 
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ignorância ou falta de conhecimento não foram abordadas ou tornadas conhecidas. Tendo-se 

tornado numa “aldeia global”, o sentimento de pertença a outras culturas que não a nossa, ou 

somente a nossa, começa a fazer parte do próprio indivíduo. 

Assim, e de maneira a facilitar as inter-relações entre povos e culturas é fundamental 

um conhecimento básico dessas mesmas culturas, para que a comunicação seja feita o mais 

fluente possível.   
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Anexo 1: Sugestões para hóspedes 

 

Quintas 

 

 Enoteca Quinta da Avessada  

“Um local ancestral, onde há muito se produz um dos tesouros mais ricos da região 

duriense”  

Horário: 10h30 – 13h30; 14h30 – 19h00;  

Preço Médio:  

 Visita com prova de 3 vinhos (transporte incluído): 15,00€ por pessoa;  

 Visita com refeição temática: 33,00€ por pessoa;  

 O programa de vindimas (transporte incluído):55,00€ por pessoa;  

Duração da Visita: 1h30  

Reserva: Recomendado  

Localização: Favaios - Alijó  

 

 

 Quinta do Panascal  

“ Experiência quinta do Panascal”  

Horário: 10h00 – 18h00  

Preço Médio: 3,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Não necessita  

Localização: Valença do Douro  

 

 Quinta do Vallado  

“O verdadeiro espírito duriense sente-se no momento da visita às adegas nova e velha”  

Horário: 11h30 ou 17h00  

Preço Médio: 7,50 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Peso da Regua  
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 Quinta do Pego  

“A vista do restaurante é impressionante, especialmente ao pôr do sol.”  

Horário: 10h00 – 19h00  

Preço Médio: 5,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Valença do Douro  

 

 Quinta de La Rosa  

“Tradicional cave de envelhecimento dos vinhos do Porto”  

Horário:  

Segunda a Sexta: 11h00  

Fins de semana: Marcações prévias  

Preço Médio: 10,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Pinhão  

 

 Quinta do Crasto  

“Visita às adegas,…, terminando com prova de 5 vinhos da nossa gama”  

Horário: Marcação prévia  

Dia de encerramento: Sábado e Domingo  

Preço Médio: Desde 18,45 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h30  

Reserva: Obrigatário  

Localização: Perto de Gouvinhas  

 

 Quinta do Passadouro  

“Uma boa vida é como um cálice de Vinho do Porto: o importante é saboreá- la.”  

Horário: 11h00, 14h30 e 18h00  

Preço Médio: Oferta  

Duração da Visita: 1h00  
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Reserva: Recomendado  

Localização: Vale Mendiz  

 Quinta da Pacheca  

“Local tranquilo e de boa qualidade”  

Horário: 10h30 - 17h30  

Preço Médio: 8,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Cambres  

 

 Quinta do Tedo  

“A produção dos vinhos desta quinta é afamada e muito apreciada”  

Horário: 10h00 - 19h00  

Preço Médio: 5,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Adorigo  

 

 Quinta do Portal  

“A Adega construída por Siza Vieira é um dos pontos a visitar dentro da Quinta”  

Horário: 10h00 – 13h00; 14h00 – 19h00  

Preço Médio: 5,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 00h30  

Reserva: Recomendado  

Localização: Sabrosa  

 

 Quinta do Seixo  

“Descobre-se facilmente esta antiga Quinta e sua moderna Adega perfeitamente integrada 

na paisagem”  

Horário: 10h30 – 12h30; 14h00 – 18h30  

Preço Médio: Desde 6,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Valença do Douro  



90 
 

 

 

 Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo  

“A inovadora carta de vinhos oferece várias opções para harmonizar com os menus ” 

Visitas: Apenas com almoço incluído  

Localização: Covas do Douro  

 

 Caves Murganheira  

“Fundada à mais de 50 anos, aliou as virtudes da mãe natureza a uma sabedoria secular 

”  

