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Introdução 
 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da realização de um estágio curricular no Turismo 

de Portugal, na sequência da Licenciatura em Ciências da Comunicação no Instituto Superior 

de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa (ISCSP). As atividades 

desenvolvidas durante o estágio integram-se na área da assessoria aos mercados 

internacionais, no âmbito da promoção turística de Portugal no estrangeiro. Neste sentido, a 

pergunta de partida para a realização deste relatório será: “Qual o papel do assessor mediático 

na promoção turística internacional?”. O estágio decorreu entre 6 de Agosto de 2012 e 4 de 

Janeiro de 2013, num total de 5 meses. 

O Turismo é uma das atividades económicas mais importantes em Portugal, constituindo cerca 

de 9,2% do PIB nacional. Nos últimos anos, este setor tem vindo a sofrer um grande 

desenvolvimento, com uma aposta em várias vertentes do Turismo ainda não exploradas. Foi 

esta variedade de oferta turística, para a qual fiquei primeiramente consciente durante a 

conferência Portugal: Destino a Comunicar, realizada a 16 de Março no ISCSP, que me fez 

suscitar o interesse por este setor e para o estágio no Turismo de Portugal. 

No que se refere à estrutura do presente projeto, o primeiro capítulo faz uma descrição geral do 

organismo que é o Turismo de Portugal, nomeadamente no departamento onde se inseriu o 

estágio, a Direção de Apoio à Venda. São abordados os principais objectivos e funções, 

iniciadas por uma breve história da formação do instituto. O capítulo seguinte faz uma listagem 

das principais actividades realizadas ao longo do período de estágio. Esse inventário está 

dividido entre as tarefas pontuais e/ou isoladas, as quais é possível delimitar no tempo, e as 

tarefas recorrentes e/ou continuadas, que se prolongaram ou foram surgindo ao longo de todo 

o período de estágio. Segue-se uma descrição dos principais objetivos do presente relatório e a 

apresentação da metodologia utilizada. 

O quarto capítulo do relatório apresenta um enquadramento teórico do projeto onde são 

operacionalizados diversos conceitos associados às atividades realizadas e exploradas no 

relatório e à área do estágio. Este enquadramento consistirá numa importante ferramenta para 

melhor compreensão da componente prática do relatório, explorada nos capítulos seguintes. 

A partir do inventário das atividades desenvolvidas durante o estágio, foram selecionadas duas, 

pela sua envergadura e importância dentro das funções de assessoria: a criação da Sala de 

Imprensa e a organização de press trips. Assim, no quinto capítulo deste relatório propomo-nos 

a fazer uma comparação da estrutura e conteúdo da Sala de Imprensa do Turismo de Portugal 

com a de outros dois mercados concorrentes do Destino: Croácia e Marrocos. A descrição da 

Sala, formas de divulgação, critérios de selecção das Salas concorrentes e critérios de 

comparação serão todos abordados nesse capítulo. O último capítulo aborda a organização de 

press trips, a atividade principal da assessoria mediática aos mercados. São explorados os 

diversos pontos principais na organização de uma ação de imprensa, os cuidados essenciais e 

ilustrado com alguns exemplos retirados de visitas organizadas durante o período de estágio. 
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I. Entidade de acolhimento: Turismo de Portugal, I.P. 
 

 

De acordo com o seu website oficial, o Turismo de Portugal, I.P. é um instituto público 

português e a Autoridade Turística Nacional responsável pela promoção, valorização e 

sustentabilidade da atividade turística no território português.  

O instituto foi fundado em Maio de 2007, a partir da fusão de quatro organismos que 

atualmente se encontram extintos: Instituto de Turismo de Portugal, Instituto de Formação 

Turística, Direcção-Geral de Turismo e Inspeção-Geral de Jogos. Esta ação permitiu a redução 

de custos, bem como uma maior eficiência, visão estratégica comum e atuação mais 

transparente na atividade de promoção turística do País. 

Integrado no Ministério da Economia e do Emprego e subordinado à Secretaria de Estado do 

Turismo, a missão do Turismo de Portugal consiste em: 

 Qualificar e desenvolver as infraestruturas turísticas;  

 Desenvolver a formação de recursos humanos;  

 Apoiar o investimento no setor;  

 Coordenar a promoção interna e externa de Portugal como destino turístico;  

 Regular e fiscalizar os jogos de fortuna e azar. 

Para a realização dos seus objetivos, o Turismo de Portugal, para além da sua sede em Lisboa, 

inclui ainda Equipas de Turismo no estrangeiro (EDT), que operam nos principais mercados 

turísticos (Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos da América, França, Holanda, Irlanda, 

Itália, Polónia, Reino Unido, Rússia e Escandinávia), bem como Agências Regionais de 

Promoção de Turismo, em cada uma das regiões turísticas do País: Porto e Norte, Centro, 

Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. 

 

1. Direção de Apoio à Venda 
 

A Direção de Apoio à Venda
1
, onde se enquadram as assessorias nos mercados nacional e 

internacionais, está encarregue da apresentação de propostas para a definição da estratégia 

promocional de turismo, para a captação de eventos e para a conceção do plano nacional de 

promoção turística, em consonância com as agências regionais, as equipas de turismo e os 

parceiros públicos e privados. Estes objetivos estão de acordo com a Portaria nº 321/2012 de 

15 de Outubro, publicada em Diário da República. 

A assessoria aos mercados internacionais, onde se enquadra o estágio realizado pela aluna, 

insere-se no Departamento de Operações. Esta secção pretende estabelecer uma relação 

com os diferentes órgãos de comunicação social no estrangeiro, com os seguintes objetivos 

(Turismo de Portugal, 2012): 

                                                           
1
 Ver o organograma completo da organização em Anexo 3. 
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 Manter os órgãos de comunicação social informados, atentos e interessados no Destino 

Portugal; 

 Garantir uma presença de qualidade e assídua do Destino Portugal nos meios de 

comunicação social; 

 Manter uma postura proativa, uma boa rede de contactos e dinamizar as ações de 

relações públicas; 

 Dar a conhecer a oferta turística nacional, assegurando a sua divulgação qualitativa e o 

aumento da visibilidade da marca Destino Portugal, junto dos órgãos de comunicação 

social. 

Essa relação estabelece-se através de diferentes ações, realizadas tanto a nível de sede, 

como a partir das Equipas de Turismo ou das agências de comunicação a atuar em alguns 

mercados. Entre elas, podemos destacar (Turismo de Portugal, 2012): 

 Produção de conteúdos (media kits, CD, DVD, etc.); 

 Elaboração e divulgação de press releases; 

 Organização de visitas de redação e entrevistas entre os representantes do Turismo de 

Portugal e os órgãos de comunicação social; 

 Organização, acompanhamento e avalização de viagens de imprensa a Portugal; 

 Presença em eventos, feiras e workshops internacionais; 

 Presença nas redes sociais. 

 

II. Atividades a Desenvolver 
 

Ao longo do período de estágio, foram diversas as atividades realizadas. Durante a primeira 

semana, foi feita uma pequena introdução à organização, às tarefas que eram da 

responsabilidade da secção onde se insere o estágio, bem como aos métodos de trabalho 

utilizados e aos objetivos do departamento. Para este último, foi de extrema utilidade a 

disponibilização dos relatórios de atividade, os quais me fizeram entender a dimensão de todo 

o trabalho realizado ao nível da assessoria aos mercados internacionais. 

No que se refere às atividades realizadas, é possível distinguir entre tarefas pontuais, 

efetuadas no seguimento de uma ação específica; e tarefas regulares, realizadas ao longo de 

todo o período de estágio. Neste sentido, relativamente ao primeiro grupo, podemos referir as 

seguintes: 

 

Durante os meses de Agosto e Setembro:  

 Análise do clipping internacional: no decurso da contratação de uma nova agência de 

comunicação responsável pela recolha dos recortes de imprensa ao nível dos mercados 

internacionais, foi-me solicitado uma análise quantitativa dos recortes, por mercado e 

meio (imprensa ou Internet), em termos absolutos e relativos (percentuais), durante os 

meses de Agosto e Setembro. Isto permitiu aferir a predominância de um meio em 



6 

 

relação a outro e quais os mercados mais visados, bem como uma análise comparativa 

com os resultados do clipping efetuado até ao momento. 

 Representação do Turismo de Portugal na conferência Travel Bloggers Unite, no 

Porto: durante os dias 7 a 9 de Setembro, decorreu no Porto uma conferência de 

bloggers de viagem, apoiada pelo Turismo de Portugal e pela Agência Regional de 

Turismo do Porto e Norte, na qual estive presente como representante do instituto, 

acompanhada pelo responsável da Equipa de Turismo do Reino Unido. Aí tive de 

desenvolver diversas atividades, entre as quais: apoio na acreditação, durante o período 

da manhã; participação em alguns painéis; e interação com os participantes, em especial 

bloggers, de modo a dar a conhecer a organização e promover o destino. 

 Elaboração do relatório TBU Conference: no seguimento da participação na 

conferência TBU no Porto, foi-me solicitado a elaboração de um relatório, no qual consta 

a descrição do congresso (participantes, localização, conteúdos e atividades), bem como 

uma reflexão da importância da iniciativa para os objetivos do Turismo de Portugal, 

enquanto forma de incentivo à visita dos bloggers e produção de conteúdos sobre 

Portugal como destino turístico. 

 Elaboração de uma listagem de press trips planeadas para o quarto trimestre de 

2012 

 Elaboração de uma carta de agradecimento aos media aos melhores artigos 

publicados 

 

Durante o mês de Outubro: 

 Desenvolvimento de bases de dados: foi-me solicitado a organização e levantamento 

de contactos relevantes para diversas ações, nomeadamente: base de dados de 

operadores turísticos em Portugal (divididas entre unidades de alojamentos, agências de 

viagens e DMC); e bases de dados de órgãos de comunicação social (por mercado e 

meio). 

 Divulgação dos novos instrumentos de comunicação do Turismo de Portugal aos 

bloggers: o instituto desenvolveu novos instrumentos de comunicação – brochuras 

digitais, por oferta turística; o blog, mais direcionado para a indústria; e uma conta na 

rede social Pinterest, como parte da sua estratégia de inserção nos media sociais. A 

partir da base de dados dos bloggers (conseguida a partir dos participantes na 

conferência TBU e inserida posteriormente na base de dados geral dos órgãos de 

comunicação sociais), fui responsável pela divulgação dos novos materiais de promoção 

a este público. 

 Apoio ao processo de contratação das agências de comunicação nos mercados 

internacionais 

 Acompanhamento de jornalistas: durante as visitas de imprensa dos jornalistas a 

Portugal, o Turismo de Portugal tem sempre presente um membro que represente a 

organização, nomeadamente durante as refeições. Neste sentido, estive presente num 
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jantar com jornalistas neozelandeses e acompanhei durante um dia, como guia, em 

Lisboa, uma jornalista norte-americana, no âmbito de uma visita de turismo religioso. 

 Construção de um questionário de satisfação dos media:  

 

A par destas tarefas pontuais, é ainda relevante listar algumas tarefas que, ou vão sendo 

realizadas pontualmente ao longo de todo o período de estágio, ou são tarefas contínuas, 

nomeadamente: 

 Contacto com órgãos de comunicação social, com as Equipas de Turismo e as 

Agências Regionais 

 Participação em reuniões com parceiros do Turismo de Portugal 

 Apoio à organização de press trips: principalmente em visitas que incluam diversas 

regiões, é necessário articular o processo com os vários responsáveis (fazer o contacto 

inicial, solicitar e agrupar os diversos itinerários, conseguir apoios logísticos, etc.) 

 Resposta aos pedidos dos jornalistas/empresas: em relação a conteúdos 

informativos, contactos de responsáveis, pedidos de divulgação, etc. 

 Responsável pela atualização da plataforma de registo de imprensa: uma 

plataforma de registo de clipping dos vários mercados. Foi-me solicitado a certificação 

que as Equipas nos respectivos mercados fazem a actualização da plataforma a partir do 

clipping realizado pela agência. 

 Responsável pelos conteúdos inseridos na Sala de Imprensa do Turismo de 

Portugal. 

 

III. Objetivos e Metodologia 
 

Os objetivos do presente estágio vão de encontro aos objetivos apresentados pela secção da 

assessoria aos mercados internacionais, constantes nos relatórios internos da organização, 

bem como pela pergunta de partida definida. Assim, podemos considerar como objetivos 

centrais: 

 Perceber a atividade realizada pelo assessor mediático na promoção turística; 

 Compreender a influência do assessor mediático na promoção turística. 

Neste sentido, e tomando em consideração a multiplicidade de tarefas realizadas no decorrer 

do estágio, o presente relatório foca-se em duas atividades principais, pela sua importância na 

função atual do assessor na promoção turística, bem como pela sua complexidade e 

envergadura de planeamento e organização: a organização de press trips e o apoio à 

construção da nova ferramenta de comunicação com os órgãos de comunicação. 

O enfoque nestas atividades está associado à definição dos objetivos específicos do projecto: 

 Compreender e explicitar o encadeamento subjacente à organização de uma press trip; 

 Determinar os elementos e recursos envolvidos no planeamento de uma press trip; 
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 Refletir acerca das principais dificuldades, inconvenientes e potencialidades de uma 

press trip no âmbito da promoção turística; 

 Analisar comparativamente a nova ferramenta de comunicação, em relação aos 

instrumentos homólogos noutros mercados. 

 Refletir sobre as forças e fraquezas dos instrumentos face aos da concorrência. 

Para o cumprimento dos objetivos recorremos a dados primários e secundários (Moreira, 2007). 

Os dados secundários consistem em documentos, “material informativo sobre um determinado 

fenómeno que existe com independência da ação do investigador” (Moreira, 2007:153), que 

inclui material escrito, como livros, cartas, jornais e revistas, ou até testemunhos ou fotografias. 

A pesquisa documental surge sobretudo no enquadramento teórico do tema, embora também 

seja útil na componente prática do relatório. Este tipo de pesquisa tem “grande utilidade nas 

investigações primárias” (Moreira, 2007:168), auxiliando a formulação dos problemas, 

hipóteses e metodologia a usar, devendo ser usada apenas como complementar aos dados 

primários e não como método principal. 

Os dados primários incluem os elementos de observação e entrevistas ou inquéritos realizados, 

de acordo com Moreira (2007). Quivy (2005) faz a distinção entre observação direta e indireta, 

considerando a primeira como a técnica de observação indicada por Moreira (2007) e a 

segunda como a técnica de entrevista ou inquérito.  

