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INTRODUÇÃO 

 
O presente relatório resulta do projeto “Ciclo de Workshops para Qualificação Turística da Ilha 

Terceira, adiante designado QT3”. O projeto foi desenvolvido pela Câmara do Comércio, 

cofinanciado pelo Programa Operacional Açores 2020, através da Candidatura “Qualificação e 

Promoção de Bens e Serviços Transacionáveis - ACORES-03-0853-FEDER-000005”, e foi 

organizado na sequência do início dos voos low-cost para a Ilha Terceira.   

Realizaram-se um total de 6 workshops neste Ciclo, 5 dos quais complementados com ações 

de consultoria on-job.  
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Workshop e Consultoria: Bartending, técnicas e cocktails contemporâneos 

 
Datas Realização: 13 a 16 de março de 2017 

Local: Escola Profissional da Praia da Vitória 

Facilitador: Paulo Ramos. Master Bartender, pioneiro na inovação da formação de bar. Fundou em 1999 a 

Cocktail Academy Portugal. 

Objetivos Workshop: 

- Dotar os profissionais de bar de 

ferramentas que lhes permitam 

aprimorar técnicas de serviço de 

bar. 

- Conceber e desenvolver cocktails 

inovadores e criativos. 

- Potenciar a utilização de produtos 

locais no serviço de bar e de 

cocktails. 

Conteúdos Workshop: 

- Professional bartending. 

- Sistemas e organização de bar. 

- Técnicas de bar modernas e 

inovadoras, Cocktails 

contemporâneos e New Trend Flair 

profissional. 

Total Participantes Inscritos: 12 

Total Empresas Participantes: 8 

 

Objetivos Consultoria: 

- Analisar o bar e identificar pontos fortes e fracos no serviço. 

- Fornecer um conjunto de soluções para melhorar a atratividade e qualidade do serviço e 

oferta. 

Total Empresas Participantes Inscritas: 4 

 

        
Workshop “Bartending, técnicas e cocktails contemporâneos” 
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Resultados dos Inquéritos aos Participantes 
 

 
 

 
Avaliação geral do workshop expressa em % de satisfação: 
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Workshop e Consultoria: Facebook Marketing – Especial Turismo 

 
Data Realização: 25 de março de 

2017 

Local: Sala de Formação da CCAH 

Facilitador: Ana Cristina Leitão. 

Objetivos Workshop: 

- Potenciar a página de Facebook. 

- Conseguir criar anúncios no 

Facebook, direcionados ao público-

alvo que pretende alcançar. 

Conteúdos Workshop: 

- Melhores tipos de publicação para 

turismo. 

- A Importância dos comentários 

nas redes sociais e como tirar 

partido deles. 

- Exemplos de páginas de Sucesso 

na área de viagens. 

- Facebook Booking tabs. 

- Melhores tipo de anúncio para 

área de turismo. 

- Segmentação de público alvo 

específica para alcançar turistas. 

- Criação de protótipo de anúncio 

no Gestor de Anúncios do 

Facebook. 

Total Participantes Inscritos: 11 

Total Empresas Participantes: 10 

 

Objetivos Consultoria: 

- Analisar e identificar pontos fortes e fracos na plataforma Facebook da empresa. 

- Fornecer um conjunto de soluções para melhorar a atratividade e qualidade da plataforma. 

Total Empresas Participantes Inscritas: 4 
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Resultados dos Inquéritos aos Participantes do Workshop 
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Avaliação % relativamente às componentes da consultoria: 
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Workshop: “Roteiros Histórico-Culturais da Ilha Terceira” 

 
Datas Realização: 21 de abril (sessão em 

sala) / 22 e 29 de abril (visitas campo) 

Local: Sala de Formação da CCAH / Visitas 

Ilha 

Facilitador: Francisco Maduro-Dias. 
Licenciado em História, com pós-graduações em 
Museologia e em Gestão e Conservação da 
Natureza. 

Objetivos Workshop: 

- Relacionar a História Nacional e 

Regional com a História Universal, 

destacando a especificidade da ilha 

Terceira. 