Horário: A definir  

Preço Médio: Cerca de 10,00 Euros por pessoa  

Duração da Visita: 1h00  

Reserva: Recomendado  

Localização: Ucanha – Tarouca  

 

Restauração 

Restaurantes  

 Castas & Pratos  

“Restaurante e wine bar, localizado no armazém dos caminhos de ferro”  

Gastronomia: Moderna e criativa  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Localização: Peso da Régua  

 

 A Companhia do Museu do Douro  

“Parte integrante do Museu do Douro”  

Gastronomia: Regional portuguesa com um toque de modernidade  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Localização: Peso da Régua  

 

 Cacho D`Oiro  

“Casa simples e despretensiosa na decoração, mas que serve uma excelente cozinha 

regional”  

Gastronomia: Regional  



91 
 

Preço Médio: 16,00 Euros por pessoa  

Localização: Peso da Régua  

 

 Douro In  

“A cozinha combina os sabores tradicionais com as tendências nacionais e internacionais”  

Gastronomia: Moderna e sofisticada 

Preço Médio: 35,00 Euros por pessoa  

Localização: Peso da Régua  

 

 Restaurante Chaxoila  

“Transporta-o numa viagem de 63 anos entre a tradição e a modernidade”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 12,00 Euros por pessoa  

Localização: Vila Real  

 

 Bons Tempos  

“Referência gastronómica com as melhores iguarias transmontanas”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 20,00 Euros por pessoa  

Localização: Vila Real  

 

 Cais da Villa  

“Projeto criativo que conjuga harmoniosamente o antigo e o moderno”  

Gastronomia: Regional / Moderna  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Localização: Vila Real  

 

 Papas Zaide  

“Restaurante típico com ambiente familiar”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 12,00 Euros por pessoa  

Localização: Provesende  

 

 Casa Regional O Forno  
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“Ambiente acolhedor e agradável”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 12,00 Euros por pessoa  

Localização: São João da Pesqueira  

 

 DOC  

“Primeiro bar-restaurante semiaquático do Douro”  

Gastronomia: Moderna / Gourmet  

Preço Médio: 40,00 Euros por pessoa  

Localização: Folgosa do Douro  

 

 LBV 79  

“Envolvência agradável”  

Gastronomia: Regional / Moderna  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Localização: Pinhão  

 

 Vela Douro  

“Local simpático com decoração muito interessante”  

Gastronomy: Regional  

Average price: 25,00 Euros per person  

Location: Pinhão  

 

 Museu dos Presuntos  

“Poucas vezes o nome da casa coube tão bem na perfeição como este”  

Gastronomia: Regional / Tradicional 

Preço Médio: 22,00 Euros por pessoa  

Localização: Vila Real  

 

 Quintas com refeições  

Quinta do Portal “A Adega construída por Siza Vieira é um dos pontos a visitar dentro da 

Quinta”  

Gastronomia: Regional / Inovadora  

Preço Médio: 40,00 euros por pessoa  
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Reserva: Obrigatário 

Localização: Sabrosa  

 

 Quinta do Pego  

“A vista do restaurante é impressionante, especialmente ao pôr do sol.”  

Gastronomia: Regional / Moderna  

Preço Médio  

Almoço: 15,00 Euros por pessoa  

Jantar: 30,00 Euros por pessoa  

Reserva: Obrigatário  

Localização: Valença do Douro  

 

 Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo  

“Todos os dias o Chefe surpreende com um menu diferente”  

Gastronomia: Regional / Moderna  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Reserva: Obrigatário  

Localização: Covas do Douro  

 

 Quinta la Rosa  

“Tradicional cave de envelhecimento dos vinhos do Porto”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 27,50 Euros por pessoa  

Reserva: Obrigatário  

Localização: Pinhão  

 

 Quinta do Passadouro  

“Uma boa vida é como um cálice de Vinho do Porto: o importante é saboreá- la.”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Reserva: Obrigatário  

Localização: Vale Mendiz  
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 Quinta da Pacheca  

“Local tranquilo e de boa qualidade”  

