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Resumo 

 

 

O presente relatório visa dar a conhecer o resultado 

do estágio curricular que teve lugar na Royal School 

of Languages de Aveiro, entre Fevereiro e Junho, 

período no qual tive a oportunidade de viver uma 

experiência profissional única.  

Este projecto encontra-se dividido em 3 partes 

fundamentais: apresentação da empresa, integração 

da RSL no panorama turístico Aveirense, e por 

último, projectos e trabalhos desenvolvidos ao longo 

do período de estágio.  

No que se refere à primeira parte, o leitor pode 

encontrar inicialmente a apresentação da empresa 

bem como a sua história. Seguidamente dá-se a 

conhecer a Visão e Missão do Grupo RSL, passando 

por uma análise interna e externa da instituição. 

Na Integração da Royal School of Languages no 

panorama turístico aveirense, será apresentado o 

projecto desenvolvido para o relatório de estágio; 

partindo de um método de análise das necessidades 

na área do turismo aveirense será criado um plano de 

resposta as mesmas. 

Finalmente, na última parte, não menos importante, 

serão apresentados todos os projectos e actividades 

desenvolvidas na RSL durante o período de estágio. 

O presente relatório contará ainda com alguns 

anexos, onde se poderá encontrar informação 

adicional, bem como os projectos e respectivas 

tarefas. 
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Abstract 

 

 

This report includes the final result of the 

Curricular Internship carried out ate the Royal 

School of Languages between February and June 

2010,where I was given the opportunity to 

undertake a unique professional experience. 

This project is divided in three main parts: the 

Company Presentation, Role of Royal School of 

Languages in the improvement of Services 

(Foreign languages skills) in the Aveiro Tourism 

Industry and finally, projects and works that were 

developed during the internship period. 

Regarding the first part of this report the reader will 

find a presentation of where company where its 

history, its vision and its mission are carefully 

described. This section also includes my internal 

and external analysis of the institution. 

As far as the role of Royal School of Languages in 

the Aveiro tourism scenario is concerned, a project 

developed for this internship’s report, using a 

meticulously outlined data collecting method to 

analyze and grasp the possibly underdeveloped 

areas of services in tourism  is presented as well as 

is a proposal  for a response plan to those situation. 

Finally, all the projects and activities carried out 

during the internship will be presented. 

The present report also contains appendices where 

the reader will find projects developed, tasks 

carried out and additional information.  
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 Era o sopro distante das manhãs sobre o mar  
 E eu disse sentindo os seus passos nos pátios do  
 Coração 
 É o silêncio e por fim o silêncio  
 Vai desabar 
 
 There was the distant breath of mornings on the sea  
 And I spoke felling its steps in the courtyards of the  
 Heart 
 It is in the end of the silence it is silence 
 That crumbles 
 
 Era el soplo distante de las mañanas sobre el mar 
 Y yo dije sintiendo sus pasos en los pátios del  
 Corazon  
 Es el silencio es por fine l silencio  
 Va a desmoronarse 
 
 

   Eugénio de Andrade 

  Sala 7 Royal School of Languages de Aveiro 
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Introdução 

 

No século XXI, viajar e atravessar fronteiras tornou-se um hábito na vida de milhões de 

pessoas que quebram fronteiras e entram em contacto com novas culturas e novos 

ambientes, sendo a comunicação linguística de extrema importância nesta Aldeia 

Global. 

Neste Relatório de Estágio pretende-se apresentar o trabalho realizado ao longo de 5 

meses na Royal School of Languages de Aveiro, bem como todo o trabalho de 

investigação sobre o conhecimento linguístico do turismo Aveirense. 

Este trabalho surge na conclusão do Mestrado de Línguas e Relações Empresarias 

do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro.  

Apesar de ter um carácter na sua maioria académico, este trabalho pretende também dar 

a conhecer o Grupo Royal School of Languages, como um bom exemplo de inovação da 

comunicação com eficácia, para além de apresentar ainda o trabalho desenvolvido por 

mim durante a minha estada na RSL de Aveiro (sede do Grupo). 

Assim sendo, este trabalho divide-se essencialmente em 3 grandes partes, de modo a 

que se torne mais fácil a sua compreensão e organização temática. 