- Desenvolvimento de roteiros 

abrangentes e adaptáveis, alinhados com 

os interesses dos visitantes. 

- Estimular a criatividade dos 

participantes. 

Conteúdos Workshop: 

- Propostas de desenvolvimento de 

roteiros, personalizáveis e adaptáveis 

- A muralha da marina de Angra do 

Heroísmo como varanda da História da cidade. 

- O Liberalismo na Ilha Terceira. 

Total Participantes Inscritos: 11 

Total Empresas Participantes Inscritas: 10 

 

   
Workshop: “Roteiros Histórico-Culturais da Ilha Terceira” 
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Resultados dos Inquéritos aos Participantes do Workshop 
 

 
 
 

Avaliação % relativamente às componentes do workshop: 
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Workshop e Consultoria: “Atendimento, Contratação e Fidelização em Unidades de 
Alojamento” 

 
Datas Realização: 07 e 19 de Abril 

Local: Sala de Formação da CCAH  

Facilitador: Catarina Varão. Consultora 

Hoteleira da empresa th2. 
Objetivos Workshop: 

- Potenciar a rentabilização do seu negócio, 

de forma sustentável e profissional; 

- Compreender as principais regras de 

acolhimento e atendimento; 

- Entender como atualizar a reputação 

online. 

Conteúdos Workshop: 

- Marketing e Gestão de Unidades de 

Alojamento; 

- Atendimento e Hospitalidade; 

- Contratação e Gestão da Rentabilidade; 

- Ações Comerciais e Comunicação Online 

(e Offline). 

Total Participantes Inscritos: 11 

Tota Empresas Participantes Inscritas: 10 

Link para slides apresentação: 

https://www.slideshare.net/CatarinaVaro/atendimento-e-fidelizacao-terceira-camara-

comercio-angra-75345094 

 

Conteúdos Coaching:  

- Desenvolver um Plano de Ação individualizado e ajustado à realidade de cada negócio; 

- Conceber Estratégias Comerciais e Promocionais; 

- Orientar os participantes na Compreensão do seu Negócio com a criação de Memória 

Descritiva e Posicionamento Estratégico e Operacional. 

Total Participantes Inscritos: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slideshare.net/CatarinaVaro/atendimento-e-fidelizacao-terceira-camara-comercio-angra-75345094
https://www.slideshare.net/CatarinaVaro/atendimento-e-fidelizacao-terceira-camara-comercio-angra-75345094
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Resultados dos Inquéritos aos Participantes do Workshop 
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  Workshop e Consultoria: “Imagem da Empresa: Bem-Vindo à Terceira!” 

 
Data Workshop: 08 maio. 

Local: Sala de Formação da CCAH  

Facilitador: Regina Pinheiro. Formadora e 

Consultora certificada e especializada nas áreas 
de Vitrinismo e Visual Merchandising. 
Objetivos Workshop: 

- Distinguir o tipo de produto a 

apresentar na perspetiva do cliente 

local e do visitante; 

- Identificar as principais tendências 

internacionais; 

- Reconhecer soluções para melhoria da 

atratividade dos espaços. 

Conteúdos Workshop: 

- O cliente local e o turista. As 

diferenças na seleção do produto a 

expor. 

- As tendências internacionais 

- Aplicações e sites 

- Tutoriais variados sobre decorações 

Total Participantes Inscritos: 12 

Total Empresas Participantes Inscritas: 8 

 

Datas Consultoria: 09 a 13 maio. 

Objetivos Consultoria:  

Análise da loja inscrita e no local e especificamente para cada loja será dado um conjunto de 

soluções para melhorar a atratividade do espaço, nomeadamente no que concerne a: 

- Reclame e identidade da empresa;  

- Iluminação;  

- Limpeza;  

- Disposição do produto na loja e a sua organização;  

- Estruturas de apoio;  

- Odor;  

- Som e Audio;  

- Fardas e aspeto geral dos colaboradores. 