Gastronomia: Regional  

Preço Médio: 30,00 Euros por pessoa  

Reserva: Obrigatário  

Localização: Cambres  

 

Atividades 

Passeios pedestres  

Percurso: Pinhão – Provesende – Pinhão  

Distancia: 5 Km  

 

Canoas  

Meio-dia: 25,00 Euros por unidade  

Dia inteiro: 30,00 Euros por unidade  

 

Bicicletas  

Meio-dia: 25,00 Euros por unidade  

Dia inteiro: 30,00 Euros por unidade  

 

Passeios pela Linha do Douro  

Comboio Histórico  

“No comboio histórico temos o genuíno sabor das viagens de há cem anos”  

 Verificar mais informações com a Receção  

 

Comboio Regular  

“O comboio é património português”  

 Percurso recomendado: Pinhão – Pocinho – Pinhão  

 Duração: 2h00  

 Horário: Todos os dias  

 Tarifa: A verificar  

 

Passeios de Barco  

Companhia Turística do Douro  
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“Cruzeiros pelo Rio Douro em barcos Rabelo (barcos típicos do Douro)”  

Passeios diários: 10h30 – 14h30  

Sujeito a disponibilidade  

Tarifas: Desde 20,00 Euros por pessoa (seis pessoas no mínimo)  

 

PipaDouro  

“Vamos superar as melhores expectativas dos clientes com um alfaiate antigo (anos 50/60)”  

Passeios diários: 10h30 – 14h30  

Sujeito a disponibilidade  

Tarifas: Desde 35,00 Euros por pessoa  

Magnifico Douro  

“Cruzeiros pelo Rio Douro em barcos Rabelo (barcos típicos do Douro)”  

Passeios diários: 10h45 – 14h45  

Sujeito a disponibilidade  

Tarifas: Desde 20,00 Euros por pessoa (duas pessoas no mínimo)  

 

Locais a Visitar 

Miradouros  

Miradouro Casal de Loivos (Casal de Loivos)  

Miradouro de S. Salvador de Mundo (S. J. da Pesqueira)  

Miradouro de S. Leonardo de Galafura (Peso da Régua)  

Miradouro de Nossa Sra. da Piedade (Alijo)  

 

Casa de Mateus  

Horário: 9h00 – 19h00  

Tarifas: Desde 9,50 Euros por pessoas  

Localização: Vila Real  

 

Museu do Douro  

Horário: 10h – 13h; 14h30 – 18h  

Tarifas: Desde 6,00 Euros por pessoa  

Localização: Peso da Régua 

  

Museu “Wine House”  



96 
 

Horário: 11h; 15h; 17h  

Tarifas: Desde 2,50 Euros por pessoa  

Localização: Pinhão  

 

Parque Arqueológico do Vale do Coa & Museu do Coa  

Horário: Terça a Domingos: 09h00 – 12h30; 14h00 – 17h30;  

Dia de encerramento: Segunda-feira;  

Tarifas: A verificar com a receção;  

Localização: Vila Nova de Foz Coa  

 

Museu de Favaios – Pão & Vinho  

Horário: Terça a Sexta: 13h30 – 12h30; 14h30 – 18h30;  

Sábados e Domingos: 11h00 – 18h30;  

Dia de encerramento: Segunda-feira;  

Tarifas: A confirmar  

Localização: Favaios  

 

Aldeias 

Provesende  

Favaios  

Barcos  

Lamego  

Ucanha  

São João de Tarouca  

Trevões – S. J. da Pesqueira  

S. Martinho D’Anta (Terra Miguel Torga)  

Sabrosa (Terra de Fernão Magalhães) 
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Anexo 2: Mapa Pinhão – Vintage House Douro  
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Anexo 3: Mapa rota do vinho do Porto 
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Anexo 4: Mapa Quintas da região 
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Anexo 5: Piqueniques Vintage 

 

 