Recorreu-se à técnica da entrevista tanto na componente teórica como na prática. No 

enquadramento teórico, foi utilizada para a definição de press trip, a partir do testemunho da 

responsável pela Assessoria Mediática do Turismo de Portugal, Lurdes Santos, orientadora do 

estágio no local. Na componente prática do relatório, este método foi utilizado no capítulo da 

organização de uma press trip, recolhendo-se o testemunho da jornalista Julie Rattey. Em 

ambos os casos considera-se uma entrevista semi-estruturada (Moreira, 2007) ou semidirigida 

(Quivy, 2005), por ter uma lista de perguntas ordenadas, de resposta livre ou aberta. 

A observação direta, nomeadamente a observação participante foi utilizada sobretudo para a 

delineação do planeamento das press trips. Para tal, foi utilizado como estudo de caso a visita 

organizada pelo Turismo de Portugal em parceria com a empresa Hertz, no âmbito do Turismo 

de Aventura, na região do Alentejo. Foram tiradas notas de campo ao longo do planeamento 

dessa acção em específico. Esta técnica assenta em dois princípios: de que “o conhecimento 

social só se pode realizar plenamente através da compreensão do ponto de vista do actos 

sociais”; e de que essa identificação só é conseguida através de uma inserção no ambiente 

social onde eles se desenrolam (Moreira, 2007:179). 

A análise comparativa da nova ferramenta de comunicação vai ser realizada através da 

construção de uma grelha de observação de websites, tanto ao nível 

técnico/visual/apresentação, como em termos dos conteúdos disponíveis. A mesma grelha será 

utilizada para a avaliação de todos os sítios seleccionados. 

 



9 

 

IV. Enquadramento Teórico 

 

1. Enquadramento legal de um instituto público 

 

De acordo com a lei nº 3/2004 de 15 de Janeiro, que aprova a lei-quadro dos institutos públicos, 

considera-se como tal “os serviços e fundos” da Administração do Estado e das Regiões 

Autónomas, “quando dotados de personalidade jurídica”, tal como descrito no art.º 3 da lei 

supracitada. Neste sentido, a definição de instituto público engloba as “pessoas coletivas de 

direito público, dotadas de órgãos e património próprios”, com autonomia financeira e 

administrativa, sendo que, em casos excecionais, poderão preencher apenas o último requisito, 

de acordo com o art.º 4 da mesma lei. 

O art.º 5, de epígrafe Princípios de Gestão, obriga a que todos os institutos públicos prestem 

um serviço de qualidade aos cidadãos, garantindo eficiência económica nos custos para a 

execução dos mesmos, sendo que isso deve ser assegurado pelos órgãos de direção do 

instituto. A gestão do mesmo é realizada por objetivos “devidamente quantificados” e sujeita a 

“avaliação periódica em função dos resultados”. 

 

2. Turismo e componentes turísticos 

 

O conceito de “turismo” tem vindo a sofrer uma grande evolução ao longo da História, desde a 

sua formação, consoante as necessidades, interesses e características da sociedade. A 

maioria dos autores considera que teve origem nas viagens dos estudantes ingleses à Europa 

a partir dos finais do século XVII, enquanto outros apontam o ano de 1760. (Couto et al, 

2009:81).  

A definição mais comum sobre esta atividade é da Organização Mundial de Turismo (OMT) 

(2000), que considera turismo todas as atividades realizadas por indivíduos fora da sua área de 

residência por um período inferior a um ano, por motivos de lazer, negócios ou outros, 

excluindo as viagens com o objetivo de exercer uma profissão fora do meio habitual (Madeira, 

2010:8).  

A definição da OMT permite um afastamento do tradicional conceito de turismo associado ao 

lazer. A adoção do conceito de residência em detrimento do conceito de nacionalidade implica 

ainda que, utilizando o exemplo de Madeira (2010), um português a residir em França é 

considerado um turista francês quando sai desse país. Esta definição permite igualmente fazer 

a distinção entre dois termos: turista (todo o visitante que passa pelo menos uma noite num 

estabelecimento de alojamento coletivo ou privado no local visitado) e visitante do dia (todo o 

visitante que não passa a noite no local visitado) (Couto et al, 2009:84). 

O turismo deve ser entendido para além da sua componente económica, devido a todas as 

suas relações envolvidas no processo: 
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 A decisão da viagem por parte do indivíduo: a escolha resulta de uma série de 

fatores de base psicológica, social, motivacional, educacional, cultural, económica, 

étnica e política; 

 Agentes envolvidos: toda a deslocação e estadia implicam a articulação de agentes 

empresariais e institucionais desde a partida até ao regresso do indivíduo; 

 Impactos: todas as atividades realizadas implicam impactos sociais, económicos e 

ambientais (Madeira 2010:9). 

 

No que se refere às motivações da viagem, estas podem ser classificadas, embora essa 

classificação ainda não seja consensual entre as duas entidades mais relevantes: OMT e 

European Travel Commission (ETC). Madeira (2010) aconselha a adoção dos critérios da OMT, 

de modo a permitir uma análise comparativa a nível mundial e pela maior consistência da 

classificação apresentada por esta entidade, segundo o autor. Assim, de acordo com a OMT, 

os motivos de visita podem ser: férias e lazer; visita a familiares e amigos; motivos profissionais; 

saúde; religiosa ou peregrinação; outros motivos. Ao entender o turismo como um sistema 

complexo, podemos considerar a existência de duas componentes principais: 

 

 Procura Turística 

Define-se como a quantidade de bens e serviços turísticos desejados pelos consumidores, a 

um determinado preço e num determinado período de tempo (Couto et al, 2009:96). Pode 

caracterizar-se pelo seu crescimento constante (a procura turística tem vindo a aumentar 

significativamente nos últimos 50 anos), heterogeneidade (cada consumidor busca produtos 

diversos e distintos) e concentração (os fluxos turísticos tendem a concentrar-se em função do 

tempo, espaço e atrações) (Couto et al 2009:98). 

 

 Oferta Turística 

Couto (2009) apresenta um conceito de oferta turística que surge alternadamente como 

sinónimo de destino turístico ou produto turístico em Madeira (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino turístico: surge como a base para toda a atividade turística e comporta 

várias características (Madeira 2010:10): 

 Serve como forma de identificação do local visitado; 

 Implica um território delimitado por fronteiras físicas, geográficas (características 

do local, dividindo-o em unidades homogéneas) e administrativas; 

 Inclui recursos turísticos que geram atração (naturais, culturais, artísticos, 

históricos, materiais e tecnológicos); infraestruturas e equipamentos necessários 

a residentes e visitantes param o desenvolvimento da atividade; acessibilidades 

(transportes, serviços, preços praticados); acolhimento e cultura (componente 

humana dos residentes face aos visitantes do local); 

 Oferece produtos turísticos. 
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Quais são as principais tendências turísticas? 

 

O Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT) é um documento que delineia as estratégias 

propostas para o turismo português. Foi elaborado em 2006 pelo Ministério da Economia e 

Inovação (atual Ministério da Economia e do Emprego) e revisto em 2013. Assim, neste modelo 

revisto do plano, enumeraram-se as principais tendências no perfil do consumidor atual
2
.  

Estas características permitiram a construção e aposta numa estratégia de produtos turísticos 

diversificados: Sol e Mar, Golfe, Turismo de Negócios, City Break, Turismo Cultural e Religioso, 

Turismo Residencial, Turismo de Natureza, Saúde e Bem-Estar, Turismo Náutico e de 

Cruzeiros, e Gastronomia e Enoturismo. Esta estratégia vai de encontro às tendências que se 

têm verificado recentemente ao nível da procura e da oferta no setor turístico português.  

Na sua edição de Janeiro 2012, a Turisver publica as principais tendências dos turistas 

britânicos, estudo realizado pela ABTA. Destas destacam-se a maior procura pela relação 

qualidade/preço, pacotes “tudo incluído” e reservas de última hora, associado à maior 

rentabilização da oferta e a tendência crescente do low cost; a manutenção da procura do “sol 

e praia”, a par com um aumento da gastronomia e touring; aumento do consumidor sénior. 

Esta tendência de low cost está associada ao crescimento das companhias aéreas de baixo 

custo, que é igualmente referida na edição de Setembro de 2011 da revista e que vai contrastar 

com o crescimento do segmento de cruzeiros nas costas portuguesas (Turismo de Luxo), 

principalmente em Lisboa e Porto. De acordo com a edição de Julho de 2012 da Turisver, em 

2011 as receitas deste segmento turístico geraram 195 milhões de euros, colocando Portugal 

em 12º lugar no ranking. Nesta edição da revista é igualmente realçada a importância do Golfe, 

com um artigo sobre o torneio MSC Cruzeiros Cruising Golf by Halcon Viagens. De referir que a 

recente nomeação do Algarve como melhor destino europeu de golfe nos World Travel Awards 

reforça esta tendência. Há ainda um enfoque no Turismo Rural, com especial atenção para o 

Turismo de Natureza, Termalismo (associado ao Turismo de Saúde e Bem-Estar) e Enoturismo. 

O Turismo de Saúde é igualmente evidenciado como uma nova aposta portuguesa, na edição 

de Agosto 2012 do Turismo de Lisboa, a par com a tendência para o Turismo de Negócio que, 

de acordo com o dossier Turisver dedicado à Meeting Industry (MI) em Setembro 2011, ainda 

precisa de desenvolvimento. “Em alguns casos faltam infraestruturas mas o problema principal 

é (…) promoção e imagem”, refere Dinis Pires, diretor do Convento de Espinheiros em 

entrevista à Turisver. 

                                                           
2
 Ver o perfil do consumidor turístico, de acordo com o PENT em Anexo 4. 

Produto turístico: emerge do destino turístico. Não podendo ser considerado uma 

oferta específica (um quarto de hotel, um museu, um elemento natural, etc.), é antes o 

conjunto de tudo o que está disponível no destino turístico e que é ou pode ser 

usufruído pelo visitante durante a sua viagem (Madeira, 2010:12). 
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3. O marketing ao serviço do turismo 
 

Antes de poder definir o conceito de marketing turístico, considera-se relevante definir 

marketing. 

O conceito de marketing pode ser entendido segundo duas vertentes: social e de gestão 

(Kotler, 2002:4). Neste primeiro sentido, pode ser definido como “um processo societal em que 

os indivíduos e os grupos obtêm o que necessitam e querem através da criação, oferta e troca 

de produtos e serviços de valor livremente entre si.” No sentido de gestão, o marketing 

ambiciona a criação de um conjunto de estratégias que permitam que o produto se venda a si 

mesmo (Kotler, 2002:4). 

A atividade de marketing é atualmente essencial em todo o setor económico, o que implica 

uma grande especialização. Neste sentido, podemos dividir o marketing em três vertentes 

(Lindon, 2004:27): marketing de estudos (estudos de mercado e avaliação); marketing 

estratégico (planeamento, elaboração das estratégias de atuação – tem uma dimensão de 

médio a longo prazo); e marketing operacional (execução das ações planeadas no marketing 

estratégico, acompanhamento de todo o processo – tem uma dimensão de curto a médio 

prazo). É neste último que surge o marketing-mix, os quatro elementos essenciais do marketing, 

conhecidos como os 4 Ps do marketing
3
: produto, preço, distribuição e comunicação. 

O fenómeno da globalização (associado ao desenvolvimento tecnológico, à evolução dos 

meios de comunicação e ao surgimento da Internet), trouxe ao marketing os conceitos da 

personalização, interatividade e relação, bem como um novo conceito de marketing: marketing 

relacional (Lindon, 2004:30). 

 

Marketing turístico 

 

O marketing aplicado ao turismo revela uma evolução histórica. No pós-Segunda Guerra 

Mundial deu-se uma grande expansão da atividade turística e o desenvolvimento de várias 

zonas, como as Canárias, em Espanha, ou Portimão, em Portugal. Pretendia-se desenvolver a 

oferta em massa. O aumento do setor e, consequentemente, da concorrência, bem como o 

amadurecimento do consumidor, fez crescer a necessidade de elaboração de uma estratégia 

de marketing para desenvolver o produto (Madeira, 2010:23). 

Deste modo, com marketing turístico entende-se uma atitude constante de pesquisa e análise 

face às necessidades dos turistas, aliados a um esforço e cooperação conjuntos a nível local, 

regional, nacional e internacional para a satisfação ótima das mesmas. Esse processo requer 

um planeamento constante dos quatro elementos do marketing-mix (produto, preço, 

distribuição, comunicação): vender o produto certo, ao preço certo e ao consumidor adequado, 

através dos melhores meios possíveis (Madeira, 2010:23). 

                                                           
3
 De acordo com Kotler (2002), “The four Ps of marketing: product, price, place, promotion.” 
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A estratégia do marketing turístico contempla os mesmos pontos-base de um plano de 

marketing geral
4
: 

 

1. Análise/Diagnóstico: implica a auscultação do ambiente externo, ou macro-ambiente, 

para identificar as ameaças e oportunidades do mercado (variáveis não controláveis, 

como a estrutura, segmentação e tendências, e a influência das mesmas na economia, 

demografia, geografia, cultura, ecologia, tecnologia e política etc.), e das forças e 

fraquezas da organização (variáveis controláveis, como os recursos humanos e 

financeiros, a capacidade competitiva, bem como a qualidade da oferta turística, não só 

em quantidade como a nível de preços, promoção, distribuição, sistemas de apoios, etc.) 

– uma análise SWOT
5
 (Couto, 2009:107) 

2. Definição dos Objetivos: os objetivos de marketing que se pretendem atingir, a médio e 

longo prazo, tanto os gerais, como os definidos por segmento de mercado, qualitativos e 

quantitativos, com base no conhecimento do mercado e dos consumidores (Madeira, 

2010:38) 

3. Segmentação de mercado: a repartição do mercado em subgrupos com características 

homogéneas, com base nos critérios da mensurabilidade, substancialidade, e 

acessibilidade, e em variáveis sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, 

nacionalidade, rendimentos, etc.) e específicas do turismo (país de residência, motivo da 

visita, época de visita, duração da visita, tipo de alojamento, etc.) 