A primeira parte do relatório dá a conhecer a empresa acolhedora, a sua história, visão e 

missão, fazendo-se de seguida uma análise interna (cultura organizacional, valores, 

recursos humanos, serviços prestados, programa específicos, serviços e traduções) e 

terminará com uma análise externa, onde se dá a conhecer a concorrência, os 

fornecedores e os mercados. 

A Segunda parte mostra o lado mais científico e metodológico deste relatório, onde é 

desenvolvido o tema proposto “Integração da RSL no panorama turístico”. Após uma 

pequena introdução e um enquadramento teórico apropriado, é apresentada a 

metodologia utilizada, expondo de seguida os resultados do inquérito elaborado sobre a 

importância linguística nos estabelecimentos que lidam diariamente com o turismo. Em 

seguida são discutidos os resultados, sendo posteriormente apresentadas algumas 

propostas para dar resposta às necessidades sentidas no mercado. 

Já na última parte dá-se a conhecer todo o tipo de projectos desenvolvidos na RSL 

durante o período de estágio.  

No final é feita uma retrospectiva pessoal sobre a minha estadia na RSL: em que é que a 

RSL contribuiu para mim e em que é que eu contribui para a RSL 

No fim do relatório são apresentadas: uma conclusão destas 3 partes, a bibliografia e os 

anexos do trabalho. 
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Apresentação da empresa 
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1.Apresentação e História da Royal School of Languages  

 

A Royal School of Languages conta já com 23 anos de existência e com um percurso 

empresarial deveras interessante e inovador. Já de seguida será apresentada a história de 

uma empresa que veio contribuir para o desenvolvimento do conhecimento linguístico a 

nível nacional. 

Criada em 1987, a RSL surge de uma parceria anglo-portuguesa, que veio dar resposta a 

uma necessidade de comunicação numa das cidades situada entre as duas grandes 

metrópoles cosmopolitas, Porto e Lisboa, nas quais há 23 anos tudo se concentrava. 

Inicialmente instalada na Avenida mais conhecida de Aveiro, Av. Dr. Lourenço 

Peixinho, os fundadores da RSL em Portugal, Dr.ª Rosa do Céu e Dr. Álvaro Amorim, 

começou por dar resposta à necessidade de comunicação com qualidade, através de 

técnicas inovadoras, provenientes da sua parceria com Inglaterra, e com a contratação 

de profissionais nativos, raros à época.  

Em 1996, com o evoluir da escola e do número de alunos, devido à necessidade de 

oferecer melhores instalações e melhores serviços, quer a todos os alunos, quer aos seus 

funcionários, muda as suas instalações para uma das casas com mais história da cidade.  

A casa da família Peixinho, uma das mais conhecidas e ilustres da cidade, situada na 

Rua José Rabumba. Assim, a RSL tornou-se numa escola em que cada sala tem uma 

história diferente para contar (tendo em conta que eram divisões de uma casa normal, 

habitada pelo Dr. Lourenço Peixinho e sua Família) 

Foi nestas instalações que a RSL começou a dar aos seus alunos espaços mais amplos, 

salas mais adaptadas às necessidades pedagógicas de cada turma, e uma prestação de 

serviços mais eficaz e organizada. Estas são ainda as instalações actuais da RSL onde os 

alunos podem encontrar a sua própria sala, salas equipadas com as últimas tecnologias 

de ensino, uma biblioteca e computadores disponíveis para seu próprio usufruto. 

Após notória evolução da RSL Aveiro (actual Sede do Grupo) estando já consolidado o 

nome da empresa no mercado, surge uma nova necessidade de expansão para o resto do 

país, iniciando-se assim um processo de implementação da Royal School of Languages 

noutras cidades do país, nomeadamente: Porto, Viseu, Guarda, Ovar, Águeda e Ílhavo. 

Cidades que estando em constante mutação se tornaram num mercado propício para a 

comunicação e para a aplicação dos serviços prestados pela RSL. 

Com o fortalecer das relações internacionais que a RSL mantinha com Inglaterra e com 

a forte globalização que se fazia sentir na altura, a expansão internacional foi o passo 

seguinte tomado pelos mentores da Royal School.  