 Piquenique Vintage  

Sandes de presunto  

Quiche  

Panados  

Croisants com queijo e fiambre  

Pataniscas de bacalhau  

Seleção de queijos nacionais  

Pasteis de nata  

Bolo caseiro  

Águas  

Sumo de laranja e limonada  

Preço: 25.00 €/pessoa  

 

Piquenique Vintage Superior  

Empada de galinha c/ azeitonas  

Folar Transmontano  

Bola de Bacalhau  

Batata frita Inglesa  

Salada verde  

Queijos nacionais  

Seleção de enchidos regionais  
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Fruta fresca  

Tartelete de Pera  

Muffin de Chocolate  

Águas  

Sumo de laranja e limonada, refrigerantes  

Preço: 30.00 €/pessoa 
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Anexo 6: Recomendações de rotas 

 

 
 Rota do Douro  

 11h30: Passeio de Barco em direção ao DOC;  

 13h00: Almoço no restaurante DOC;  

 15h00: Regresso de barco ou taxi;  

 17H30: Prova de Vinhos e chocolates na Wine Academy;  

 

Rota das Quintas  

 10h30: Passeio de Barco;  

 13H00: Almoço na Qta. do Pego (Snacks/Light);  

 15h00: Visita à Qta. do Panascal;  

 16h30: Visita à Quinta do Seixo;  

 

Rota do comboio  

 Pinhão – Ferrão:  

 12h00: Viagem de barco Pinhão – Ferrão;  

 

Ou  

 12h17: Viagem de Comboio Pinhão – Ferrão;  

 12H45: Almoço na Qta. Nova (sugestão do chefe);  

 15h40: Visita à Qta. do Crasto;  

 17h37: Regresso de comboio ou barco;  

 

Rota do Museu  

 10h30: Visita à Qta. do Tedo;  

 12h00: Visita ao Museu do Douro;  

 13h30: Almoço e visita na Qta. da Pacheca;  

 17h30 - 19h30: Passeio de barco exclusivo com pic-nic a bordo;  
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Rota de Favaios  

 9h37: Viagem de comboio: Pinhão – Pocinho - Pinhão (apenas de segunda a sexta);  

 12h30: Transfer para a Enoteca programa completo;  

 Almoço;  

 Visita às padarias regionais;  

 Visita à adega de Favaios;  

 Visita à Enoteca com prova de vinhos e degustação de produtos regionais;  

 Visita ao miradouro de Casal de Loivos;  

 

Rota dos Miradouros  

 11h00: Prova de Azeites no hotel;  

 13h00: Almoço na Toca da Raposa;  

 15h00: Miradouro de S. Salvador do Mundo;  

 16h00: Visita a S. Xisto;  

 17h00: Vargelas;  

 18h00: Miradouro da Senhora do Viso;  

 

Rota Histórica  

 11h00: Caminha para Provesende;  

 12h30: Almoço na Qta. do Portal;  

 14h00: Visita à Qta. do Portal;  

 15h30: Visita a S. Martinho D’Anta;  

 17h00: Visita ao Palácio de Mateus  

 

Rota dos Mosteiros  

 10h00: Visita à cidade de Lamego;  

 13h30: Almoço no Restaurante VinDouro;  

 16h00: Visita às Caves da Murganheira;  

 18h00: Visita ao Convento de S. João de Tarouca;  

 19h00: Visita à Qta. de Santa Cruz – Britiande;  

 

Tarifas e/ou Transfer: Por favor contactar a receção para verificar as respetivas tarifas 
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Anexo 7: Cursos de Vinhos – Experiência do Vinho 
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Anexo 8: Cursos de Vinho – Serviço de Vinhos 
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Anexo 9: Provas de Vinhos do Porto – Introdução ao Vinho do Porto 
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Anexo 10: Categorias Especiais 
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Anexo 11: Prova Cega de Vinhos do Porto 
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Anexo 12: Provas de Degustação - Degustação de Porto & Chocolates 
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Anexo 13: Prova de Porto de Sabores 
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Anexo 14: Prova de Vinhos e Queijos 
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Anexo 15: Prova de Vinhos e Enchidos 
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Anexo16: Prova de Produtos Regionais 
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Anexo 17: Prova de Azeites 
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Anexo 18: Descrição função do staff do housekeeping 
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Anexo 19: Preparação carros de limpeza 
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Anexo 20: Preparação dos quartos 
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Anexo 21: Alojamentos – suplementos e informação 
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Anexo 22: Gestão F&B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