4. Definição do Posicionamento e Estratégia: o posicionamento é feito com base nas 

expetativas dos consumidores, o posicionamento da concorrência e os potenciais trunfos 

da nossa oferta e está relacionado com a estratégia adotada (domínio pelos custos – 

aposta em preços mais acessíveis; estratégia de diferenciação – distinguir o produto e o 

destino do que já existe no mercado, diminuindo a sensibilidade ao preço; estratégia de 

concentração ou focus – concentração num determinado segmento)  

5. Formulação do marketing-mix turístico: características do produto turístico, 

estabelecimento do preço, distribuição e promoção turística (onde se insere a assessoria 

mediática) 

6. Avaliação dos resultados: o acompanhamento dos comportamentos de mercado 

(tendências, evolução do perfil do consumidor, etc.) e a monitorização dos resultados 

internos, da organização e do destino. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Adaptado de Madeira (2010) e Couto (2009) 

5
 SWOT Analysis: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Kotler, 2002) 
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4. A comunicação de marketing 
 

No seu sentido mais lato, a comunicação de marketing inclui todos os meios que uma 

organização dispõe para trocar informação com o mercado, tanto proveniente do interior da 

organização como do exterior. Contudo, geralmente refere-se à comunicação que é da 

iniciativa da organização. “O que faz a especificidade da comunicação de marketing enquanto 

forma de comunicação humana é o seu propósito comercial” (Castro, 2007:29). Às técnicas de 

comunicação utilizadas especificamente para estimular a venda de produtos dá-se ainda o 

nome de atividades de promoção (Castro, 2007:95). 

O mix da comunicação é o conjunto dos instrumentos de comunicação que a organização 

dispõe para as atividades de comunicação. Segundo Castro (2007) e Sebastião (2009), são: 

 Publicidade 

 Marketing Direto 

 Promoção de Vendas 

 Merchandising 

 Força de Vendas 

 Patrocínios e Mecenato 

 Feiras e Exposições 

 Relações Públicas 

 Comunicação Online 

 Comunicação Integrada 

 

Relações Públicas: uma atividade planeada 

 

Embora historicamente a atividade do Relações Públicas possa remontar ao Antigo Egito, a sua 

designação enquanto setor profissional é relativamente recente. Assim, surgem dificuldades para 

construção de uma definição consensual. Contudo, existem alguns elementos comuns nas várias 

definições apresentadas, permitindo a sua conceção como uma atividade de comunicação contínua 

entre a organização e os seus diferentes públicos, que implica estratégia, planeamento e 

instrumentos para a manutenção e melhoramento dessa relação (Sebastião, 2009:73). Assim, o 

plano de comunicação torna-se um instrumento essencial nesta área. 

De acordo com Castro (2007:93), “o plano de comunicação é o documento que traça as orientações 

da comunicação de marketing da empresa”, sendo parte integrante e dependendo, assim, do plano 

de marketing da organização. A comunicação é apenas um dos elementos do marketing-mix, pelo 

que o seu plano tem de ser consistente com as políticas de produto, preço e distribuição. Assim, ao 

elaborar um plano de comunicação deveremos tentar perceber de que modo o mesmo irá contribuir 

para a concretização dos objetivos da estratégia de marketing da organização. 

Sebastião (2009) estabelece os seguintes passos na elaboração de um plano de Relações Públicas: 

Primeira Parte: Assunto/Programa de RP 

 Identificação do problema. 

 Caracterização da organização, suas funções e missão. 

 Identificação do público-alvo. 

 Objetivos da proposta. 

Segunda Parte: Ações a implementar 

Terceira Parte: Avaliação dos resultados 
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Castro (2007) defende que qualquer plano de comunicação abrange os seguintes passos: 

1. Análise da situação: inclui a informação recolhida através do plano de marketing, à qual se 

adiciona informação específica do âmbito da comunicação. Contém informação sobre a 

caracterização dos consumidores (perfis de consumidor, classificações soció-demográficas e 

psicográficas), o conhecimento prévio sobre o produto, o seu grau de envolvimento em relação à 

gama e marca do produto, bem como as suas percepções do posicionamento da marca e dos 

seus concorrentes. 

2. Definição dos objetivos e posicionamento: definidos de acordo com o público-alvo 

selecionado. 

3. Seleção do público-alvo: bem definido, evitando uma comunicação genérica e massiva. 

4. Escolha da mensagem: o copy strategy – “uma mensagem procura comunicar benefícios, 

sentimentos, personalidade de marca ou, noutro plano, incitar à ação” (Castro, 2007:109). Deve 

refletir-se numa execução criativa – a tática da mensagem. 

5. Escolha dos canais de comunicação: seleção dos meios (televisão, imprensa, Internet, etc.) e 

dos suportes (canais de televisão, revistas, jornais, sites, etc.) para veicular a mensagem. 

6. Determinação do orçamento do programa 

7. Execução do plano 

8. Análise e avaliação dos resultados: a priori e a posteriori. 

 

A estratégia de marketing do Turismo de Portugal está consagrada no Plano Estratégico Nacional de 

Turismo (PENT). Assim, toda a comunicação deverá ser feita no sentido de cumprir os objetivos 

traçados nesse plano. 

A comunicação ao nível do Turismo de Portugal encontra-se atualmente dividida em três 

departamentos: media nacionais, no Departamento da Informação e Gestão de Cliente; media 

internacionais, no Departamento de Operações, onde se inseriu o estágio; e conteúdos e publicidade, 

no Departamento de Comunicação e Imagem. Estes dois últimos atuam na Direção de Apoio à Venda. 

A fragmentação da comunicação poderá ser considerada uma das principais fraquezas do Turismo 

de Portugal, por impossibilitar o estabelecimento de um plano de comunicação concertado, com 

linhas de orientação comuns e de modo a levar a cabo ações consonantes entre si. 

A função do Relações Públicas vai depender do seu papel na organização e do(s) público(s) em que 

foca a sua atividade. Podemos, assim, distinguir algumas especialidades das Relações Públicas 

(Sebastião, 2012:187): 

 

 Assessoria Mediática 

 PR Stunt 

 Comunicação Interna 

 Responsabilidade Social Empresarial 

 Issues Management 

 Public Affairs 

 Gestão e comunicação de crise 

 Relações com o Consumidor 

 Comunicação Integrada 

 Business-to-Business 

 Relações com Investidores 

 Eventos 

 Patrocínio 
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Qual é o papel do assessor mediático? 

 

A assessoria mediática é um dos ramos específicos das Relações Públicas, especializado na 

relação com os órgãos de comunicação social. “Um trabalho continuado de Assessoria de 

Imprensa permitirá à empresa criar um vínculo de confiança com os veículos de comunicação e 

sedimentar sua imagem de forma positiva na sociedade” (FENAJ, 2007:7). É função do 

assessor mediático
6
: 

 Promover campanhas públicas de informação e esclarecimento sobre os planos e 

atividades da organização. 

 Elaborar o dossier de imprensa, através da recolha de clipping. 

 Preparar e divulgar press releases, media kits e discursos de moratória. 

 Elaboração de conteúdos para divulgação e publicação. 

 Controlar a publicação e inserções de publicidade. 

 Organizar reuniões, conferências de imprensa, entrevistas, visitas de imprensa e refeições. 

 Promover parcerias ou bolsas de formação para melhor conhecimento da organização. 

 Organizar uma base de dados e mailing lists de jornalistas. 

 Participação na estratégia de comunicação da organização. 

 

A comunicação com os media deve obedecer a um critério de transparência. Embora haja uma 

tendência para comunicar apenas conteúdos positivos, essa postura pode ter um impacto 

negativo nos órgãos de comunicação social, gerando desconfiança. (Sebastião, 2009: 131). 

Essa comunicação pode ser efetuada com recurso a diversos instrumentos: comunicados de 

imprensa (também chamados notas de imprensa ou press releases); entrevistas; 

notícias/publicidade redigida (“publireportagem”); dossier de imprensa; conferências de 

imprensa; conversas pessoais; refeições com os órgãos de comunicação (Sebastião, 

2009:133). 

Ao nível particular do turismo, um dos instrumentos de comunicação com os media mais 

utilizados são as press trips. Em entrevista à técnica do Turismo de Portugal responsável pela 

gestão da relação com os órgãos de comunicação social no estrangeiro, Lurdes Santos
7
, 

conseguimos definir press trip (ou visita educacional para jornalistas), no âmbito da atividade 

turística, como uma ação dirigida aos meios de comunicação estrangeiros que visa a promoção 

do destino nos respectivos mercados, através da publicação de artigos positivos nos respetivos 

órgãos. Esta permite uma “presença de qualidade e assídua” de Portugal junto dos media, 

contribuindo para uma maior visibilidade e promoção do destino junto do consumidor final e dos 

opinion leaders. Através da participação do jornalista em programas de lazer, com itinerários 

estabelecidos, permite-se uma melhor caracterização do produto e oferta turística, garantindo-

se a qualidade do artigo e uma continuidade com os objetivos de comunicação estabelecidos 

pela organização. 

                                                           
6
 Adaptado de Sebastião (2009) e FENAJ (2007). 

7
 Ver entrevista na íntegra em Anexo 5. 
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Estando inserida nos objetivos estratégicos da organização, uma visita deve ter alvos 

específicos e bem definidos, não totalizando mais do que cinco a sete jornalistas por visita, 

num período geralmente não superior a cinco dias. A seleção dos jornalistas deve ser feita de 

acordo com as estratégias de cada região a visitar. 

Apesar de todas as mais-valias reconhecidas na realização das press trips, há sempre um risco 

associado. Sendo uma ação com algum grau de complexidade e envergadura (especialmente 

devido ao período de estadia do jornalista), existem sempre potenciais acontecimentos que 

podem levar a uma má avaliação da press trip por parte do(s) jornalista(s). Isto pode levar à 

publicação de um artigo negativo ou até à ausência de uma publicação. “É difícil  controlar a 

sua eventual publicação e efeitos que daí resultem.” 

 

Porque se comunica com os jornalistas? 

 

A relevância do papel do assessor mediático prende-se com a influência dos órgãos de 

comunicação social na formação da opinião pública. Neste âmbito, podemos destacar os 

modelos de gatekeeping, newsmaking e agenda-setting (Sebastião, 2009:23). Embora 

modelos distintos, todos convergem numa ideia principal: “as notícias não espelham a 

realidade” (Tuchman, 1978:92). 

O modelo de gatekeeping, sugerido inicialmente por David White, apresenta o jornalista como 

decisor dos acontecimentos que são ou não noticiáveis. Esta teoria foi complementada com o 

newsmaking, de Galtung e Ruge, que apresenta os critérios de seleção noticiosa: frequência, 

magnitude, clareza, proximidade, consonância, surpresa, continuidade, composição e valores 

soció-culturais vigentes (Sebastião, 2009:23). Isto leva à construção de uma pseudo-realidade 

composta por acontecimentos fragmentados e independentes entre si. 

A teoria do agenda-setting, ou teoria do agendamento, estabelece uma relação entre a 

agenda mediática, ou seja, dos assuntos que são seleccionados para compor uma notícia, e a 

agenda pública (os assuntos que surgem em debate, que preocupam, que ocupam espaço na 

vida das comunidades. “A constituição de um acontecimento ou de uma questão (…) em 

notícia significa dar existência pública a esse acontecimento ou questão” (Traquina, 2000:20). 

Através de métodos empíricos, foi possível afirmar que a discussão pública face a um tema 

reflete a cobertura mediática dada ao mesmo. Este efeito é tanto maior quanto maior a 

participação das pessoas no debate público sobre essas questões e maior a necessidade de 

orientação ou nível de incerteza (Traquina, 2000:32). “É na base da interpretação de 

acontecimentos presentes, isto é, de notícias, que a opinião pública se constitui” (Park, 

1940:41). 

Em suma, podemos concluir que existe uma grande influência dos media na formação da 

opinião pública. Esta influência pode ser essencial na escolha do destino turístico, pelo que 

uma boa relação com os órgãos de comunicação social torna-se crucial para a presença do 

destino em reportagens ou notícias de carácter positivo, que promovam uma determinada 

região ou produto, e, consequentemente, para o aumento do número de turistas na região. 
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Como se avalia o trabalho de um Relações Públicas? 

 

A avaliação de uma ação de Relações Públicas está diretamente associada aos objetivos 

definidos no plano de Relações Públicas (Sebastião, 2009). A partir da Tabela 1 podemos 

compreender os principais instrumentos de avaliação de um Relações Públicas: 

 

Tabela 1: Instrumentos de avaliação do trabalho de RP 

Instrumento Descrição 

Feedback dos consumidores Pedidos de informação, sugestões, reclamações 

Clipping Cobertura mediática sobre a organização 

ROI (Return on Investment) ou AVE 
(Advertising Value Equivalent) 

Comparativo entre o investimento feito em publicidade e 
as peças equivalentes resultantes do trabalho de RP 

Inquéritos  

Vendas  

FONTE: Sebastião, 2009:122 

 

A principal ferramenta de controlo do trabalho desenvolvido com os media é o clipping, a 

monitorização da cobertura mediática sobre a organização ou sobre o assunto em questão, 

que resulta num relatório quantitativo e qualitativo sobre a presença do mesmo nos conteúdos 

noticiosos e a conotação positiva ou negativa da mensagem. A partir desse registo é ainda 

possível calcular o custo que esses espaços noticiosos teriam tido se resultassem de atividade 

publicitária – AVE ou ROI (Ribeiro, 2011:246). 

 

 

V. Sala de Imprensa: análise comparativa de websites 
 

A Sala de Imprensa do Turismo de Portugal foi colocada online a 19 de Fevereiro de 2013, 

em http://pressroom.visitportugal.com
8
. O portal pretende ser um agregador de conteúdos, que 

permite aos jornalistas, bloggers e outros influenciadores digitais aceder facilmente às 

informações relevantes acerca do Destino Portugal e dos destinos regionais. A Sala 

disponibiliza notícias e eventos atualizados, dados turísticos, vídeos promocionais, bancos de 

imagens e ligações às páginas oficiais do Destino nas redes sociais e dos destinos regionais, 

sempre nas versões em português e inglês. Aos utilizadores registados, o portal permite ainda 

aceder e registar nas press trips organizadas.  

