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Introdução
Este relatório surge no âmbito da realização da Prova de Aptidão Profissional (PAP), do
Curso Profissional de Técnico de Turismo.
A PAP consiste num projeto prático, consubstanciado num produto, numa intervenção,
ou numa atuação, consoante o curso, no qual o aluno no fim do curso profissional
apresenta e defende perante um júri, bem como um relatório final de realização e
apreciação crítica para obter o diploma de qualificação profissional.
A realização da PAP visa fornecer a experiência de criação e definição de um projeto de
carácter profissional adequando aos desempenhos funcionais do técnico de nível IV e a
mobilização e a aplicação das aprendizagens produzidas nas diversas áreas de formação
ao longo dos anos de curso. A PAP também prepara competências fundamentais para a
resolução de problemas profissionais, nomeadamente a reflexão sobre as consequências
das decisões profissionais, espírito de iniciativa e de equipa e desenvolvimento de
capacidades de comunicação.
O tema deste projeto é um website que visa vender itinerários com a duração de um dia
para duas pessoas. Este tema foi escolhido pelas formandas Rita Camacho e Márcia Vieira
durante a realização da FCT (Formação em Contexto de Trabalho). A escolha deste tema
tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo dos 3 anos letivos do
curso.
Este relatório encontra-se dividido em três capítulos: No primeiro capítulo é descrito os
conceitos básicos ligados ao turismo; o segundo a descrição do Projeto, onde é
aprofundado mais circunstanciadamente o desenvolvimento deste; e no terceiro fez-se a
análise SWOT.

Página 5 de 27



 Formanda: Rita Nunes Camacho
 Curso Profissional de Técnico de Turismo
POCH-01-5571-FSE-001117 Código SIGO nº 8695039

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE
ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENAVENTE

Ensino Profissional | Ano Letivo 2018/ 2019
Relatório da Prova de Aptidão Profissional

Capítulo I – Conceitos Básicos
1.1. Turismo
De acordo com a OMT (Organização Mundial de Turismo), o Turismo engloba um
conjunto de atividades praticadas pelos turistas fora dos seus locais habituais de trabalho
e de residência. Essas atividades visam satisfazer as necessidades dos turistas, por
exemplo, o desejo de conhecer ou o desejo de se divertir num meio diferente do que lhe
é habitual. Os autores Mathieson e Wall consideram que esta deslocação e permanência
em outros locais (seja nacional, internacional ou interno) é um movimento temporário
com a duração inferior a 1 ano. Logo, se o turista permanecer no mesmo local após 1 ano,
este deixa de ser classificado como turismo.
O turismo abrange todas as deslocações de pessoas, quaisquer que sejam as suas
motivações. Prontamente, isto significa que existe uma diversificada tipologia de turismo.
Como alguns tipos de turismo temos:


Turismo de Aventura: prática de atividades de aventura recreacionais em
ambientes naturais ou em espaços urbanos.



Turismo Cultural: atividade direcionada para o conhecimento e o desejo de
contemplação de bens materiais e imateriais que se tornaram atrações turísticas.



Turismo Balnear: destinado à visita de estabelecimentos ou destinos apropriados
ao banho, como as termas e praias.



Turismo de Lazer: atividades que servem para relaxar, descontrair e entreter as
pessoas.

Ainda existem outros tipos de turismo, como o religioso e negócios, pois as motivações
turísticas possuem uma grande diversidade e isto traduz-se em uma grande diversidade
de tipos de turismo.
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1.2. Itinerário
Um itinerário é a descrição de um percurso ou de uma rota que os turistas seguem
quando visitam outro local. Um itinerário turístico descreve os locais de interesse que
devem ser visitados pelos turistas e indica uma série de atividades e serviços durante a
sua duração.
A tipologia de itinerário varia conforme a motivação subjacente. Por exemplo, um
itinerário gastronômico irá englobar os locais onde se encontram os pratos típicos da
gastronomia regional.
A elaboração e realização de um itinerário turístico são o resultado de um longo processo
de um estudo e análise de possibilidades e de um conhecimento prévio de dados. A
metodologia utilizada vai depender obviamente do público alvo já que é isso que deverá
determinar as várias opções bem como os serviços e atividades incluídas.
Sempre que possível, o itinerário deve ser testado, de preferência nos mesmos dias e às
mesmas horas identificadas no projeto de itinerário.