Em 2006, foi criada a Languages United 
1
, em parceria com a RSL de Aveiro, de modo 

a que o ensino e todos os serviços em Inglaterra, pudessem beneficiar de uma boa 

adequação às necessidades dos Portugueses. Após esta expansão, a RSL em Portugal 

aumentou o número de ofertas e criou uma adaptação às necessidades específicas de 

cada aluno e cliente, que veio aumentar o prestígio e a eficácia, como escola e como 
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prestadora de serviços. Com esta expansão a Royal School conseguiu aumentar os 

cursos de Verão em Inglaterra e passou a analisar em particular as necessidades de cada 

aluno português, dando uma resposta igualmente única.  

Na actualidade a Royal School of Languages e a Language United estão constantemente 

a criar programas de aprendizagem e de prestação de serviços, para os diferentes 

segmentos de mercado, tendo já mais de 5000 pessoas feito cursos intensivos de verão 

em Inglaterra. 

Bath
2
 foi a cidade escolhida pela Royal School para a sua expansão, devido à sua 

localização geográfica e devido a toda a carga histórica e beleza paisagística que 

marcam esta cidade, marcando todos aqueles que por lá passam e que se sentem ligados 

a ela até aos dias que correm. 

É ainda importante referir que, presentemente, um dos clubes rotários de Bath, em 

aliança com um clube rotário em Aveiro, está a criar uma aproximação, de modo a 

construírem uma aliança para que a proximidade entre Bath e Aveiro se torne cada vez 

menor, sendo mais fácil viajar entre as duas cidades. 

Nesta apresentação da Royal School of Languages é ainda importante dar a conhecer a 

estrutura organizacional da mesma, ou seja, que departamentos e que espaços 

constituem esta instituição e quais as funções desempenhadas nos mesmos. 

1.1.Secretaria  

 

Esta é por onde passa a maior parte da informação que chega à escola e até mesmo 

interna. Digamos que a secretaria é a porta de entrada ou cartão-de-visita da escola que, 

consoante os casos, conduz as pessoas aos locais onde necessitam de se dirigir na 

escola. Nela são executadas todas as tarefas que estão ligadas ao atendimento ao público 

quer directo e indirecto, reencaminhamento da informação para outros departamentos, 

marcação de aulas, marcação de exames, organização de correspondência, levantamento 

de material didáctico e esclarecimento de dúvidas (quer por parte de qualquer cliente, 

quer por parte do algum profissional), pagamento de mensalidades bem como todo o 

processo de logística. 

Este é um dos processos que mais importância tem em termos de organização e eficácia 

e como afirmam os autores Tixier,D., Mathe,H.,Colin,J.,(s.d)” A logística é um 

subsistema de administração, isto é, um sistema completo em inter-acção constante com 

os outros subsistemas constitutivos do sistema superior.” (p.18). Os mesmos autores 

definem ainda o processo de logística “(…) como o processo pelo qual a empresa gere o 

                                                                                                                                                                                
1
 Nome estratégico dado a Royal School of Languages em Bath. 

2
 Bath é uma cidade do sudoeste de Inglaterra, muito conhecida pelos seus banhos termais que provêem de três nascentes (ou captações 

de água). Diz-se que a cidade foi criada devido aos romanos terem alí descoberto uma água com propriedades milagrosas (curativas), no 

qual o Império Romano construiu umas termas. Só que a tradição oral indica que já era conhecida antes. Ainda hoje esta água 

proveniente dos seus nascentes é considerada curativa para muitos males (doenças). Desde a época Elizabetana até a época Georgiana, 

foi um complexo termal para os ricos. Por causa disto, a cidade possui numerosos exemplos de arquitectura georgiana, com o expressivo 

ao Royal Crescent (Crescente Real). A cidade tem uma população de cerca de 80.000 habitantes e é Património da Humanidade. Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bath_(Somerset)  
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conjunto das suas trocas de informação e das trocas de elementos físicos que daí 

resultam(…)” (p,44).  

No caso em estudo, na logística estão incluídos os serviços de transporte de crianças, 

feito diariamente pelas carrinhas da RSL, a partir de um escalonamento previamente 

delineado; contacto com os fornecedores para a compra de material didáctico, inventário 

de todo o material multimédia como CD’s e DVDs, organização da sala dos alunos, 

requisição de salas específicas, gestão de stocks de materiais e produtos, planificação de 

aulas, e elaboração de documentos técnicos. 

É ainda importante referir que o pessoal que se encontra nesta área da escola está 

qualificado para o cargo que ocupa, tendo formação constante para uma melhor 

prestação de serviços, que poderá estar a ser avaliada por um cliente mistério.  