Índice: 

 

Agradecimentos ................................................................................................................. 4 

Resumo .............................................................................................................................. 5 

Abstract ............................................................................................................................. 6 

Introdução .......................................................................................................................... 7 

Parte I ........................................................................................................ 9 

1.1. A Cultura na Comunicação .................................................................................. 10 

1.2. A comunicação intercultural .................................................................................... 17 

1.3. Atendimento ao Público ........................................................................................... 25 

1.4. Comunicação Intercultural no atendimento ao público ............................................ 33 

Parte II .................................................................................................... 45 

2.1. Entidade Acolhedora ................................................................................................ 46 

2.2. Organograma da empresa ......................................................................................... 48 

2.3. Atividades Desenvolvidas ........................................................................................ 49 

2.4. Cronograma das atividades a realizar em cada secção: ............................................ 50 

2.5. Receção .................................................................................................................... 52 

2.6. Loja de Vinhos (Wine Academy) .............................................................................. 57 

2.6.1. Categoria: Provas de Degustação: ................................................................................. 57 

2.6.2. Categoria: experiência do Porto .................................................................................... 60 

2.7. Housekeeping (andares) ....................................................................................... 66 

Apreciação Crítica ........................................................................................................... 73 

Conclusão ........................................................................................................................ 77 



133 
 

Referências Bibliográficas .............................................................................................. 80 

Bibliografia ...................................................................................................................... 80 

Bibliografia Digital .......................................................................................................... 81 

ANEXOS ................................................................................................. 86 

Anexo 1: Sugestões para hóspedes .................................................................................. 87 

Anexo 2: Mapa Pinhão – Vintage House Douro ............................................................. 97 

Anexo 3: Mapa rota do vinho do Porto ........................................................................... 98 

Anexo 4: Mapa Quintas da região ................................................................................... 99 

Anexo 5: Piqueniques Vintage ...................................................................................... 100 

Anexo 6: Recomendações de rotas ................................................................................ 102 

Anexo 7: Cursos de Vinhos – Experiência do Vinho .................................................... 104 

Anexo 8: Cursos de Vinho – Serviço de Vinhos ........................................................... 105 

Anexo 9: Provas de Vinhos do Porto – Introdução ao Vinho do Porto ......................... 106 

Anexo 10: Categorias Especiais .................................................................................... 107 

Anexo 11: Prova Cega de Vinhos do Porto ................................................................... 108 

Anexo 12: Provas de Degustação - Degustação de Porto & Chocolates ....................... 109 

Anexo 13: Prova de Porto de Sabores ........................................................................... 110 

Anexo 14: Prova de Vinhos e Queijos .......................................................................... 111 

Anexo 15: Prova de Vinhos e Enchidos ........................................................................ 112 

Anexo16: Prova de Produtos Regionais ........................................................................ 113 

Anexo 17: Prova de Azeites .......................................................................................... 114 

Anexo 18: Descrição função do staff do housekeeping ................................................. 115 



134 
 

Anexo 19: Preparação carros de limpeza ...................................................................... 116 

Anexo 20: Preparação dos quartos ................................................................................ 118 

Anexo 21: Alojamentos – suplementos e informação ................................................... 128 

Anexo 22: Gestão F&B ................................................................................................. 130 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Índice de Figura: 

 

Figura 1 – Vintage House Douro  ................................................................................... 46 

Figura 2 – Organograma do Vintage House Douro ........................................................ 48 

Figura 3 – Cronograma das atividades de estágio ........................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Índice de Gráficos: 

 

Gráfico 1 – Viagens turísticas para o estrangeiro. ........................................................... 33 

 