1.3. Website
Website é uma palavra que resulta da justaposição das palavras inglesas web (rede) e site
(sítio, lugar). Essa palavra é utilizada para fazer referência a uma página ou a um
agrupamento de páginas relacionadas entre si, acessíveis na internet através de um
determinado endereço. Por exemplo, a informação que está presente neste projeto está
disponível no website www.outletturismo12.wixsite.com/home.
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1.4. Importância da internet no turismo
Nos dias atuais, os turistas dependem na internet para comprar produtos/serviços
turísticos. A Internet está presente em todas as fases de uma viagem: da pesquisa à
reserva, do registo das imagens à partilha de informações.
Esta tecnologia permite que os clientes consultem e recebam uma grande quantidade de
informação em tempo atual, pois existe na internet, vários programas de procura
automática onde se pode pesquisar determinados produtos e estes comunicam qual é o
produto mais barato ou o produto com a melhor qualidade na atualidade.
Mas a internet não serve só para a recolha de informações, esta também é útil para
reservas de última hora, pois, permite comprar online e diretamente, quendo as agências
de viagens encontram-se fechados.
Com o correio eletrónico nas empresas, a comunicação entre os operadores e os clientes,
torna-se mais rápida e económica, pois, é possível aceder a este, em qualquer parte do
mundo, para além de ser conveniente e prático porque é possível ler e responder à
correspondência na hora mais apropriada.
Logo, é possível concluir que a Internet é importante para o turismo, pois permite uma
maior eficácia na obtenção de informações, aumenta a competitividade da empresa, cria
maiores oportunidades de negócio, torna possível uma comunicação rápida, económica e
ideal, permite uma maior capacidade de a empresa adaptar os seus serviços conforme as
necessidades dos clientes e aumentara o fluxo turístico e económico.
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1.5. Qualidade nos Serviços de Informação Turística
Todas as empresas possuem o mesmo objetivo: satisfazer as necessidades dos clientes. E
para isso se concretizar é preciso prestar um serviço ou um produto de qualidade.
De acordo com o capítulo 2 do módulo 7 do manual de TCAT (Técnicas de Comunicação e
Acolhimento Turístico), os clientes são, cada vez mais exigentes e conhecedores, logo,
não perdoam qualquer erro, lapso ou descuido por parte do operador. Por isso, as
empresas apostam na manutenção de qualidade, utilizando uma estrutura de gestão pela
qualidade total (estrutura GQT). Esta estrutura quase não possui qualquer nível
hierárquico, é valorizada a capacidade de resolver problemas, a aprendizagem e a
participação de todos os empregados para a melhoria dos serviços/produtos. Logo, com
este sistema, as empresas poderão satisfazer as necessidades de cada cliente.
Obter qualidade nos serviços de informação turística ajuda a empresa a atingir os seus
objetivos definidos na sua estratégica, garante estabilidade e confiabilidade nos serviços e
identifica as necessidades dos clientes, de forma a superar as suas expectativas.
Para que o projeto apresentado tenha qualidade, foi criado um plano de objetivos a
serem cumpridos, realizada uma análise SWOT, onde são numerados os pontos fortes e
fracos, oportunidades e ameaças do projeto e foi realizado um estudo ao mercado para
se conhecer a concorrência melhor, o público-alvo e os destinos turísticos dos itinerários.
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Capítulo II – Fundamentação do Projeto
2.1. Descrição do Projeto
Este projeto procura vender itinerários em vários locais de Portugal, incluindo os
arquipélagos da Madeira e dos Açores. O objetivo é que a venda destes itinerários possa
crescer, tanto nacional como internacionalmente, o fluxo de turismo em Portugal
também aumenta com as vendas devido à sua grande promoção, especialmente nas