     

1.2.Biblioteca/ Sala dos Professores 

 

Outros dos espaços com grande importância na escola é a biblioteca/sala dos 

professores. Esta encontra-se no primeiro andar da instituição, e está reservada única e 

exclusivamente para os professores. Este é um espaço amplo que contém uma vasta 

colecção de livros de ensino, nas diferentes línguas que são leccionadas na Royal 

School. A organização dos mesmos é feita através das editoras e do ano de aquisição. 

No mesmo espaço pode-se ainda encontrar uma área de dicionários didácticos e 

técnicos sempre disponíveis para consulta. Gramáticas e livros de apoio às aulas e jogos 

são ainda materiais que se podem encontrar na biblioteca, bem como revistas 

internacionais que a escola recebe periodicamente e exames internacionais (versões já 

publicadas que servem de apoio para a preparação dos próximos exames a serem 

realizados).  

Neste espaço, os professores contam ainda com um cacifo pessoal, computadores com 

acesso à internet, e um espaço onde podem socializar nas horas de refeição. 

 

1.3.Departamento Pedagógico 

 

Este é o departamento mais importante da escola, estando a cargo da Directora Drª Rosa 

do Céu que em conjunto com os outros professores (assessores pedagógicos) que define 

os programas pedagógicos, decisões a serem tomadas no mesmo âmbito, objectivos a 

serem atingidos e estratégias a serem implementadas do ponto de vista pedagógico. 

  

 

1.4.Departamento de Marketing  
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Este é um dos departamentos mais recentes da Royal School of Languages, criado para 

dar resposta a um mercado cada vez mais competitivo e cada vez mais virado para o 

plano da imagem. 

O Director Rui Amorim é o responsável deste departamento, desde a elaboração e 

manutenção da imagem da escola até à informação que é divulgada sobre a mesma, 

passando pela fidelização de clientes, tentando sempre criar um ambiente cordial em 

toda a escola.  

Assim a imagem que a escola tem nos dias de hoje é fruto de um trabalho contínuo por 

parte deste departamento, tendo sofrido algumas alterações ao longo dos anos. 

Inicialmente a escola tinha como imagem de marca o seu próprio símbolo, mas com o 

decorrer dos tempos houve uma adaptação da mesma e a criação de uma nova imagem 

com a palavra “ HELLO” - uma das grandes apostas da RSL para que esta fique cada 

vez mais presente na mente do consumidor.  

Desde as imagens presentes nas paredes da escola, cadernos, viaturas e flyers sobre os 

programas específicos oferecidos pela escola é tudo resultado de um trabalho constante 

de melhoria e dinamização da escola em si, com vista a que esta se torne cada vez mais 

apelativa para os seus actuais e potenciais clientes.  

Outro dos meios utilizados para a divulgação de informação é o site oficial da escola, 

que à semelhança da adaptação da imagem, neste momento encontra-se numa 

reestruturação de modo a que esteja de acordo com a nova imagem do “HELLO”. 

Para além disso, a Royal School of Languages encontra-se ainda numa das redes sociais 

mais conhecidas do século XXI - o Facebook.    

 

1.5.Departamento de Serviços e Traduções 

 

Este é outro dos departamentos de extrema importância da Royal School of Languages. 

Nele são elaborados todos os trabalhos e tarefas que estejam relacionados com 

traduções e interpretações, de qualquer tipo.  

Este é um departamento mediador entre o tradutor e o cliente final como empresas, 

escritório de advogados, tribunais, comarcas, câmaras, bancos, restaurantes, hotéis, 

cafés, particulares, entre outros, para além de prestarem um serviço de orçamentos 

relativamente às traduções.  

Torna-se ainda importante referir que este departamento trabalha no mesmo espaço 

físico que o departamento de marketing, e ao lado da secretaria, facilitando a 

comunicação entre todos, poupando no espaço físico. 

 

1.6.Departamento Financeiro  
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Este é o departamento que se encontra ao encargo da Drª Inês Ferraz e que todas as 

instituições têm de ter, devido à fiscalização e à legalidade de todos os processos e 

decisões tomadas na RSL. 