 

  

                                                           
8
 Ver Dados Estatísticos da Sala de Imprensa em Anexo 8. 

http://pressroom.visitportugal.com/
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1. Divulgação e Estrutura da Sala de Imprensa 
 

A divulgação da Sala de Imprensa foi feita recorrendo a instrumentos diferentes, consoante os 

públicos: 

 Aos media nacionais, através de um press release
9
 

 Aos media e bloggers internacionais, através de mailing
10

, recorrendo à base de dados 

criada, e de press releases divulgados em cada um dos mercados pelas respectivas 

Equipas de Turismo e agências de comunicação. 

 

Em termos estruturais, podemos dividir a Sala de Imprensa em quatro zonas: 

 Cabeçalho 

 Rodapé 

 Lateral direita 

 Corpo central 

No Cabeçalho (ver Anexo 9 – Imagem 1.1) podemos encontrar o logótipo promocional do 

Turismo de Portugal no canto superior esquerdo, seguido de um texto de boas vindas ao centro. 

No canto direito temos a opção de visualizar a página nas suas versões portuguesa ou inglesa, 

a opção de fazer login e/ou registar na página e os botões de ligação às redes sociais 

(Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Blogger, Paper.Li, Flickr). 

O Rodapé da página (ver Anexo 9 – Imagem 1.2) permite-nos aceder ao site institucional do 

Turismo de Portugal, ler um pequeno descritivo da Sala de Imprensa, consultar a lista de 

contactos do Turismo de Portugal e das Equipas de Turismo nos vários mercados 

internacionais e ver o mapa do site. 

Na Barra Lateral Direita (ver Anexo 9 – Imagem 1.3) podemos encontrar uma aplicação com o 

tempo meteorológico em Lisboa, com ligação ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, 

seguido de um arquivo dos melhores artigos publicados sobre Portugal na imprensa 

internacional e das hiperligações às páginas oficiais do Destino e dos destinos regionais. 

O corpo central da página apresenta, em primeiro lugar, a zona de maior destaque, que contém 

as principais novidades em Portugal, as Salas de Imprensa locais (com notícias destinadas 

especificamente aos 22 mercados presentes e escritas na sua língua materna) e as Useful Info, 

onde se encontram os principais materiais promocionais produzidos pelo Destino e pelas 

regiões turísticas (ver Anexo 9 – Imagem 1.4). Podemos ainda consultar o calendário das 

press trips já planeadas, com opção de inscrição para utilizadores da página, bem como a 

listagem de eventos a realizar em Portugal (ver Anexo 9 – Imagem 1.5). 

 

  

                                                           
9
 Ver Anexo 6 

10
 Ver Anexo 7 
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2. Análise Estrutural e Comparativa das Salas de Imprensa 
 

A seleção das Salas de Imprensa a comparar com a do Turismo de Portugal teve como base 

critérios de concorrência. De acordo com a revisão de 2013 do Plano Estratégico Nacional do 

Turismo (PENT), os principais mercados concorrentes do Destino Portugal são Espanha e 

Turquia, como é possível observar pela análise da Tabela 2. 

 

Tabela 2: Principais mercados concorrentes de Portugal 

DESTINOS  2006  2007  2008  2009  2010  2011  CAGR 2006-11  

Espanha  58.004  57.666  57.192  52.178  52.677  56.694  -0,5%  

Turquia  19.820  23.341  26.337  27.077  28.632  31.456  9,7%  

Grécia  16.039  16.154  15.047  14.051  15.007  16.427  0,5%  

Croácia  7.988  8.559  8.665  8.694  9.111  9.927  4,4%  

Egito  9.083  11.091  12.835  12.536  14.731  9.845  1,6%  

Marrocos  6.558  7.408  7.879  8.341  9.288  9.342  7,3%  

Bulgária  7.499  7.726  8.533  7.873  8.374  8.713  3,0%  

Tunísia  6.550  6.762  7.050  6.901  6.903  4.784  -6,1%  

FONTE: PENT (2013) 

 

Assim sendo, optou-se primeiramente por efetuar uma análise comparativa das Salas de 

Imprensa dos três países (Portugal, Espanha e Turquia), com vista a analisar as principais 

forças e fraquezas da recém-criada Sala de Imprensa do Turismo de Portugal. Contudo, não se 

verificou a existência de um portal especializado para a comunicação com os media nestes 

dois mercados. 

Neste sentido, estabeleceu-se o seguinte plano de trabalho: 

1. Procurar as Salas de Imprensa de cada um dos mercados constantes no quadro (i. e. 

Espanha, Turquia, Grécia, Croácia, Egito, Marrocos, Bulgária, Tunísia). 

2. Selecionar as duas Salas com melhores resultados estatísticos em termos de visitas. 

Verificou-se, contudo, que em apenas dois mercados existia deste instrumento de 

comunicação: Croácia (http://press.croatia.hr) e Marrocos (http://press.visitmorocco.com), 

sendo estes os mercados cujo portais foram analisados
11

. De referir que, embora não verifique 

a existência de tal plataforma nos diversos mercados, observou-se frequentemente a existência 

de Salas de Imprensa dirigidas especificamente aos media norte-americanos. Isto pode dever-

se ao facto deste mercado ser pioneiro na utilização de plataformas digitais. Contudo, 

considerou-se que não seria pertinente a comparação da Sala de Imprensa do Turismo de 

Portugal com estes portais dirigidos especificamente aos órgãos de comunicação dos Estados 

Unidos, devido à diferença de público-alvo. 

Os resultados da observação das diferentes Salas de Imprensa podem ser observados a partir 

da Tabela 3. 

 

                                                           
11

 Ver a Grelha de Observação em Anexo 10. 

http://press.croatia.hr/
http://press.visitmorocco.com/
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Tabela 3: Registos de observação das Salas de Imprensa 

  
Portugal Croácia Marrocos 

Estrutura/Design 

Integração Não Sim Sim 

Homogeneidade Interna Sim Sim Sim 

Homogeneidade Externa Não Sim Sim 

Registo 

Registo Sim Sim Sim 

Campos Obrigatórios Não Não Sim 

Abertura Semiaberto Semiaberto Fechado 

Idiomas 

Número 2 15 4 

Língua Nativa Sim Sim Não 

Inglês Sim Sim Sim 

Ligações 

Destino Sim Sim Sim 

Internacional Não Sim Não 

Outras Sim Sim Não 

Interatividade 

Redes Sociais Sim Sim Não 

Partilha Sim Não Não 

RSS Sim Sim Não 

Newsletter Não Não Não 

Mobile Apps Não Sim Não 

Conteúdos 

Novidades Sim Não Não 

Press Trips Sim Sim Não 

Imagens Não Sim Não 

Vídeos Sim Sim Não 

Press Kit Não Sim Não 

Brochuras Sim Sim Não 

Outros Sim Sim Não 

Sobre a Entidade 

Quem somos Sim Sim Não 

Organograma Sim Sim Não 

Pessoas Sim Sim Não 

Contactos Sim Sim Sim 

Disclaimer Não Sim Sim 

Sobre o Destino 
Informação Sim Não Não 

Resultados Sim Não Não 

FONTE: Elaboração própria 

 

No que se refere à Estrutura e Design dos portais de imprensa, podemos verificar que ambos 

os da Croácia e de Marrocos se apresentam integrados no portal promocional do Destino. O 

mesmo não acontece com a Sala de Imprensa do Turismo de Portugal, que podemos justificar 

pelo facto de terem sido construídos por entidades diferentes dentro do instituto. Essa 

separação pode, por sua vez, fundamentar a falta de homogeneidade entre os dois portais 

(promocional e de imprensa). Considera-se relevante destacar o portal da Croácia, cujo nível 
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de integração entre os portais promocionais dirigidos ao público geral, trade e media 

apresentam um grau de interligação muito elevado, que será detalhado mais adiante. 

Em relação ao Registo no sítio, verifica-se que nos três portais é possível o registo de 

utilizador no mesmo. Podemos, contudo, constatar algumas diferenças na folha de registo de 

cada uma das Salas de Imprensa. Em primeira instância, a folha de registo de Marrocos é a 

única que apresenta campos de preenchimento obrigatório. É, igualmente, a que apresenta 

maior número de campos para preencher incluindo informações pormenorizadas sobre a 

qualidade profissional e entidade com a qual o utilizador colabora. Isto pode dever-se ao facto 

de ser a única Sala que tem o acesso fechado aos conteúdos, obrigando o jornalista a registar-

se e garantindo à entidade responsável uma maior informação acerca de quem se regista, 

possibilitando a criação de uma base de dados mais completa. 

Ambas as Salas de Imprensa de Portugal e Croácia têm um acesso semiaberto, possibilitando 

a visualização da maioria dos conteúdos do sítio sem registo. No portal do Turismo de Portugal, 

o registo permite o acesso às press trips apresentadas no mesmo. Em relação ao portal da 

Croácia, não foi possível perceber quais os conteúdos a que teríamos acesso mediante o 

registo no portal. 

No que se refere à folha de registo, embora nenhuma tenha campos de preenchimento 

obrigatório, verifica-se que a folha do Turismo de Portugal apresenta um maior conjunto de 

elementos, assemelhando-se à de Marrocos. Analogamente, isto iria permitir a criação de uma 

base de dados de media muito completa. Contudo, a não obrigatoriedade de preenchimento 

neutraliza esse efeito. 

Em relação aos Idiomas disponíveis nos portais, a Croácia é o portal que apresenta maior 

variedade, com 15 idiomas diferentes disponíveis, seguindo-se Marrocos (4) e finalmente 

Portugal (2). Contudo, essa carência de idiomas na Sala de Imprensa do Turismo de Portugal é 

compensada, até certo nível, com a secção das Local News Rooms, onde todos os conteúdos 

inseridos estão na língua nativa do mercado. De destacar que o portal de Marrocos é o único 

que não disponibiliza o portal na língua nativa. Considerou-se que tal situação se deve ao facto 

de ser um portal dirigido especificamente à imprensa internacional, devido à grande 

importância dos turistas estrangeiros no País (80% da ocupação hoteleira em 2008 resultou de 

turistas estrangeiros
12

). 

No que respeita às Ligações disponíveis nas Salas, todos os mercados apresentam a 

hiperligação para o portal promocional do Destino respetivo. A Sala do Turismo de Portugal 

inclui ainda hiperligação para portais promocionais dos Destinos regionais, situação que não se 

verifica em mais nenhum dos mercados. Contudo, também apenas a Croácia apresenta 

hiperligações para as Delegações Internacionais do Destino. Este mercado, juntamente com 

Portugal, são os únicos a apresentar ligações para outros sítios não-relacionados com Turismo. 

No entanto, ressalve-se que o número de ligações deste tipo no primeiro são em muito maior 

número que no último, onde surge apenas uma hiperligação, integrada numa aplicação 

disponível no portal – a app da meteorologia, com ligação para o IPMA. 

                                                           
12

 Ver Anexo 11 
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Nas seguintes secções da grelha ressalva-se que, devido ao acesso restrito do portal de 

imprensa de Marrocos, não foi possível verificar as informações/características procuradas. 

Assim, nestes campos a análise foi sobretudo realizada em relação aos portais de Portugal e 

Croácia. No que se refere à Interatividade dos portais, verifica-se que ambos os de Portugal e 

Croácia estão equiparados, não se observando diferenças significativas: o portal da Croácia 

disponibiliza aplicações móveis, enquanto que o de Portugal permite a partilha direta dos press 

releases publicados. 

Em relação aos Conteúdos promocionais disponíveis, também aqui se observam diversas 

semelhanças no tipo de conteúdos presentes. Destaca-se, contudo, o facto de a Sala de 

Imprensa da Croácia não disponibilizar press releases atualizados (o último data de 1 de 

Setembro de 2012), levando a concluir que será uma plataforma que terá sido descontinuada, 

visto que esses conteúdos são os de maior interesse para o jornalista. Em relação à plataforma 

de media do Turismo de Portugal, verifica-se que não dispõe de imagens, optando por 

disponibilizar hiperligações para os bancos de imagens já existentes nos restantes sítios 

promocionais, nem apresentar um press kit do Destino, mas apenas da região do Porto e Norte. 

Estas semelhanças verificam-se igualmente nas informações Sobre a Entidade responsável 

pela promoção turística, ambos os portais disponibilizando a identificação da mesma e das 

pessoas responsáveis, com contactos e o organograma. De referir que também o portal de 

Marrocos apresenta os contactos da entidade, seguindo a linha de comunicação da mesma (a 

criação de uma Sala de Imprensa surge como facilitadora da comunicação com os media, pelo 

que seria dissonante não apresentar os contactos, mesmo numa Sala de acesso restrito). 

Considera-se que a principal vantagem da Sala de Imprensa do Turismo de Portugal surge na 

disponibilização de informações gerais Sobre o Destino, apresentadas sobretudo através de 

duas secções: 

 Portugal at a Glance: (ver Anexo 12) um documento produzido durante o período de 

estágio e que apresenta, de forma simples e apelativa, os principais dados gerais e 

turísticos sobre Portugal; 

 The Best About Portugal: a divulgação dos melhores artigos sobre Portugal, acessíveis 

através do serviço diário de clipping. 

 

Por outro lado, a falta de integração entre os portais promocionais dos diferentes públicos do 

Turismo de Portugal considera-se a grande desvantagem, comparando especialmente com a 

Sala de Imprensa da Croácia. Embora muito semelhantes em termos de conteúdos, o elevado 

nível de integração entre os três portais (Tourism, Business, Press) é notório, surgindo como 

apenas um sítio com três grandes secções, nas quais os conteúdos são transversais entre si, 

estando alojados numa determinada secção apenas por conveniência. Assim, o jornalista que 

clique nas Brochuras é transportado automaticamente para a secção de Business do portal, 

evitando a duplicação de conteúdos. 
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VI. A Organização de Press Trips 
 

No ponto 4 do capítulo IV, foram apresentadas duas estruturas de um plano de comunicação e 

Relações Públicas. Pelas suas especificidades, e tendo em conta que se trata de um plano de 

comunicação dirigido especificamente à organização das press trips, consideramos relevante 

adaptá-lo a esta situação concreta. O presente plano será elaborado com base na organização 

da press trip “Fun Alentejo”, elaborada em parceria com a empresa Hertz Portugal. Assim, 

podemos considerar: 

 

Primeira Parte: Análise da situação 

 Caracterização das organizações, suas funções e missões e estratégias. 

 Determinação dos objetivos gerais e específicos 

 Identificação e caracterização do(s) público(s)-alvo(s). 