cidades que se encontram incluídas nos percursos turísticos, por exemplo: Porto, Lisboa,
Faro, Funchal, entre outros… Mas o crescente fluxo de turismo também permite que as
empresas de acolhimento, de animação, de restauração e de transportes possam crescer
economicamente, pois estas empresas são essenciais para a realização de itinerários,
criando assim, mais emprego para o país, ou seja, todas as empresas ligadas direta ou
indiretamente com os itinerários turísticos que se realizam acabam por beneficiar
economicamente com a procura cada vez mais crescente destes passeios turísticos que
ajudam a desenvolver as regiões onde são realizados.
Isto tudo faz com que Portugal seja classificado como um dos melhores destinos
turísticos, aumentando assim a sua competição no mercado turístico internacional.
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2.2. Enquadramento Teórico
Os World Travel Awards consideraram Portugal como o melhor destino turístico da
Europa e do mundo. Isso devido ao que Portugal tem para oferecer aos turistas: história e
cultura, gastronomia e vinhos, praias, surf, festivais de música, golfe, uma grande
variedade de paisagens e, sobretudo, um povo português, considerado acolhedor, aberto
e amigável.
Neste sentido, este projeto procura promover o turismo em várias localidades de
Portugal com a criação de dois itinerários turísticos para cada localidade (Porto, Lisboa,
Algarve, Açores e Madeira).
Os distritos do Porto e de Lisboa são ambos banhados por rios e constituídos por bairros e
centros históricos. O Fado foi considerado como uma manifestação cultural e como
fazendo parte do património imaterial de Portugal. Porto é assim, um grande destino
turístico devido ao seu panorama cultural e Lisboa pela sua história e vasta coleção de
monumentos.
A região do Algarve é mais conhecida pelas várias praias de excelente qualidade. Muitos
europeus visitam este destino pelo clima e temperatura da água, mas também pelos
costumes e tradições ao longo dessa região.
O arquipélago dos Açores é conhecido por ser uma região turística sustentável, pelo
legado patrimonial e pela posse de um número impressionantes de reservas naturais e
habitats protegidos, com grandes paisagens vulcânicas, lagos no fundo de caldeiras
verdes, trilhos fantásticos e outros…
O arquipélago da Madeira é um polo turístico internacional todo o ano, devido ao seu
clima ameno e paisagens exuberantes. Também é muito reconhecido pela sua excecional
gastronomia e cultura.
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Considerando as caraterísticas de cada um destes locais, criamos na totalidade de dez
itinerários onde se enquadra os vários tipos de turismo: turismo de aventura, turismo
cultural, turismo balnear, turismo de lazer e turismo gastronómico.
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2.3. Objetivos do Projeto
Neste projeto, foram estabelecidos vários objetivos de curto e longo prazo. De curto
prazo, o projeto visa a venda dos itinerários para as pessoas que habitam a mesma zona
geográfica que o projeto. Faz-se a promoção através das redes sociais, em folhetos e
cartazes que serão colocados em locais de restauração, transportes e clínicas médicas.
Os objetivos a longo prazo do projeto são: a venda internacional dos itinerários, a criação
de itinerários com destinos internacionais; parcerias significantes com outros websites e
empresas que os gerem; a posse de um grupo de clientes regulares; promoção dos
itinerários em grandes eventos promocionais e turísticos, como por exemplo a FITUR
(Feira Internacional de Turismo).
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2.4. Projeto
O projeto consiste no desenvolvimento de um website para a venda de itinerários, que foi
criado através de uma aplicação online (Wix.com), na qual aprendemos a utilizar na
disciplina de TIC. Este website foi totalmente criado pelas formandas e está disponível em
versão desktop (computador) e versão mobile (telemóvel).