Situado no último andar da escola, este departamento encontra-se responsável por todo 

o tipo de pagamentos e financiamentos da escola, bem como fluxos de caixa, estando 

responsável pela contabilidade quer da Royal School of Languages Escola de Línguas 

como da Serviços e Traduções Lda. que por termos legais e jurídicos é uma empresa 

contabilisticamente à parte. Este é um departamento que está em constante contacto a 

direcção da escola, mantendo-a sempre informada sobre os procedimentos feitos em 

termos numéricos. 

 

 

Na actualidade, a RSL continua a nortear-se por uma “preocupação contínua de 

melhoria”, procurando ser sempre uma referência na qualidade de ensino; é creditada 

pelo Ministério da Educação e DGERT
3
. É igualmente membro fundador da AEPLE

4
 e 

associada da APEAFOP
5
. 

  

 

 

1.7.Visão e Missão do Grupo Royal School of Languages 

 

“A missão da ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES é ser uma referência na qualidade 

e na confiança, no negócio da comunicação. 

A ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES assume-se como parceira dos seus alunos e 

clientes, visando sempre a sua satisfação e o seu sucesso. 

Na competitiva Aldeia Global em que vivemos, a ROYAL SCHOOL OF 

LANGUAGES desempenha um papel activo e essencial através da eliminação de 

barreiras linguísticas e do alargamento de horizontes, para uma melhor compreensão 

entre os povos”
6
 

                                                           
3
 Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho  

4
Associação de Escolas de Português Língua Estrangeira  

5
 Associação Portuguesa de Sociedades Acreditadas de Formação Profissional  

6
 Fonte: http://www.royalschooloflanguages.pt/  
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1.8.Análise Interna 

 

1.8.1.Cultura Organizacional  

 

No decorrer do tempo a cultura organizacional do Grupo RSL tem estado sempre 

assente em pontos fundamentais, que é justo destacar, e que fazem com que comunicar 

seja “Royalmente Importante”.  

Desta feita, a cultura organizacional assenta em vários factores: o da qualidade de 

ensino e de prestação de serviços, a busca constante de novas técnicas de ensino e 

tradução, a eficácia em dar resposta aos seus alunos e clientes, a constante preocupação 

com a adaptação das novas tecnologias, tanto na área de ensino, como na área de 

tradução.  

Todos estes factores, aliados ao facto da constante preocupação de dar uma resposta 

adequada às necessidades dos seus alunos e clientes fazem com que o Grupo RSL ganhe 

cada vez mais terreno na área da comunicação. Esta, nos dias que correm, é uma das 

muito procuradas, quer a nível educacional, quer a nível empresarial. 

No que se refere aos valores da RSL, e tendo em conta a cultura organizacional da 

mesma, estes prendem-se essencialmente com a Qualidade, Eficácia, Inovação e 

Prestígio.  

Qualidade conseguida através dos métodos e técnicas de ensino prestados, bem como da 

excelência dos seus recursos humanos para ambas as áreas. 

Eficácia, conseguida através da rápida resposta às necessidades dos clientes, 

reflectindo-se nos óptimos resultados de aprovação dos alunos em exames 

internacionais, bem como na satisfação dos clientes particulares e empresas que 

procuram a RSL para serviços de formação e tradução. 

Inovação, através da procura constante de novas técnicas e materiais didácticos mais 

apropriados e actualizados, bem como da utilização das tecnologias mais avançadas 

para as aulas e para a área de serviços de tradução, interpretação e formação de 

cidadãos. 

Prestígio, mais não é que a aquisição de reconhecimento através da qualidade, eficácia e 

inovação, fazendo com que a RSL se encontre no “ Top of the Mind”, quando se fala 

em ensino de línguas e em serviços de tradução. 

1.8.2. Recursos Humanos 

 

 Este é o campo mais querido para a instituição, pois, tratando-se de uma escola de 

línguas, a preocupação em ter um staff de excelência é um dos factores que faz com que 

a RSL ganhe reconhecimento. 

No que se refere ao nível de ensino, pode dizer-se que todos os professores, que são 

nativos, comunicam da melhor forma uma língua específica. Já nas traduções, o Staff 
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tem formação em técnicas de tradução, sendo igualmente nativo, melhor, são bilingues, 

estando preparados para traduzir qualquer tipo de documento. 

É pois com um staff de excelência que a RSL se orgulha de ser uma das melhores 

escolas de ensino e tradução. E tendo ainda em conta as palavras de Mitrani,A. , 

Dalziel,M. , Bernard,A. “(…) o sucesso das empresas vai depender da sua capacidade 

de identificar e libertar o potencial dos indivíduos.” (p.11). 