Segunda Parte: Execução 

 Definição das ações 

 Determinação do orçamento 

 Organização dos programas 

Terceira Parte: Análise e avaliação dos resultados 

 A priori 

 A posteriori 

 

1. Análise da Situação 
 

Nesta primeira fase, é feita a identificação dos diversos intervenientes da ação. Isto vai permitir 

cruzar as características e objetivos do(s) ator(es) com os do Turismo de Portugal e, assim, 

compreender se a acção é ou não viável. Esta caracterização vai sempre depender da 

categoria da press trip em questão. 

 

 Press trip a pedido de um jornalista 

Quando a iniciativa de realização de uma ação surge por parte de um jornalista/blogger/editor, 

antes da decisão ser tomada, devem ser solicitados diversos documentos/informações, de 

modo a que se possa tomar uma decisão ponderada e justificada. Estes incluem: 

 Nome, dados de circulação (ou de visualização, caso se trate de um meio online), e 

público-alvo dos meios para os quais colabora – permite aferir se são meios relevantes e 

de acordo com os interesses e objetivos estratégicos da organização. 

 Âmbito da visita (regiões/produtos a visitar) – cada região turística tem objetivos 

específicos que devem ser tidos em conta antes da decisão de apoiar ou não uma ação.  

 Artigos anteriores publicados pelo jornalista – permitem aferir a qualidade do jornalista e 

dos seus artigos. 
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 Data da ação – para aferir o tempo disponível para organização, a disponibilidade de 

alojamentos e a adaptação entre o produto/região procurada com a altura do ano. 

 Extensão e data prevista de publicação dos artigos – permitem prever a qualidade e 

envergadura do artigo (que pode ser tido em consideração para a elaboração do programa) 

e alertar a equipa de quando deve estar atenta à publicação do artigo – para divulgação, 

partilha com eventuais entidades apoiantes e avaliação. 

 Tipo de apoio solicitado – clarificar em que medida solicitam o apoio do Turismo de 

Portugal (aquisição de voos, reserva de alojamentos, elaboração e uma sugestão de 

programa, etc.) 

 

 Press trip a pedido de outra entidade 

Quando a iniciativa de realização da ação surge por parte de outra entidade (ex: companhia 

aérea), a decisão deve ter em conta as características e objetivos, tanto da entidade como do 

Turismo de Portugal. Neste tipo de situações, a escolha e convite aos jornalistas é geralmente 

feito pelo próprio Turismo de Portugal, salvo situações em que a outra entidade tenha realizado 

esse trabalho previamente. No primeiro caso, a escolha dos jornalistas deve ter por base os 

critérios acima referenciados (ver “Press trip a pedido de um jornalista”), trabalho geralmente 

realizado pelas EDT ou agências de comunicação do respectivo mercado, devido ao melhor 

conhecimento e base de contactos com os órgãos. 

 

Caso Catholic Digest (EUA): 

Após um primeiro contacto de apresentação da revista, levado a cabo pela jornalista 

Julie Rattey, o Turismo de Portugal, na pessoa do Miguel Carvalho, da EDT Nova 

Iorque, convidou a jornalista a participar numa visita de imprensa a Portugal, entre 2 e 

9 de Outubro (ver Anexo 13 – pergunta 1). Embora se refira um convite por parte do 

Turismo, a iniciativa surge da própria revista, cuja proposta é posteriormente 

analisada e aprovada pelo Turismo de Portugal, no âmbito da promoção do Turismo 

Religioso. 

 

Catholic Digest: 

Mercado: Estados Unidos da América 

Tipo de publicação: revista de âmbito religioso 

Periodicidade: 11x/ano 

Circulação: 300.000 exemplares 
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 Press trip da iniciativa do Turismo de Portugal 

Quando a decisão de realização de uma acção surge por iniciativa do Turismo de Portugal, 

existe igualmente um trabalho prévio de pesquisa e avaliação que deve ser realizado. Contudo, 

esta situação específica funciona de forma “inversa” às duas anteriores, na medida em que a 

organização do programa e selecção dos jornalistas é feita com base nas características do 

produto a promover e dos objetivos estratégicos da ação, contrariamente aos outros casos, em 

que era feita uma avaliação da proposta com base nas indicações fornecidas. Nesta situação 

em concreto, deve ter-se em conta: 

 Âmbito da ação – região/produto a promover. 

 Período da ação – localização no ano e número de dias, para aferir o tempo disponível 

para organização e a sua adaptação face ao âmbito da mesma. 

 Mercado(s) de aposta – para adaptar ao âmbito da visita (cada mercado tem determinados 

produtos turísticos associados, de acordo com as orientações do PENT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Emirates Airlines New Zealand 

Em Agosto de 2012, o Diretor do departamento de Relações Públicas da Emirates Airlines na Nova 

Zelândia contactou o Turismo de Portugal com vista ao estabelecimento de uma parceria para a 

organização de uma press trip de jornalistas neozelandeses a Portugal. 

Embora a Nova Zelândia não seja um mercado prioritário incluído na estratégia do PENT, a 

estratégia do TDP inclui a prospeção de oportunidades a partir das novas rotas aéreas. Assim, e 

considerando a recém-criada rota diária Lisboa-Dubai pela Emirates Airlines, concluiu-se que seria 

uma boa oportunidade de promoção. 

Devido ao facto de a Nova Zelândia não ser um mercado explorado pelo Turismo de Portugal e, 

como tal, não existir informação relativamente aos media, a seleção dos meios ficou a cargo da 

Emirates, com aprovação final do Turismo de Portugal. 

 

New Zealand Herald 

Tipo de media: jornal 

Periodicidade: diário 

Circulação: 170.000  

Jornalista: Geoff Cumming 

 

NZ Life & Leisure 

Tipo de media: revista 

Periodicidade: mensal 

Circulação: 30.000  

Jornalista: Anna Tait-Jamieson 

 

The Press 

Tipo de media: jornal 

Periodicidade: diário 

Circulação: 80.000  

Jornalista: Pamela Wade 
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Caso Parceria Hertz/Turismo de Portugal: 

A parceria entre o Turismo de Portugal e a Hertz e a ação de imprensa que lhe seguiu pode ser 

considerada um “híbrido” entre as duas últimas situações acima descritas. Embora a iniciativa de 

uma parceria tenha partido da empresa de aluguer (na altura, como forma de promoção do seu 

novo produto – o aluguer de motos), a ideia para a organização de uma press trip surge do Turismo 

de Portugal. As diversas variáveis a ponderar na decisão de aceitar a parceria e, 

consequentemente, realizar a press trip, podem ser resumidas num pequeno quadro de análise 

SWOT. 

Como é possível determinar a partir da análise da Tabela 4, as variáveis de oportunidades ou 

forças são substancialmente mais e de maior relevância do que as fraquezas ou ameaças, pelo que 

se considera uma parceria viável.  

Tabela 4: Análise SWOT 

STRENGHTS (Forças) WEAKNESSES (Fraquezas) 

 Empresa com grande conhecimento do 
mercado de automóvel/motos. 

 Produto inovador em Portugal. 
 Boas estradas e grandes áreas de 

paisagem natural em Portugal.  
 Empresa de capital 100% português. 

 Mototurismo não é um produto estratégico. 

OPPORTUNITIES (Oportunidades) THREATS (Ameaças) 

 Turismo de Aventura é um segmento de 
aposta em algumas regiões de Portugal. 

 Mototurismo é uma atividade praticada por 
públicos de classe A e B (público 
estratégico do turismo). 

 Pouco conhecimento do segmento por 
parte do Turismo de Portugal. 

FONTE: Elaboração própria 

O facto de a Hertz ser uma empresa especializada no mercado automóvel/motos traduz-se num 

vasto conhecimento do mercado, suprindo de certa forma a inexperiência do Turismo de Portugal 

nesse produto turístico. Por outro lado, as características do País, nomeadamente a boa qualidade 

das estradas e as extensas áreas de paisagem natural em determinadas regiões são favoráveis ao 

desenvolvimento deste produto.  

Embora o mototurismo não seja considerado um produto estratégico, de acordo com as orientações 

estratégicas do PENT, podemos inseri-lo no Turismo de Aventura que, apesar também não estar 

contemplado no documento, é uma das apostas em algumas regiões do País, nomeadamente 

Algarve, Alentejo, Centro e Porto e Norte. Os arquipélagos da Madeira e dos Açores também 

contemplam este género de atividades, contudo, não são abrangidos pela rede de motas. 

Há ainda que referir o facto de o produto “mota” ser consumido, tendencialmente, por um 

público pertencente às classes A e B, que correspondem ao público-alvo do Turismo de 

Portugal. 
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2. Execução 
 

A organização de um programa de visitas de imprensa implica uma grande logística, 

nomeadamente em relação a: 

 

 Aquisição de bilhetes aéreos 

 Organização do itinerário 

 Reserva de alojamentos 

 Reserva de almoços e jantares 

 Transporte local 

 Acompanhamento 

 

Em determinadas situações, alguns destes elementos já estão garantidos aquando do envio do 

pedido de apoio, geralmente bilhetes aéreos e/ou alojamentos. A coordenação dos diversos 

elementos vai ainda depender da complexidade da ação, do mercado de origem do(s) jornalista(s), do 

número de participantes, entre outros fatores. Assim, por exemplo, os pedidos provenientes de 

mercados onde o Turismo de Portugal tenha Equipas de Turismo, são geralmente encaminhados 

para eles, que coordenam diretamente com a(s) Região(ões) de Turismo de interesse do jornalista.  

Os pedidos que, ou surjam de mercados sem Equipa, ou abranjam vários mercados, são 

coordenados pelo Turismo de Portugal-sede. Destes excluem-se pedidos que abarquem apenas uma 

região, situação na qual são reencaminhados para a respectiva ARPT que contacta diretamente o 

jornalista. 

 

1. Elaboração do Programa e Convite aos Jornalistas 

 

Em situações em que é necessário fazer um convite aos jornalistas, elaborar um draft do programa 

da visita é sempre o primeiro passo. Mesmo quando o Turismo de Portugal é responsável pela 

coordenação da visita, a construção do programa do mesmo numa determinada região é sempre da 

responsabilidade da respetiva ARPT: locais a visitar, monumentos, tempos de visita, refeições, 

alojamentos, acompanhamento, etc. Aquando do envio do convite ao jornalista, não é necessária 

confirmação de todos estes dados, mas apenas um resumo de onde e em que moldes será realizada 

a visita. A confirmação de alojamentos e refeições pode ser feita posteriormente. 

Mesmo quando a iniciativa da ação parte do jornalista ou de outra entidade e já existe um programa 

pré-definido, este é sempre enviado à ARPT para estruturação. Nesta situação, o envio do programa 

final é feito mais perto da data de chegada do jornalista. Contudo, deve ter-se em atenção para o 

jornalista não receber o programa apenas na véspera da chegada ou no próprio dia, visto que eles 

gostam de tempo para pesquisar sobre os locais. 

Na elaboração do programa, deve ter-se em atenção as horas de voo a que o jornalista esteve sujeito, 

sendo preferível, por vezes, deixar o dia de chegada sem programa, permitindo ao jornalista 

descansar. O programa deve ser, simultaneamente, concreto e flexível. Por um lado, deve constar 

claramente os locais por onde o jornalista vai passar e quais vai visitar mais aprofundadamente, bem 

como se a visita é ou não guiada. Por outro lado, deve permitir adaptar-se às necessidades pontuais 

do jornalista. 
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2. Aquisição dos bilhetes aéreos 

É frequente acontecer que o jornalista, à altura do pedido para apoio numa visita, já tenha adquirido o 

bilhete aéreo. Isso acontece igualmente quando o pedido surge de outra entidade, nomeadamente 

companhias aéreas que, mesmo que não tenha ainda convidado os jornalistas, garantem os voos. 

Contudo, quando o convite parte da iniciativa do Turismo de Portugal, o custo com os bilhetes tem de 

ser da responsabilidade do mesmo. Muitas vezes, em situações em que o(s) jornalista(s) vem de um 

mercado onde existe Equipa de Turismo, a mesma fica responsável pela negociação dos bilhetes 

com a TAP, ao abrigo de um protocolo celebrado entre as duas instituições. 

Existem situações, nomeadamente quando é o jornalista que tem a iniciativa do apoio para a visita, 

em que se solicita que a responsabilidade de adquirir as passagens aéreas seja dele. Esta não é uma 

situação muito favorável ao Turismo de Portugal, contudo os constrangimentos orçamentais impedem 

Caso Catholic Digest 

Uma das principais críticas apontadas pela jornalista Julie Rattey assenta no facto de o programa estar 

demasiado preenchido, situação que foi compensada pela flexibilidade demonstrada para adaptar o itinerário 

às necessidades. Outra falha denunciada foi a incerteza relativamente aos moldes em que certas visitas iriam 

proceder – com ou sem guia (ver Anexo 13 – pergunta 6) 

 

Caso Emirates Airlines New Zealand 

Após a visita foi enviado um e-mail a cada um dos três jornalista neozelandeses participantes, 

a questionar relativamente à sua opinião acerca da visita e da atuação e desempenho do 

Turismo de Portugal no seu desenvolvimento. 

Embora todos tenham uma avaliação final muito positiva da sua visita a Portugal, a jornalista 

Pamela Wade aponta como uma das principais falhas o facto de os programas apenas terem 

sido recebidos aquando da chegada (ver Anexo 14). 

 

Caso Parceria Hertz/Turismo de Portugal: 

Aproveitando as mais-valias de cada uma das entidades responsáveis pela ação, a elaboração do itinerário foi 

da responsabilidade da Hertz (ver Anexo 15: Diário de Bordo – Semana de 3 a 7 de Setembro), por ter um 

maior conhecimento das estradas. Após envio da versão final do itinerário, o mesmo foi reencaminhado para a 

ARPT Alentejo para acerto do programa com visitas, acompanhamento, alojamentos e refeições (ver Anexo 

15: Diário de Bordo – Semana de 29 de Outubro a 2 de Novembro). Ao mesmo tempo foram enviados 

pedidos às Equipas de Turismo de Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Benelux (ver Anexo 15: 

Diário de Bordo – Semana de 12 a 16 de Novembro), como resultado do cruzamento dos mercados de 

interesse da Hertz e do Turismo do Alentejo, para averiguarem os potenciais jornalistas interessados (ver 

Tabela 5). 