2.4.1. Página Inicial

Figura 1- Página inicial do website

Nesta página é apresentado um cabeçalho e rodapé que estarão presentes em todas as
páginas e subpáginas do website. No cabeçalho podemos notar que existe um menu que
permite explorar as outras páginas (Início, Portugal e Arquipélagos, Itinerários e Sobre).
Ao lado direito desse menu é apresentado um menu de idiomas, que permite ao
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utilizador a mudar o idioma do website (para português ou espanhol). No meio da página
é exposto um Slide Deck Gallery, que permite que sejam apresentadas, uma de cada vez,
imagens dos destinos onde os nossos itinerários ocorrem. Por cima dessas imagens é
visto cinco botões, nos quais, ao serem clicados, vão levar o utilizador às subpáginas dos
itinerários da zona que escolheu. Essas subpáginas também são expostas no menu ao
passar o mouse por cima (figura 2).
Por fim, no fundo da página (figura 4), é visto o rodapé com o logótipo, nome e
informações como a nossa localização e email. É também um elemento essencial do
website, o botão de voltar ao topo da página, que só se mostra presente quando o
utilizador alcança o limite da página ou quase (figura 3).
Figura 3- Botão "Voltar ao Topo"

2.4.2. Portugal e Arquipélagos

Figura 4- Rodapé do website

Nesta página é apresentada uma galeria de imagens dos vários destinos turísticos que os
itinerários vão promover (figura 5 e 6). No entanto, a primeira imagem é o mapa de
Portugal, para que os visitantes saibam onde fica localizado estes destinos. Também
foram colocadas algumas imagens da gastronomia típica de Portugal.
Ao clicar numa imagem à escolha, é apresentado
um botão de texto (figura 7) que diz: Go to link (em
português: ir para a ligação). Esse botão vai levar o
utilizador à subpágina dos itinerários do destino
que a imagem representa.
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Figura 5- Botão de texto destacado com as duas setas vermelhas
Figura 4- Página "Portugal e Arquipélagos"
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2.4.3. Itinerários
Esta página apresenta todos os itinerários criados em layouts (figura 8). Cada layout
representa um itinerário com uma pequena descrição, um preço, um destino, uma
imagem e um botão que diz “ver mais”. Esse botão serve para que o utilizador
interessado nesse itinerário possa descobrir mais sobre o mesmo, levando à subpágina
onde esse itinerário se encontra.

Figura 6- Página "Itinerários" na língua espanhola

2.4.4. Subpáginas
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Estas subpáginas (figura 9) pertencem à página anterior. São estas subpáginas que os
botões da página inicial vão levar o utilizador. São 5 subpáginas dividas em regiões (Norte,
Centro, Sul, Açores e Madeira).

Figura 7- Subpáginas no menu do site em espanhol

Ao clicar em uma dessas subpáginas, o utilizador vai encontrar dois layouts de dois
itinerários dessa região (figura 10).

Figura 8- Subpágina "Norte" em espanhol
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E ao escolher carregar num desses itinerários, o botão vai levar o utilizador à parte da
página onde está descrito, com mais detalhes, esse itinerário (figura 11).

Figura 9- A ação de carregar no botão "Ver mais"

Se o utilizador ficar interessado em comprar esse itinerário, existe um botão “comprar”
no canto inferior direito que também mostra o preço. Ao carregar nesse botão, o cliente
vai ser levado à página “Sobre” onde o mesmo vai poder encontrar informações, como o
email e números telefónicos, para conseguir comprar o itinerário.

2.4.5. Sobre
Esta página é a última para explorar, mas não deixa de ser importante. É nesta página
onde os clientes podem encontrar informações sobre o website, sobre as formandas que
elaboraram o website, um mapa da localização, que é a Escola Secundária de Benavente,
números de telefone, o email e um formulário de contacto (figura 12 e 13).
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Figura 12- Página "Sobre"

O formulário de contacto (figura 14) permite que o utilizador escreva um breve email

Figura 13- Mapa

destinado à empresa, tornando este, uma maneira mais acessível de comprar um
itinerário.
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Figura 14- Formulário de contacto destacado a vermelho

2.4.6. Logótipo
O logótipo foi criado numa aplicação online (Free Logo Design) e consiste em um mapa
físico com um ícone de localização com cores temáticas do design do website (fundo
branco e ícones verdes).