Acrescentando ainda, a motivação que a Royal School of Languages dá aos seus 

professores, de modo a que estes desenvolvam o seu trabalho de forma eficaz e 

rigorosa, segundo Jardillier,P., “ o potencial de um individuo estará pois dependente do 

seu nível de motivação, (…) (p.150) 

 

1.8.3.Serviços prestados  

 

Ao longo dos anos a Royal School tem vindo a aumentar o número de serviços 

prestados quer a nível de ensino, como a nível de traduções.  

De facto, estes dois serviços funcionam de modo separado, ou seja, pertencem a dois 

segmentos distintos, por razões fiscais e legais, a RSL se encontra isenta de IVA devido 

ao facto de ser uma instituição de ensino do Ministério da Educação. Por outro lado, a 

parte da Serviços e Tradução, não é isenta de IVA pelo que é uma entidade autónoma. 

Primeiramente e começando pela RSL Escola de línguas, esta ensina, na sua maioria, a 

língua inglesa, existindo também o ensino de outras línguas como é o caso de Espanhol, 

Francês e Alemão, bem como Português para estrangeiros. Para além do ensino dentro 

das próprias instalações a RSL também se encontra presente nas escolas primárias nas 

Actividades Extra Curriculares, e em algumas empresas da região, onde e quando 

solicitada dá formação linguística e específica. 

Passando agora para a parte de Serviços e Traduções esta está encarregue de todas as 

traduções que possam surgir.  

1.8.3.1.Programas Específicos 

 

Para além disso é igualmente importante dar a conhecer as várias ofertas e programas 

promovidas pela Royal School: são eles os cursos intensivos de verão, os Royal Days 

(mais direccionado para um público infantil), os 15 dias Fantásticos, o Long Weekend, a 

Executive Weekend, (estes dois últimos promovidos em parceria com a Language 

United), e o Teaching Trainning Center. 
No que diz respeito aos cursos intensivos de verão, estes acontecem entre Julho e a 

primeira quinzena de Setembro, estando sobretudo direccionados para jovens adultos e 

profissionais que queiram aprender uma das línguas que a escola dispõe, com uma curta 

duração em número de dias e uma grande intensidade a nível de carga horária. 

O programa Royal Days (anexo 1) segue a mesma periodicidade, ocorrendo 

essencialmente nos meses de Verão e, como já foi referido anteriormente, estão 
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directamente elaborados para o público mais novo, contando com actividades lúdicas 

ligadas ao ensino de inglês.  

Os 15 dias Fantásticos (anexo 2) consistem na aprendizagem de inglês em Bath,no 

sistema de immersion course, sempre em contacto directo com a cultura e com a 

Língua, durante 15 dias. 

Já o Long Weekend (anexo 3) está direccionado para as pessoas que apesar de quererem 

aprender inglês, não têm tempo durante o período laboral e têm que se optar por 

aprender a língua num fim-de-semana intensivo, também em Bath. Este programa 

encontra-se directamente ligado com o público adulto, que não precisando de ser aluno 

da escola, pode aprender inglês e estar em contacto com a diversidade cultural durante 

um fim-de-semana.  

Falando agora da Executive week (anexo 4), directamente direccionada para executivos, 

administrativos e pessoas que estejam ligadas a parte de gestão uma empresa. Esta é 

uma semana em que os participantes poderão ter a oportunidade de aprender inglês 

técnico, bem como estar em contacto directo com a cultura.  

Esta é uma mais-valia para todas as pessoas que fazem os cursos intensivos em 

Inglaterra, pois este contacto directo faz com que estejam mais a vontade para falar a 

língua e permite o desenvolvimento de competências chave para lidar com diferentes 

culturas. 

É de ressalvar que todo este tipo de ensino, leccionado dentro e fora da RSL, é 

previamente preparado e adaptado ao público-alvo, seja ele uma criança ou um homem 

de negócios, de modo a que estes tenham as suas necessidades de conhecimento 

linguístico satisfeitas. 

Por último é importante referir o programa Teching Training Center, directamente 

relacionado com a certificação de professores de Língua Inglesa.  

Este programa têm como principal público-alvo, professores que queiram ter uma 

certificação de TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages). Esta é uma 

mais-valia para os professores, pois trata-se de uma certificação internacional, 

permitindo-lhes leccionar a Língua inglesa não só em Portugal, como no resto do 

mundo. 