Tabela 5: Mercados participantes na visita Hertz/TDP 

Hertz Mercados convidados ARPT Alentejo 

Escandinávia 
França 
Reino Unido 
Alemanha 
Benelux 
Itália 

Espanha 
França 
Reino Unido 
Alemanha 
Benelux 
Itália 

Espanha 
França 
Reino Unido 
Alemanha 
Benelux 

FONTE: Elaboração própria 
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que possam suportar a totalidade dos custos em todas as ações. Daí advém a necessidade de aferir, 

desde início, qual o formato do apoio solicitado. 

A título de exemplo, as passagens aéreas são muitas vezes conseguidas através de parcerias 

celebradas entre as EDT e a TAP. Em mercados onde a TAP não atua ou não exista uma EDT para 

mediar o contacto, torna-se mais fácil que o próprio jornalista contacte a companhia aérea na 

tentativa de conseguir um apoio. 

 

3. Land arrangements: alojamentos, refeições e transporte 

A principal componente da organização de um programa de press trip é a articulação dos land 

arrangements. Geralmente o jornalista solicita apoio total, que inclui alojamento, refeições e 

transporte. Contudo, existem situações em que o mesmo, devido a parcerias pré-estabelecidas, por 

exemplo, já tem determinados apoios garantidos a priori. Afere-se, assim, novamente, a importância 

de clarificar desde início o tipo de apoio que solicitam. 

Por regra, as ARPT são responsáveis pela organização de todos os land arrangements necessários. 

Contudo, verificam-se algumas exceções: 

a) Quando a press trip inclui mais do que uma região de turismo: o transporte entre regiões é 

garantido pelo Turismo de Portugal. 

b) Quando é um mercado não-elegível para a ARPT: as ARPT estão sujeitas ao cumprimento de 

um plano de contratualização acordado entre as mesmas e o Turismo de Portugal, do qual está 

dependente o seu financiamento e no qual estão estabelecidos os principais mercados de 

atuação, a partir do que está acordado no PENT. Se se trata de um mercado não elegível, a 

ARPT pode argumentar que não apoia. Nestes casos, é responsabilidade do Turismo de 

Portugal contactar cada um dos parceiros necessários e adequados (ao nível de alojamento, 

refeições e transporte) para garantir a execução do programa. 

 

 

 

Caso Parceria Hertz/Turismo de Portugal: 

Para além do convite aos jornalistas, as Equipas de Turismo ficaram igualmente responsáveis pela negociação 

dos bilhetes com a TAP, para um participante francês, um espanhol, dois suíços e dois italianos. No mercado 

francês, a TAP garantiu o apoio total com os bilhetes. Já nos restantes mercados, foi necessário proceder ao 

pagamento das taxas aeroportuárias (ver Anexo 15: Diário de Bordo – 19 a 23 Novembro). 

 

Caso Parceria Hertz/Turismo de Portugal 

Considerando que o âmbito da visita era o Alentejo, foi solicitado apoio à ARPT Alentejo para elaboração de 

um programa, com inclusão de alojamento e refeições (ver Anexo 15: Diário de Bordo – semana de 29 de 

Outubro a 2 de Novembro). Como parceiro da ação, a Hertz ficou responsável pelo transporte. 

Os alojamentos em Lisboa foram da responsabilidade do Turismo de Portugal e não da ARPT Lisboa. Isto 

deveu-se ao facto de a visita não ter como âmbito Lisboa e esta funcionar apenas como ponto intermédio. 

Assim, não havia grande retorno para a região em apoiar. 
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4. Acompanhamento das visitas 

A organização de visitas de jornalistas estrangeiros a Portugal deve implicar sempre 

acompanhamento por parte de um guia e/ou representante do Turismo de Portugal/ARPT 

responsável. Não só para garantir que o jornalista percorre os sítios que a entidade organizadora 

considera adequados à visita (ressalva-se a flexibilidade para alterar pequenos pormenores a pedido 

do jornalista) e que são cumpridos os horários marcações, mas também para proceder a todos os 

esclarecimentos, dúvidas e pedidos de informações que o convidado possa deter, de modo a que 

regresse com um máximo de informações possível. 

O acompanhamento durante os momentos de refeições e igualmente importante, principalmente se 

houve apoio do restaurante em causa a pedido da entidade organizadora. Por outro lado, se o 

jornalista viajar sozinho, é sempre agradável estar acompanhado durante o almoço e/ou jantar. 

Adicionalmente, em determinados locais, pelas suas características específicas, torna-se relevante ter 

um guia específico com um conhecimento mais aprofundado sobre o local, que permita um maior 

esclarecimento e partilha de informações com o jornalista. 

 

5. As questões orçamentais 

Como instituto público e estando dependente do Orçamento de Estado, o Turismo de Portugal sofreu 

este ano elevados constrangimentos financeiros. Neste sentido, o orçamento disponível para fazer 

face às despesas inerentes às visitas é consideravelmente menor, pelo que é importante conseguir o 

máximo de apoios possíveis, inclusive das ARPT, de modo a que os custos não sejam 

exclusivamente suportados pelo Turismo de Portugal. 

A aferição dos custos deve ser feita logo na fase inicial da organização da visita, de modo a que 

possa ser feito um controlo das faturas e do orçamento disponível, sob risco de não ser possível fazer 

face aos custos. 

Caso Catholic Digest 

Um dos principais pontos positivos apontados pela jornalista Julie Rattey consiste exatamente no 

acompanhamento constante que teve por parte do motorista contratado para o efeito. Além disso, destaca 

ainda o trabalho dos guias em determinados locais visitados, que lhe forneceram “informações interessantes.” 

(ver Anexo 13 – pergunta 6).  

 

Caso Parceria Hertz/Turismo de Portugal 

Sendo esta uma visita organizada em parceria por duas entidades distintas, tornava-se relevante que 

o acompanhamento fosse garantido por ambas, Hertz e Turismo de Portugal. Para além disso, seria 

aconselhável que fossem pessoas que estivessem familiarizadas com motas, de modo a não 

perturbar a dinâmica do grupo. Neste sentido, acompanharam a ação o Gestor de Produto da Hertz, 

interlocutor entre o Turismo de Portugal e a empresa nesta parceria, e um técnico do Departamento 

de Comunicação e Imagem do instituto. Este último supriu simultaneamente a necessidade da 

presença de um representante do Turismo de Portugal, de preferência que conduzisse motas, e a 

necessidade de presença de um fotógrafo (ver Anexo 15: Diário de Bordo – Semana de 19 a 23 de 

Novembro). 

Adicionalmente, tivemos ainda guias para as visitas ao centro histórico de Évora e a Sintra. 
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3. Análise e Avaliação 
 

A análise e avaliação de uma press trip podem ser feitas em duas vertentes: avaliação do jornalista e 

avaliação do retorno. Em ambos os casos, podem ser realizadas avaliações a priori e a posteriori. 

A avaliação do jornalista permite essencialmente recolher elementos para aperfeiçoar a atuação das 

equipas na organização de programas posteriores. Uma avaliação a priori, através do envio 

antecipado de drafts do programa que está a ser preparado, permite antecipar a sua opinião e até 

alterar determinados pormenores, como locais de visita ou horários, a partir do feedback enviado. 

Uma avaliação posterior à realização da ação, ou seja, um pós-teste, pode ser feito a partir do envio 

de um conjunto de questões ou de um questionário, que permita aferir, não só a ação do Turismo de 

Portugal, mas também as preferências dos jornalistas dependente do mercado de origem. 

Este tipo de avaliação foi pensado durante o período de estágio, resultando na construção de um 

questionário com o objetivo de ser colocado online para que cada jornalista, após a acção, pudesse 

responder, consistindo numa das principais atividades realizadas durante o estágio (ver Anexo 16). 

Contudo, tendo em conta que a colocação de um questionário online por um período indeterminado 

de tempo implicava custos, essa acção foi adiada. 

A avaliação do retorno da acção pode ser previsto antecipadamente a partir dos primeiros contactos 

com os jornalistas, através da indicação dos meios com os quais colabora ou vai colaborar nesta 

acção em específico – muitos são freelancers que trabalham com vários meios em simultâneo – e de 

artigos anteriores que tenham publicado. A avaliação posterior consegue-se através da receção de 

exemplares dos artigos publicados, calculando-se o AVE (Advertising Value Equivalent) do artigo. 

Esta forma de avaliação do retorno justifica a retracção de muitos operadores turísticos e institutos de 

turismo em apoiar visitas de blogues e/ou profissionais dos meios digitais. Embora seja aceite que a 

Internet é um meio cada vez mais poderoso e que os sites pessoais e/ou meios não adstritos a 

órgãos de comunicação são uma ferramenta cada vez mais influente na opinião pública, ainda não 

existe uma fórmula que permita avaliar objetivamente o retorno desses meios (Turismo de Portugal, 

2011). 

 

  

Caso Parceria Hertz/Turismo de Portugal 

Foi elaborado um relatório-resumo da ação, onde continha uma caracterização geral da mesma, 

datas, número e origem dos participantes, publicações com os quais colaboravam, número e 

extensão dos artigos produzidos, investimento do Turismo de Portugal e o retorno. 

Nesta ação, o Turismo de Portugal teve um custo total de 300€, em contraste com um retorno (sob a 

forma de AVE) de 486.000€ (Turismo de Portugal, 2013). 
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Conclusões 
 

A experiência de estágio no Turismo de Portugal foi essencial na escolha do tema a tratar e, 

principalmente, nos pontos a focar para a segunda parte do relatório: o plano para a organização e 

planeamento de uma press trip e a análise da Sala de Imprensa do Turismo de Portugal, em 

comparação com as dos mercados da Croácia e de Marrocos.  

Numa altura em que os investimentos publicitários estão a diminuir, o papel do assessor mediático é 

de extrema importância para manter o awareness do público em relação ao Destino. Por outro lado, a 

influência dos media enquanto opinion leaders pode contribuir para a decisão de escolha do Destino 

de férias, pelo que é necessário manter uma boa e continuada relação com os meios. 

Através deste estágio no Turismo de Portugal, consegui perceber que o assessor mediático cumpre 

uma multiplicidade de tarefas, não só pelas atividades que me foram propostas, mas também através 

da observação do trabalho realizado diariamente pela minha orientadora no local, Lurdes Santos. Isto 

implica uma grande capacidade de multitasking e de priorização, componentes que sinto que tenha 

vindo a aperfeiçoar ao longo do meu percurso no Turismo de Portugal. 

Com a realização deste relatório, foi possível perceber que um instrumento de comunicação como a 

Sala de Imprensa é uma ferramenta ainda pouco desenvolvida dentro dos mercados que se 

apresentam como concorrência direta a Portugal. Deste modo, o Turismo de Portugal surge em 

grande vantagem competitiva, devendo assumir esta plataforma digital como uma aposta para 

diferenciar a sua comunicação dos restantes destinos. 

Apesar de se assumir que a Sala de Imprensa da Croácia tenha sido descontinuada, devido às datas 

dos últimos press releases publicados, foi possível destacar um elemento que se considerou uma 

vantagem em relação à Sala de Imprensa do Turismo de Portugal: o nível de integração dos portais 

para o público geral, media e trade. Enquanto que, no caso de Portugal, existem três portais 

diferentes para cada um dos principais públicos, na Croácia verifica-se a existência de apenas um, 

em secções distintas mas interligadas, sem se verificar duplicação de conteúdos, como ocorre no 

primeiro. Esta separação, resultante da divisão da Comunicação em três departamentos diferentes 

dentro do Instituto, leva a uma falta de homogeneidade comunicativa do Destino. 

Na tentativa de realizar um plano de organização de uma press trip, foi possível compreender que 

este tipo de ações tem um carácter muito particular e implica a conjugação de diversas variáveis, que 

dificultam e impedem, de certo modo, a sua planificação. Qualquer plano que seja idealizado deve ser 

flexível o suficiente para se adaptar a todas as imprevisibilidades e contratempos que surgem 

naturalmente ao longo de todo o processo de organização, bem como de execução. 

Considero que os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo da Licenciatura foram importantes para 

a execução das tarefas propostas ao longo do estágio. Deles destaco as unidades curriculares de 

Assessoria Mediática e de Publicidade e Relações Públicas, que me sensibilizaram para a 

importância da comunicação com os media e suas especificidades, incluindo na elaboração de press 

releases. Realço ainda o contributo de Media Digitais para a sensibilização dos elementos a analisar 

dentro de um website, importante na análise das Salas de Imprensa. 
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Anexo 2: Relatório de Avaliação de Estágio 
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Anexo 3: Organograma do Turismo de Portugal 
Tabela 6: Organograma do Turismo de Portugal



Anexo 4: Perfil do Consumidor – PENT 
 

Tabela 7: Perfil do Consumidor 

 

FONTE: PENT (2013) 
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Anexo 5: Entrevista a Lurdes Santos 
 

1. Como podemos definir press trip?  

No caso de um destino turístico, uma press trip é uma ação de promoção dirigida exclusivamente a 

jornalistas estrangeiros (imprensa especializada/genérica, rádios ou televisões), que consiste na 

organização de um itinerário que abrange uma ou mais regiões e a respetiva  oferta turística. 

Uma press trip deverá ter o seu focus num grupo restrito de jornalistas (não mais de sete ou oito) e 

não deve ultrapassar o período de 5 dias. Tem como principal  objetivo induzir os jornalistas visitantes 

a escreverem artigos e produzirem documentários positivos sobre o destino turístico e, assim, 

garantir  uma presença de qualidade e assídua do mesmo nos meios de comunicação social. 

  

2. Quais são as principais características de uma press trip?   

Como todas as ações de promoção, uma press trip deve ser planeada com alguns meses de 

antecedência, com objetivos bem definidos e com muito cuidado no que se refere ao itinerário e 

receção dos convidados.  Deverá ser desenvolvida tendo em atenção novos ou renovados 

equipamentos/serviços na área do turismo e que se revistam de interesse mediático internacional. 

  

3. Existe alguma diferença entre press trip e visita educacional?  

Não, uma press trip é sempre uma visita educacional, uma vez que a visita tem como principal 

objetivo “informar e educar” os jornalistas sobre a oferta turística. As press trips têm uma vertente de 

educação prática, isto é, frequentemente os jornalistas usufruem de um programa de lazer com o 

objetivo de melhor definirem o produto e a oferta turística. 

   

4. Quais as principais vantagens na realização de uma visita de imprensa?  

Através dos media obtém-se visibilidade e promoção do setor junto do consumidor final (turista) e 

junto de opinion-leaders. Consegue-se, de uma forma estruturada e “guiada”, fazer com que as peças 

a serem produzidas estejam na mesma linha de frequência com o que pretendemos comunicar, 

promover e vender. 