Figura 10- Logótipo horizontal

Figura 15- Logótipo vertical

Página 21 de 27



 Formanda: Rita Nunes Camacho
 Curso Profissional de Técnico de Turismo
POCH-01-5571-FSE-001117 Código SIGO nº 8695039

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE
ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENAVENTE

Ensino Profissional | Ano Letivo 2018/ 2019
Relatório da Prova de Aptidão Profissional

2.5. Calendarização do Projeto
A ideia inicial foi estabelecida pelas formandas, Márcia e Rita durante a realização do
primeiro estágio dentro da Formação em Contexto de Trabalho que é necessário realizar
no segundo ano do curso profissional Técnico de Turismo, em junho de 2018.
No início de outubro do terceiro e último ano do curso, foi o começo do planeamento do
website. A conclusão do website estava prevista para o fim do mês de fevereiro e o
relatório para o fim de abril. Nesta altura ainda era necessário responder a algumas
perguntas: Que paleta de cores vamos utilizar? Qual vai ser o nome do website? Quais vão
ser os destinos?
No dia 30 de outubro, deu-se início à criação do website. O site foi organizado conforme a
estrutura que planeada.
Desde do mês de novembro até ao início das férias de Natal em dezembro, foram
organizados os primeiros itinerários e o website foi sendo atualizado (colocou-se imagens
que o Google Images disponibiliza e melhorou-se a sua estrutura). No entanto, a maior
parte do projeto encontrava-se guardada dentro de uma pendrive, na qual desapareceu
no mês de dezembro. Foi um grande contratempo, o qual foi superado com a decisão de
um novo plano de concretização de objetivos. E por vezes, a aplicação online que foi
utlizada para a construção do website encontrava-se com problemas técnicos e fora de
acesso.
No dia 7 de janeiro em 2019, o website foi atualizado com mais imagens e âncoras. Até
dia 16 de janeiro, foram criados diferentes itinerários e atualizadas as funções de cada
botão e âncoras presentes no website. No seguinte dia, colocou-se no website uma opção
de mudar o idioma do texto para Espanhol, tornando-o um website bilíngue.
Durante o resto do mês, os itinerários ficaram concluídos e passou-se à fase da
organização dos mesmos. Deu-se início à tradução em espanhol com o auxílio da
professora da disciplina Comunicar em Espanhol, Ana Maria da Silva.
Página 22 de 27



 Formanda: Rita Nunes Camacho
 Curso Profissional de Técnico de Turismo
POCH-01-5571-FSE-001117 Código SIGO nº 8695039

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE
ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENAVENTE

Ensino Profissional | Ano Letivo 2018/ 2019
Relatório da Prova de Aptidão Profissional

De seguida fez-se os devidos testes para apurar se existia algum erro na passagem do
idioma português para espanhol. Também foi dado início à revisão do projeto, à procura
de potenciais erros a serem emendados.
Os preços dos serviços sofreram uma alteração com o intuito de se tornarem mais
apelativos e foi criado um logótipo. O website ficou terminado e iniciou-se a elaboração
dos relatórios finais.
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Capítulo III – Plano de Marketing
3.1. Marketing
Marketing é a ação de promover um produto ou serviço, ou seja, é a realização de uma
estratégica de comunicação e venda para chamar à atenção dos clientes, gerando
relacionamentos lucrativos de ambas as partes. É necessário, para isso, a concretização
de um estudo de mercado (análise SWOT) para conhecer a concorrência, as necessidades
dos público-alvo, os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades.
Para promover um produto/serviço utiliza-se a publicidade (anúncios publicitários,
folhetos, redes sociais, …) e os clientes já conquistados na empresa. Estes clientes são
fundamentais, pois, estes geram valor ao passar a palavra da sua satisfação, oferecendo
novos potenciais clientes à empresa.
Para este projeto, o marketing é essencial, pois este procura e cria estratégias de
publicidade, como cartazes e folhetos de venda dos itinerários presentes no website. Com
a maior promoção, o website ganhará mais visitantes, a venda dos itinerários crescerá, o
fluxo do turismo aumentará nos destinos turísticos dos itinerários em Portugal e os
objetivos do projeto poderão ser alcançados.