Sendo a Royal School of Languages a representante nacional do Global TESOL College 

(instituição de ensino e formação de professores de língua inglesa, a nível internacional, 

sediada no Norte da América), este torna-se um programa de extrema importância para 

todos os profissionais que queiram obter uma certificação internacional reconhecida.  

 

1.9.Análise Externa  

 

1.9.1.Concorrência 
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“ Ao invés de observar as empresas como fabricantes do mesmo produto, devemos 
observar como as empresas estão tentando satisfazer a uma mesma necessidade do 
consumidor ou servir o mesmo grupo de consumidores. “ Kotler (1993, p.273) 
 
A análise da concorrência é um dos aspectos com alguma relevância na actualidade, 

pois é através do seu estudo que uma empresa pode criar as suas próprias estratégias 

para se diferenciar. 

São concorrentes da RSL em Aveiro, algumas escolas que oferecem serviços idênticos 

aos da RSL. A International House, a School House, Wall Street Institute (WSI) são os 

concorrentes directos no ramo de ensino de línguas e prestação de serviços de 

comunicação.  

 

1.9.2.Fornecedores 

 

No que se refere aos fornecedores de materiais essencialmente didácticos, estes são 

editoras inglesas. No entanto e para tornar todo o processo de abastecimento mais 

rápido, existem fornecedores portugueses que mantém parcerias com as editoras 

estrangeiras o que torna o processo mais eficaz, fazendo com que o material seja sempre 

actualizado e adaptado ao ensino. 

 

1.9.3.Mercado 

 

Quando se fala em mercado não se pode pensar somente no mercado nacional. Com a 

globalização e tendo em conta a “Aldeia Global” mencionada na visão e missão da 

RSL, há que falar igualmente num mercado global e na multiculturalidade. Desta feita, 

e para lidar com todos estes processos e culturas que estão sempre a evoluir, a melhor 

forma de o fazer é comunicar, independentemente do meio utilizado.  

Assim a aprendizagem de uma segunda língua e a recorrência aos serviços de tradução e 

interpretação são cada vez mais frequentes, principalmente no distrito de Aveiro. 

Considerada a “ Veneza Portuguesa”, Aveiro é uma cidade turística conhecida pelas 

suas tradições de gastronomia e estrutura geográfica que tem atraído um grande número 

de turistas. 

Tendo ainda em conta o mercado Aveirense, é necessário referir que este é dotado de 

uma vasta rede industrial que cada vez mais se encontra virado para o mercado 

internacional deste modo, as empresas são também parte do nosso mercado a atingir. 

Empresas como a Bosh, a CACIA ou até mesmo a AIDA fazem parte do leque de 

parceiros da RSL.  
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Parte II 

Importância do conhecimento linguístico no 

turismo Aveirense 
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2.Introdução 

 

“A Cidade de Aveiro está virada para os seus canais urbanos navegáveis que são 

explorados turisticamente e culturalmente pelos seus 129.595 turistas anuais que ficam 

hospedados nos estabelecimentos hoteleiros do conselho”
7
 

 

Ao longo dos tempos, a cidade de Aveiro tornou-se uma cidade turística de renome com as 

suas atracções naturais e culturais, das quais se tem vindo a desenvolver o negócio do 

turismo.  

Assim sendo, o conhecimento linguístico tem sido cada vez mais necessário para que haja 

uma comunicação mais eficaz para com o público turístico. 

Neste sentido é importante ver até que ponto é que as pessoas que trabalham nesta área se 

encontram preparadas para os desafios diários da comunicação. 

Nesta parte do relatório pretende-se fazer uma análise quantitativa e qualitativa do 

conhecimento linguístico no turismo aveirense, bem como enquadrar as necessidades 

linguísticas sentidas nesta área com a Royal School, vendo esta como a solução mais 

rápida e eficaz na resposta a essas necessidades. 

A primeira fase, apresentará um enquadramento teórico sobre a importância do 

conhecimento linguístico na comunicação turística. Apresentará ainda a metodologia 

levada a cabo para o alcance dos resultados e sua posterior discussão sendo que a 
posteriori serão apresentadas algumas propostas que poderão ser úteis para a RSL, para 

que esta se enquadre cada vez mais como uma escola de referência na formação de línguas 

respondendo com maior qualidade às exigências do turismo aveirense. 