  

5. E os principais inconvenientes?  

Se mal organizada ou direccionada, uma press trip pode ter efeitos contrários, porque é 

difícil  controlar a sua eventual publicação e efeitos que daí resultem. 
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Anexo 6: Press Release de divulgação da Sala de Imprensa 

 

Turismo de Portugal cria 

sala de imprensa internacional online 

  

O Turismo de Portugal disponibiliza a partir de hoje a todos os profissionais de órgãos de 

comunicação social internacionais o sitehttp://pressroom.visitportugal.com, que concentra 

toda a informação relevante para o conhecimento e abordagem do País enquanto destino 

turístico. 

O novo site permite um acesso fácil e completo às informações mais recentes sobre a oferta 

turística nacional, através de notas e kit de imprensa, brochuras digitais, galerias de vídeos 

e de fotografias, descritivos do Destino Portugal e de alguns dos principais recortes da 

imprensa internacional sobre o País. 

Com versões em português e inglês, permite ainda aceder a conteúdos segmentados por 22 

salas de imprensa locais - correspondentes a outros tantos países -, subscrever alertas, 

conhecer os principais eventos agendados e efetuar a inscrição nas press trips organizadas 

pelos destinos regionais. 

Outra das funcionalidades é a interligação com a presença do destino nas redes sociais 

(Facebook, Twitter, Pinterest, Youtube, Blogger, Paper e Flickr) ou portais promocionais 

dedicados aos produtos (VisitPortugal Golf, Prove Portugal e Living In Portugal) e aos 

destinos regionais. 

Além dos jornalistas, estes conteúdos pretendem alcançar também os bloggers que seguem 

a temática turística e de destinos, bem como outros influenciadores digitais. 

Com esta nova ferramenta, pretende-se consolidar a aposta na relação com os meios de 

comunicação social, e assim contribuir para a promoção do Destino e da Marca Portugal. 

Em 2012 a oferta turística de Portugal mereceu mais de 8500 referências em meios de 

comunicação social internacionais, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. Os 

maiores crescimentos verificaram-se nos meios online (+40%) e nas grandes reportagens 

realizadas para a televisão (+24%) que colocaram o Destino em programas de referência 

internacional, com maior qualidade e duração. 

 

  

https://webmail.turismodeportugal.pt/owa/redir.aspx?C=31d57024c4b84e32a2639d60d73270f7&URL=http%3a%2f%2fpressroom.visitportugal.com
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Anexo 7: E-mail de divulgação da Sala de Imprensa 
 
 
Hello! 
  
We are glad to inform you that the Portuguese Tourism Board has launched its Online Press Room. 
  
Go to http://pressroom.visitportugal.com/ and you can find every information about Portugal and 
our Tourism Board, promotional material, such as images and videos and last, but not least, updated 
news releases about our country and events. You also have at your disposal links to the websites of 
all seven regions of Portugal and our social media tools. 
  
Travel to the Local News Room section, you can also find relevant news written on your native 
language and aimed directly to your country. 
  
All of these contents are open to the general public. If you register our page, you will be able check 
out our press trips calendar and sign in on the ones that you find the most appealing. 
  
Check-out our new Online Press Room and get to know a little bit more about Portugal. If you have 
any questions, you can always contact us atmedia@visitportugal.com. 
  
We hope you find this new platform useful. 
 
 
 

Anexo 8: Dados estatísticos da Sala de Imprensa 
 

Tabela 8: Dados estatísticos da sala de Imprensa (09/06/2013) 

Visits 2.019 

Page Views 5.459 

Pages/Visit 2,22 

Bounce Rate 64,96% 

Average time on Site 2m27seg 

% New Visits 79,11% 

FONTE: Google Analytics 

 

  

https://webmail.turismodeportugal.pt/owa/redir.aspx?C=31d57024c4b84e32a2639d60d73270f7&URL=http%3a%2f%2fpressroom.visitportugal.com%2f
https://webmail.turismodeportugal.pt/owa/redir.aspx?C=31d57024c4b84e32a2639d60d73270f7&URL=mailto%3amedia%40visitportugal.com
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Anexo 9: Elementos da página principal da Sala de Imprensa 
 

Imagem 1.1: Cabeçalho 

 

FONTE: Sala de Imprensa – http://pressroom.visitportugal.com 

Imagem 1.2: Rodapé 

 

FONTE: Sala de Imprensa – http://pressroom.visitportugal.com 

 

Imagem 1.4: Corpo Central (1) 

 

FONTE: Sala de Imprensa – http://pressroom.visitportugal.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1.3: Barra Lateral 
Direita 

FONTE: Sala de Imprensa 
http://pressroom.visitpor
tugal.com 

 

Imagem 1.5: Corpo Central (2) 

FONTE: Sala de Imprensa – http://pressroom.visitportugal.com 

http://pressroom.visitportugal.com/
http://pressroom.visitportugal.com/
http://pressroom.visitportugal.com/
http://pressroom.visitportugal.com/
http://pressroom.visitportugal.com/
http://pressroom.visitportugal.com/
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Anexo 10: Grelha de observação da Sala de Imprensa 
 

Tabela 9: Grelha de Observação da Sala de Imprensa 

Estrutura / 
Design 

Integração Está integrado no portal promocional do Destino 

Homogeneidade 
Interna 

Segue a mesma linha gráfica em todas as páginas do sítio 

Homogeneidade 
Externa 

Segue a mesma linha gráfica dos restantes portais do 
Destino 

Registo 

Registo Tem opção de registo no sítio 

Campos Obrigatórios O registo inclui campos obrigatórios 

Abertura 

Grau de 
disponibilização 
dos conteúdos 
do sítio 

Aberto 
Todos os conteúdos estão 
disponíveis 

Semiaberto 
Alguns conteúdos estão 
disponíveis 

Fechado 
Nenhum conteúdo está 
disponível 

Idiomas 

Número Número de idiomas em que a página está disponível 

Língua Nativa Está disponível na língua nativa do Destino 

Inglês Está disponível na língua inglesa 

Ligações 

Destino 
Apresenta ligações a outros portais promocionais do 
Destino 

Internacional 
Apresenta ligações das delegações internacionais do 
Destino 

Outras Apresenta ligações a sítios não relacionados com o Turismo 

Interatividade 

Redes Sociais Apresenta ligações às redes sociais 

Partilha Permite partilhar conteúdos através das redes sociais 

RSS Permite subscrever RSS Feed 

Newsletter Permite subscrever newsletter 

Mobile Apps Permite descarregar aplicações móveis 

Conteúdos 

Novidades Apresenta notícias/eventos/acontecimentos atualizados 

Press Trips Apresenta um calendário de press trips 

Imagens Apresenta imagens 

Vídeos Apresenta vídeos 

Press Kit Apresenta press kit 

Brochuras Apresenta brochuras 

Outros Apresenta outros conteúdos não referidos 

Sobre a 
Entidade 

Quem somos Apresenta informações e dados sobre a empresa 

Organograma Apresenta o organograma da empresa 

Pessoas Identifica as pessoas responsáveis 

Contactos Apresenta contactos 

Disclaimer Apresenta aviso legal 

Sobre o 
Destino 

Informação Apresenta dados gerais sobre o Destino 

Resultados 
Apresenta resultados das visitas dos profissionais ao 
Destino 

FONTE: Elaboração própria 
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Anexo 11: Ocupação hoteleira em Marrocos – 2008 
 

Tabela 10: Ocupação hoteleira em Marrocos - 2008 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Non 
résidents 

10.293.123 8.865.997 8.515.293 10.307.268 12.259.489 13.345.867 13.703.222 13.067.592 

France 4.436.713 4.152.369 4.329.870 5.240.184 6.231.344 6.405.761 6.419.752 5.936.414 

Spain 468.163 344.587 354.495 559.481 699.362 816.842 766.553 816.985 

UK 606.881 485.281 450.654 567.385 860.904 1.202.223 1.367.142 1.074.673 

Germany 1.563.578 1.089.132 761.604 823.916 904.777 985.685 988.958 959.079 

Belgium 435.533 386.412 356.957 498.876 624.088 688.878 667.906 590.868 

Italy 663.287 551.389 439.014 519.290 568.695 633.102 604.219 570.730 

Résidents 2.402.104 2.454.885 2.657.826 2.857.602 2.956.100 2.981.018 3.190.581 3.393.925 

Total 12.695.227 11.320.882 11.173.119 13.164.870 15.215.589 16.326.885 16.893.803 16.461.517 

FONTE: Turismo de Marrocos 

 



Anexo 12: Portugal at a Glance 
 

Imagem 2: Portugal at a Glance (1) 
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Imagem 3: Portugal at a Glance (2) 
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Anexo 13: Entrevista a Julie Rattey 
 

1. How did the opportunity arise for you to participate in a press trip to Portugal? 

I had contacted the tourism bureaus of several countries that have Catholic sites of interest to 

our publication, letting them know about Catholic Digest magazine and our experience with 

press trips, and asking to be added to mailing lists and so on. Miguel Carvalho of the New York 

office of Turismo de Portugal responded to my message and asked whether a representative of 

Catholic Digest would be interested in traveling to Portugal to write a story.  

 

2. How did you react to the invitation? 

I was honored to receive Turismo de Portugal's invitation, and very pleased to be able to accept. 

 

3. Did you know anything about Portugal yet? If so, what? What did you like more and 

less about the country? 

I had never traveled to Portugal before but was familiar with it as a country with a strong 

Catholic heritage and great natural beauty (the Azores, for instance, which I'd heard about from 

a friend whose family is from there), the birthplace of fado, and the home of the famous 

pilgrimage site of Fatima. My knowledge of its historic and religious sites besides Fatima was 

limited, however, so I was pleased to learn about--and visit--many sites I was previously 

unaware of, such as Jeronimos Monastery and St. Francis Church, and to realize what beautiful 

architecture there was to enjoy. 

 

4. Did your visit to Portugal change your opinion about the country? If so, in what way? 

I did not have any particular expectations of what Portugal would be like. However, after visiting 

there, my appreciation for the country increased greatly. I have no statistics on this, but I 

suspect there are quite a few Catholics whose familiarity with Portugal focuses primarily around 

Fatima. Being able to share with our readers some of the many additional attractions the 

country has to offer will hopefully help expand its appeal to potential visitors. 

 

5. What were the most positive factors in the organization? What are the ones that 

should improve? 

I was grateful for and pleased with Turismo de Portugal's organization of the visit. For example, 

besides enjoying all the sites I visited, I felt I was very well taken care of during my visit. I was 

especially grateful for Turismo de Portugal having arranged a driver (Bruno Costa, who was 

very helpful, friendly, and obliging) to transport me during the trip. That was very convenient, 

efficient, and comfortable way for me to travel. My guides at various sites were all very helpful 

and friendly, and they provided interesting information. My challenge upon returning was 

choosing what to feature, since I had so many wonderful places to write about! Moreover, when 

I arrived at the airport, I learned that my ticket had been upgraded to first class. This was an 
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unexpected treat and made my trip even more comfortable. That was very generous! I also 

enjoyed the restaurants and all the hotels in which I stayed, particularly the pousada of Sta. 

Maria do Bouro in Amares. To stay in such a beautiful and historic building was a treat--one of 

my favorite parts of the trip. I appreciated the mix of sites and experiences - for example, while 

the trip was naturally focused around Catholic sites, it was helpful to see and experience other 

things as well, like the traditional evening in the Upper Douro Valley (the tour was in Portuguese, 

so I didn't understand that, but I enjoyed the atmosphere and music) and visiting a site or two of 

general historic interest.  

I do have a few suggestions though: it would be helpful to indicate on the itinerary when the 

visitor will meet with a guide at a particular location or site and when he/she will explore on 

his/her own. Sometimes this was specified; other times I recall it was unclear. Moreover, 

including an evening of fado, even on a tour not focused specifically on culture, might be fun for 

visitors. I also thought that occasionally the itinerary was a little too packed. However, I was 

grateful for the flexibility tourism representatives showed when I requested to adjust the 

schedule. For instance, at Fatima I requested to spend more time at the sanctuary to conduct 

interviews, and those who were with me that day accommodated the schedule in order to make 

that happen. That was helpful! 

I had a wonderful time in Portugal on this trip and am grateful to all those who so warmly 

welcomed me and made my stay comfortable and fulfilling. I enjoyed exploring so many new 

places and sharing them with our readers. I hope my story will encourage others to explore 

Portugal, both for its Catholic sites and for everything else it has to offer. 

Anexo 14: Resposta de Pamela Wade 
 

Hi Ana 

  

Thank you for your email, which I’m only now able to reply to as I had another trip to make 

straight after returning home. 

 I did very much enjoy my visit to Portugal, and would love to come again and spend more time 

there. All the tourism people that we met, and the guides who had been arranged for our small 

group, were excellent in their knowledge, their enthusiasm and their communication skills. I 

especially enjoyed our time with Carmo in Lisbon. 

 It was good to be given CDs and memory sticks with images to use (although not all of them 

are high enough resolution to be useful). If you could encourage local tourism offices and hotels 

to supply their data on memory sticks rather than in heavy folders full of glossy paper, that 

would be a great help: by the end of a trip, the volume and weight of these information packs is 

quite significant. 

 The hotels we stayed in were all comfortable and some of them very luxurious, and it was a 

real treat to be a guest there. 
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 There were some things though about the trip that could have been better. Not receiving the 

itinerary until we arrived was a great disadvantage, as it meant there was no chance to do any 

research beforehand so that we would know what questions to ask and what to concentrate on. 

It also seemed to be a fluid affair, with several changes occurring during our stay. 

 Our driver, Antonio, while very keen to please, made me nervous at times by driving extremely 

fast, using his phone and even reading the itinerary while driving. He also made a couple of 

mistakes about destinations that wasted time for us – we always seemed to be running behind 

time; although one of the group members was also not a good time-keeper, so the fault wasn’t 

all Antonio’s. 

 As far as the places we visited are concerned, they were well worth seeing and I would hate to 

have missed any of them; though the day we visited three towns was rather tiring. Only one of 

us was a dedicated food writer, so I felt that having both lunch and dinner each day as full and 

long meals was both time-wasting and too filling. I know the food is important – and delicious – 

but one big meal a day would have suited me better and allowed more time for looking around. 