3.2. Público-Alvo
O público-alvo que se pretende alcançar será maioritariamente casais. Porém, qualquer
grupo constituído por duas pessoas também faz parte do público-alvo, pois todos os
itinerários são destinados somente a duas pessoas.
No entanto, a necessidade de cada pessoa é diferente, logo, os itinerários podem ser
personalizados conforme o gosto do cliente. Isto para obter um maior número de clientes
e, possivelmente, ampliar o meu público-alvo no plano de negócios.
Página 24 de 27



 Formanda: Rita Nunes Camacho
 Curso Profissional de Técnico de Turismo
POCH-01-5571-FSE-001117 Código SIGO nº 8695039

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BENAVENTE
ESCOLA SECUNDÁRIA DE BENAVENTE

Ensino Profissional | Ano Letivo 2018/ 2019
Relatório da Prova de Aptidão Profissional

3.3. Análise SWOT
De maneira a poder fazer uma análise interna e externa deste projeto foi realizada uma
Análise Swot, onde se destaca os pontos fortes (Strenghts), pontos fracos (Weaknesses),
oportunidades (Opportunities), e ameaças (Threats).

Strenghts

Weaknesses

(Pontos Fortes)

(Pontos Fracos)

Bons preços

Público que não domina a Internet

Boa acessibilidade

Não é um produto tangível

Estrutura bem organizada
Promoção turística do país

Opportunities

Threats

(Oportunidades)

(Ameaças)

Maior oferta turística

Desastres Naturais

Crescimento do fluxo turístico em

Falta de Internet

Portugal

Problemas operacionais ou técnicos

Parcerias entre empreendimentos

Concorrência

Com esta análise pode-se concluir que existe mais pontos fortes que pontos fracos, mas
ainda é necessário atrair um público-alvo que saiba dominar a Internet e, também tornar
o website mais simples e acessível para aqueles que não sabem. Será importante atualizar
o website frequentemente, de modo a ultrapassar a concorrência no mercado e corrigir
qualquer problema operacional ou técnico.
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Conclusão

Com a conclusão deste relatório do projeto da Prova de Aptidão Profissional, é possível
afirmar que os objetivos definidos foram todos cumpridos, apesar dos contratempos,
foram todos superados. A opinião e ajuda solicitada dos vários professores e colegas foi
de extrema importância para a melhoria das ideias a concretizar.
Na realização desta Prova de Aptidão Profissional foram aplicados todos os
conhecimentos obtidos ao longo dos três anos da formação escolar do Curso Profissional
de Técnico de Turismo. Apesar de cansativo e trabalhoso, foi um projeto gratificante, com
o objetivo de glorificar Portugal. A criação dos vários itinerários turísticos, foram
realizados para ajudar a divulgação da história, arquitetura e gastronomia do país.
Os itinerários turísticos são essenciais em qualquer país como forma de desenvolvimento
dos destinos turísticos e como complemento destes, ajudam também as pessoas a
conhecer novos lugares, novas culturas e tradições. Os itinerários turísticos são pacotes
que ficam a um preço mais acessível, pois se as pessoas fossem por conta própria teriam
um custo muito mais elevado. A chegada da Internet possibilitou que a informação
passasse de forma mais rápida, eficaz e para um número muito elevado de pessoas,
permitindo a estas consultarem o site de forma mais detalhada sem saírem do conforto
das suas casas, fazerem as reservas e até pagarem online.
Todos os prazos e requisitos do projeto e relatório foram cumpridos. A autoavaliação
realizada é muito positiva para ambas as formandas, pois foram superados todos os
objetivos propostos e este projeto que permitiu a evolução dos conhecimentos
adquiridos e demonstrados por ambas as formandas.
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