Total Participantes Inscritos: 6 
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Resultados dos Inquéritos aos Participantes do Workshop 
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  Workshop e Consultoria: “Limpeza e arrumação de quartos em unidades de alojamento” 

 
Data Workshop: 15 e 16 maio. 

Local: Escola Profissional da Praia da Vitória.  

Facilitador: Fernanda Pereira. Formadora e 

Consultora certificada com quase 30 anos de 
experiência em cadeias de hotéis como o Pestana, Ritz 
ou Sheraton. 
Objetivos Workshop: 

- Compreender as principais regras de 

organização do serviço de higienização e 

arrumação de quartos e espaços comuns; 

- Selecionar os métodos de arrumação, 

organização e decoração de quartos e casas 

de banho mais adequados. 

Conteúdos Workshop: 

- Principais regras de organização do serviço 

de higienização e arrumação de quartos e 

espaços comuns;  

- Métodos de arrumação, organização e 

decoração de quartos e casas de banho; 

- Mobiliário, produtos e objetos de adorno e 

decoração. 

Total Participantes Inscritos: 24 

Total Empresas Participantes Inscritas: 12 

 

Datas Consultoria: 16 a 19 maio. 

Objetivos Consultoria:  

- Análise da unidade de alojamento e identificação dos pontos fortes e fracos na higienização e 

arrumação de quartos. 

- Soluções para melhorar a atratividade e qualidade do serviço. 

Total Participantes Inscritos: 4 

 

              
Workshop “Limpeza e arrumação de quartos em unidades de alojamento” 
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Resultados dos Inquéritos aos Participantes do Workshop e Consultoria 
 

 
 

Avaliação % em relação às componentes do workshop 

 
 

Avaliação % em relação às componentes da consultoria 
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CONCLUSÕES 
 

O ciclo de workshops QT3 tinha como principal objetivo a melhoria e/ou incremento dos 

conhecimentos de todos os que tenham contato direto ou indireto com os visitantes, 

garantindo, assim, mais e melhor informação a quem nos visita. A iniciativa realizou-se entre 

março e maio de 2017, com um total de 6 ações, 58 horas de workshops e 42 horas de 

consultoria efetuadas, com abordagens em diversas temáticas. Inicialmente, a previsão 

apontava para a possível realização de mais quatro ações, mas a proximidade de datas entre 

elas, e a menor disponibilidade de participação dos agentes turísticos a partir do mês de maio, 

derivada do incremento nos visitantes na ilha naquele período, tornaram mais difíceis a 

realização de ações com um número mínimo de interessados. 

Mesmo assim, sendo direcionado aos agentes relacionados com a indústria do turismo, o ciclo, 

cofinanciado pelo PO AÇORES 2020 - União Europeia através do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional (FEDER), cumpriu com o propósito essencial, e permitiu a 

participação de 78 interessados, de 58 empresas. A maioria pertencente diretamente à 

indústria do turismo, mas também empresários dos setores do comércio e serviços, com 

interesse em atualizar os seus conhecimentos.  

Pelas estatísticas finais, pode concluir-se que os temas foram o fator mais importante para a 

adesão dos participantes, mas também a oportunidade de realizam das ações e o 

conhecimento acerca dos formadores/oradores foram fatores também referidos.  

O nível de conhecimento dos formadores/oradores foi muito bem avaliado, com 85% dos 

participantes a dar nota máxima. A totalidade dos participantes considerou que as ações 

permitiram aumentar os seus conhecimentos. O aspeto menos bem referenciado pelos 

participantes foi o horário, pelo que se considera a necessidade de rever os períodos mais 

adequados em futuras ações. 
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Estatísticas Globais dos Inquéritos realizados aos participantes 
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Estatísticas Relativas às ações “Facebook Marketing”, “Imagem da Empresa” e 

“Atendimento e Fidelização de Clientes” 
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Estatísticas Relativas às ações “Bartending e Cocktails”, “Roteiros histórico-culturais” 

e “Limpeza e arrumação de quartos” 

 

 

 
 

  
Data: 31/05/2017 
 
Elaborado por José Nuno Batista (Departamento Comunicação e Imagem da CCAH) 
 
  

 