Again, I thoroughly enjoyed what I saw of Portugal and will have no trouble writing enthusiastic 

stories about the country and its people, who were friendly and pleasant. Thank you very much 

for your work in setting up the visit: for the most part, it went very well, and I had a great time. I 

know it must be difficult to put together an itinerary for such a short time, and I think you did a 

good job. 

  

Best wishes 

Pamela 

Anexo 15: Diário de Bordo – Hertz/Turismo de Portugal 
 

Semana de 6 a 10 de Agosto 2012 

Foi recebido um conjunto de e-mails trocados entre o Turismo de Portugal e a Hertz, na 

sequência de uma reunião entre o Diretor da Direção de Apoio à Venda do Turismo de Portugal 

e o Diretor-Geral da Hertz Portugal. 

A ideia seria estabelecer uma parceria entre as duas entidades, de modo a promover 

simultaneamente o novo produto da Hertz – aluguer de motos – e o destino Portugal, através 

da realização de uma press trip de jornalistas de vários países. A seleção dos países seria feita 

com base nos mercados de interesse da Hertz (Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, 

Escandinávia e Itália), em conjunto com os mercados estratégicos da(s) região/ões onde se 

inserisse a visita. 

Foi solicitado que enviasse às respetivas Equipas de Turismo um lembrete para serem 

reencaminhadas para a Hertz as listas atualizadas de operadores turísticos especializados em 

determinados segmentos, conforme solicitado pela empresa. Por outro lado, foi igualmente 
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necessário enviar às Equipas um e-mail para que fosse feita uma auscultação dos mercados 

de modo aferir o potencial interesse dos jornalistas em participar numa visita neste âmbito. 

As respostas das Equipas foram semelhantes: para poder auscultar o mercado eram 

necessários mais pormenores em relação à visita: período, duração, programa, etc. 

 

Semana de 13 a 17 Agosto 2012 

Na sequência das respostas das Equipas de Turismo, contactou-se a Hertz Portugal a solicitar 

uma sugestão de programa a enviar às Equipas, de modo a que se pudesse aferir o interesse 

dos jornalistas. Por motivos de férias dos principais responsáveis da empresa, o assunto foi 

adiado. 

 

Semana de 20 a 24 Agosto 2012 

Nada a registar sobre o assunto. 

 

Semana de 27 a 31 Agosto 2012 

Recebemos novo contacto da Hertz para prosseguimento das diligências sobre este assunto. 

Foi sugerido o agendamento de uma reunião para determinar os melhores percursos a incluir 

na acção e acertar os pormenores da parceria. Fomos colocados em contacto com as pessoas 

que passariam a ser os nossos interlocutores com a Hertz: uma das responsáveis pelo 

Departamento de Marketing da empresa e o Gestor de Produto. A reunião foi então agendada 

para dia 3 de Setembro, às 15h. 

 

Semana de 3 a 7 Setembro 2012 

Na reunião foi decidido que o Gestor de Produto da Hertz ficaria encarregue da elaboração de 

programas de 5 dias que abrangessem o país inteiro, indicar parceiros/apoios da empresa nas 

diversas zonas, bem como o envio de reportagens anteriores neste âmbito para facilitar o apoio 

por parte dos parceiros (unidades hoteleiras e restauração). 

O primeiro programa enviado foi considerado muito longo, implicando muitas horas de viagem 

e pouco tempo em cada um dos locais turísticos a promover, não permitindo desfrutar do local 

ou fazer a sua cobertura mediática. Foi solicitado um reenvio do itinerário, dividido em dois: um, 

cobrindo Lisboa, Alentejo e Algarve; o segundo, Lisboa, Centro e Norte. 

 

Semana de 10 a 14 Setembro 2012 

Verificaram-se algumas divergências de opinião entre o Gestor de Produto da Hertz e a Lurdes 

Santos, orientadora e responsável pela acção, relativamente ao que se considera um percurso 

com uma distância aceitável. Esta divergência justifica-se pelo confronto da experiência de 

ambos: o Gestor, na elaboração de tours de motos; a Lurdes, na elaboração de programas de 

jornalistas. 

Foi agendada uma segunda reunião, para dia 17 de Setembro. 
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Semana de 17 a 21 Setembro 2012 

A reunião foi adiada para dia 18 de Setembro por motivos profissionais da parte do Turismo – 

outras press trips em curso. 

Na reunião foram discutidas as opiniões de cada um dos “lados” da operação, decidindo-se 

que seria enviado o itinerário inicial “partido”: um programa para o Sul e um programa para o 

Centro e Norte de Portugal. Foi igualmente decidido que a primeira acção seria realizada na 

região do Alentejo e Algarve. 

Foi ainda debatida uma extensão da parceria entre o Turismo de Portugal e a Hertz. 

Semana de 24 a 28 Setembro 2012 

O itinerário revisto foi enviado, bem como informações relativas a jornalistas estrangeiros 

especializados no segmento de mototurismo e a indicação de algumas parcerias da Hertz para 

a visita. 

A análise dos programas enviados por nossa parte foi adiada devidos a outros assuntos mais 

urgentes na altura. 

 

Semana de 1 a 4 Outubro 2012 

O itinerário enviado pela Hertz foi considerado demasiado longo, sugerindo-se em alternativa a 

elaboração de quatro percursos: Porto e Norte, Centro, Alentejo e Algarve. 

O novo itinerário foi enviado e aprovado pelo Turismo, que sugeriu que fossem contactadas as 

Equipas de Turismo e a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, para 

averiguação dos jornalistas e estabelecimento das parcerias. 

 

Semana de 8 a 12 Outubro 2012 

Foi aceite pela Hertz o contacto das Equipas e da ARPT Alentejo para início do planeamento 

da visita. 

 

Semana de 15 a 19 Outubro 2012 

Nada a registar sobre o assunto. 

 

Semana de 22 a 26 Outubro 2012 

Nada a registar sobre o assunto. 

 

Semana de 29 Outubro a 2 Novembro 2012 

Foi contactada a ARPT Alentejo para aferir a disponibilidade de apoio com os alojamentos, 

refeições e acertos no programa da visita dos jornalistas. A Agência aceitou apoiar e a visita foi 

proposta para ser realizada até ao final da primeira semana de Dezembro. 

Foi solicitada uma lista dos mercados de interesse por parte do Alentejo, que foram definidos 

como: Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Benelux. 
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Semana de 5 a 9 Novembro 2012 

Nada a registar sobre o assunto. 

 

Semana de 12 a 16 Novembro 2012 

Foram contactadas as Equipas de Turismo de Espanha, França, Alemanha, Itália, Reino Unido 

e Benelux, como resultado do cruzamento dos mercados de interesse da ARPT Alentejo e da 

Hertz. As Equipas ficariam responsáveis pelo convite aos jornalistas e por negociar com a TAP 

tarifas especiais de voos dos mesmos. 

Em debate com as diversas Equipas ficou decidido que a press trip se realizaria entre 28 de 

Novembro e 2 de Dezembro. 

Foi criticado o facto de os convites serem feitos muito próximos da data de realização da ação, 

situação que não se coaduna com o que é praticado nos mercados, em especial no Reino 

Unido, Alemanha e Benelux. Foi sugerida, por parte da Equipa da Alemanha, a inclusão do 

mercado suíço, devido ao crescimento do mesmo em Portugal e ao seu forte poder de compra, 

sugestão que foi aceite. 

 

Semana de 19 a 23 Novembro 2012 

Foi enviado por parte da Hertz uma apresentação das motos que iriam estar disponíveis na 

ação, que foi imediatamente reencaminhada para as Equipas. 

Por recusa da Equipa de Turismo do Reino Unido em apoiar a visita, foi enviado diretamente 

do Turismo de Portugal um convite a dois jornalistas britânicos, cujo contacto foi fornecido pela 

Hertz. Não se obteve resposta. 

Foi confirmado interesse por parte de um jornalista francês, dois jornalistas suíços, um 

jornalista espanhol e dois profissionais italianos (um jornalista e um fotógrafo).  

Foi obtido total apoio da TAP França com os bilhetes. Nos restantes mercados foi necessário 

pagar taxas aeroportuárias, algumas das quais foram assumidas pelas próprias Equipas. 

Foram enviadas as informações relativas aos jornalistas espanhol, francês, suíços e italianos 

(nomes, contactos, publicações para onde colaboram, dados estatísticos das mesmas, etc.). 

Estas informações são de extrema importância para conseguir apoios dos parceiros. 

A ARPT Alentejo solicitou o envio dos nomes e contactos dos participantes na visita, para 

informar os parceiros. 

Foram articulados os últimos pormenores da ação: acertar os horários de chegada dos 

jornalistas e eventual organização de um programa para os que cheguem mais cedo, aferir 

necessidade de uma carrinha de apoio durante a viagem, confirmação de que todos os 

jornalistas possuem carta de moto, acertar o pagamento de eventuais bilhetes/taxas 

aeroportuárias. 

Verificou-se que apenas um dos mercados tinha um fotógrafo, pelo que foi necessário arranjar 

uma solução para os restantes jornalistas. A ARPT Alentejo disponibilizou o seu banco de 

imagens, mas foi solicitado a um colega do Turismo de Portugal a sua participação na visita, 

por um lado por ser motard e, por outro, por saber fotografar. 
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Semana de 26 a 30 de Novembro 

Foram enviadas as últimas cópias dos documentos de identificação dos jornalistas, para 

reencaminhamento à Hertz. 

Começaram a surgir falhas nos programas e dúvidas se todos os alojamentos e refeições 

estariam tratados – realça-se a importância de escrever o programa em papel de modo a 

verificar se todas as necessidades foram supridas. 

Foram feitos os últimos pedidos de apoio em Lisboa (no Alentejo foi garantido pela ARPT). 

O jornalista francês decidiu alterar o seu voo de regresso na véspera da sua chegada, pelo que 

deve ser sempre confirmado com o jornalista se ele aprova o voo proposto. 

Aquando do pedido de apoio por parte dos parceiros, apenas nesta semana foram enviados os 

media kits de cada um, pelo que não houve tempo para compilar todos e enviar aos jornalistas 

– é importante prever essa situação de futuro, de modo a que haja tempo para fornecer toda a 

informação atempadamente ao jornalista. 

Fomos recebendo as confirmações de apoio, incluindo durante a estadia dos jornalistas. 

 

No dia de chegada (28/11): é importante contar com os imprevistos. Os jornalistas francês e 

espanhol chegavam ao meio-dia e foi reservado um almoço para eles, na companhia de 

representantes do Turismo de Portugal e Hertz. Contudo, os jornalistas suíços chegaram antes 

do previsto, pelo que estavam no restaurante antes do final da nossa refeição. Foi necessário 

“saltar” alguns pratos e pedir um snack para os dois convidados que estavam à nossa espera. 

 

Semana de 3 a 7 Dezembro 2012 

Houve alguns imprevistos durante a press trip – alguns horários não foram cumpridos, 

nomeadamente reservas de almoço. Percebeu-se que, neste âmbito de visita, almoços e 

visitas guiadas são um constrangimento ao trabalho do jornalista, pelo que é algo a evitar em 

próximas ações. 

Foi agendada uma reunião para aferir a possibilidade de realização de ações futuras neste 

âmbito, a 5 de Dezembro. 
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Anexo 16: Questionário de Avaliação de Press Trips 
 

Experiências anteriores em Portugal 

1. Já tinha visitado Portugal? 

Sim 

Não (passe para a questão 2) 

1.1. Se sim, quantas vezes já tinha visitado? (pós-codificação) 

1.2. Quando foi a última vez? 

Menos de 1 ano 

Entre 1 e X anos 

Mais de X anos 

1.3. Quais foram os objetivos das visitas anteriores? 

Lazer 

Trabalho 

Ambos 

Visita atual 

2. Quem teve a iniciativa da última visita? 

Próprio 

O meio para quem está a escrever (passe para a questão 3) 

Convite do Turismo de Portugal (passe para a questão 3) 

Outro. Qual? (passe para a questão 3) 

2.1. Se respondeu “Próprio”, que razões levaram ao seu interesse por visitar Portugal? 

(escolha até três hipóteses) 

Clima 

Cultura 

Eventos desportivos 

Gastronomia 

História 

Monumentos 

Natureza 

Paisagem 

Praia 

Custos 

Religião 

Outro. Qual? 

3. Que regiões visitou? (pós-codificação) 

4. Quanto tempo durou? (pós-codificação) 

5. Em que altura do ano viajou? (pós-codificação) 

6. A visita foi de encontro ao que pretendia? 

Sim (passe para a questão 7) 

Não 

6.1. Se não, porquê? 

  



60 

 

7. Indique os 3 (três) fatores: 

Alojamento 

Apoio do Turismo 

Clima 

Cultura 

Custos 

Eventos 

Gastronomia 

Habitantes 

História 

Informação disponibilizada 

Monumentos 

Natureza 

Paisagem 

Praia 

Programa da visita 

Qualidade dos guias 

Religião 

Transferes 

Transporte aéreo 

Tempo de viagem 

Tempo livre 

Outro. Qual? 

 

 

 

7.1. Que mais o agradaram na visita. 

7.2. Que menos o agradaram na visita. 

8. Como avalia o desempenho do Turismo de Portugal e Regiões de Turismo, em relação a: 

Muito bom 

Bom 

Razoável 

Mau 

Muito mau 

8.1. Organização antes da visita? 

8.2. Elaboração do programa? 

8.3. Organização do transporte aéreo? 

8.4. Organização do transfer? 

8.5. Organização dos land arranjements? 

8.6. Desempenho dos Guias? 

8.7. Desempenho geral? 

9. Alterava algum ponto do itinerário da visita? 

Sim 

Não (passe para a questão 10) 

9.1. Se sim, o quê? (pós-codificação) 

10. Como avalia a visita? 

Muito boa 

Boa 

Razoável 

Má 

Muito má 
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11. Considera que a visita: 

Superou as expectativas 

Correspondeu às expectativas 

Não correspondeu às expectativas 

12. Considera regressar? 

Sim 

Não 

Talvez 

 

Questões de perfil 

13. Idade (pós-codificação) 

14. Sexo 

Masculino 

Feminino 

Indefinido 

15. País de origem (pós-codificação) 

16. Qual o tipo de meio de comunicação a que está adstrito? 

Imprensa escrita 

Televisão 

Rádio 

Outro. Qual? 

 

Comentários 

 