2.1.Enquadramento Teórico 

 

O enquadramento teórico pretende dar a conhecer uma visão dos vários autores quer sobre 

o tema em questão, como sobre os subtemas que nele se insere, como é o caso de: 

actualidade no mundo da comunicação, diferentes tipos de comunicação, a visão do 

turismo como um negócio e o comportamento do turista, para além da importância da 

formação linguística. 

Inicia-se assim este tópico com uma abordagem breve da actualidade no mundo da 

comunicação, mostrando as alterações que têm vindo a sofrer ao longo dos tempos.  

Assim, tendo em conta o autor Silva, R. (2003) pode-se dizer que vivemos numa “Era do 
conhecimento” em que a comunicação é crucial no mundo empresarial e turístico, pois é 

através dela que se dá a conhecer produtos e serviços. A mesmo autor apresenta ainda um 

quadro comparativo entre a “era industrial” e a “era da informação” para que o leitor 

                                                           
7
 Fonte: Website da CMA- Camara Municipal de Aveiro 
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perceba a diferença e para que esteja consciente da importância do conhecimento e do 

desenvolvimento das capacidades de comunicação e de conhecimento.  

  

 

Figura 2.1- Factores críticos de mudança e competitividade 

(Fonte: Silva, 2003 p.36) 

 

Ainda na mesma linha de pensamento e tendo agora em conta o que ficou acordado no 

Conselho Europeu de Lisboa em Março de 2000, nota-se que o investimento no 

conhecimento representa uma prioridade para se criar uma geração mais competente e 

capaz de satisfazer as necessidades do consumidor. Este conhecimento passa igualmente 

pela área linguística, sendo esta de extrema importância para o mercado global. É ainda 

importante acrescentar, a preocupação sentida em 2000 para o aumento da competitividade 

e inovação no mercado português.  

Desta feita, pode-se assim dizer que a preocupação com o conhecimento e com o interesse 

em aumentar a competitividade do mercado português, tem vindo igualmente a reflectir-se 

na preocupação dos cidadãos em se formarem e em adquirirem conhecimentos extra, de 

forma a combaterem o insucesso de algum negócio ou de uma má comunicação que possa 

causar prejuízo de alguma forma. 

 

 

 
Figura 2.2-Acordo do Conselho Europeu de Lisboa (Março 2000) 

Fonte: Silva, 2003 p.37 
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Dando agora destaque à temática da comunicação humana, segundo as palavras dos 

autores Beirão, I., Vasconcelos,P., Rasquilha, L, Matos, L. ,Fernades, A., Nunes,M., 

2008, ”A comunicação humana é um processo que envolve troca de informação e, como 

tal, pressupõe partilha de elementos ou estilos de vida, assim como de comportamentos 

e normas. É um processo interactivo, que utiliza sistemas simbólicos como suporte, 

envolvendo, para além da linguagem verbal e escrita, uma infinidade de outras formas 

de comunicar.” (p.15). 

Especificamente, falando-se da comunicação que é tida entre o turista e uma pessoa do 

ramo turístico português, pode-se defini-la como uma comunicação verbal, pois é feita 

na sua maioria através de símbolos orais e escritos. É possível compreender melhor esta 

questão se se tiver em conta a ideologia dos autores anteriormente referidos, que nos 

dão a conhecer algumas particularidades em relação a este tipo de comunicação, 

explicando que “os símbolos escritos permitem substituir os símbolos orais expressos 

nas palavras. A escrita é a representante dos sons articulados da fala, com símbolos 

gráficos; é uma transformação da língua oral num código predefinido que a representa.” 

(p.21). 

Outra perspectiva que é dada pelo autor Cullinan (1993), é a preocupação que 

deveremos ter quando comunicamos com diferentes culturas. Desta forma, o autor 

denuncia o seguinte: “...we need to be aware of differences that can impede effective 

communication between people who may speak the same language, but have different 

social, educational, geographic, racial, and ethnic backgrounds. To communicate 

successfully, we must be sensitive to the wide range of people with whom we interact in 

the global marketplace.” (p.15). 

Falando agora das dificuldades que podem ser sentidas na comunicação os autores 

Beirão, I., Vasconcelos,P., Rasquilha, L, Matos, L. ,Fernades, A., Nunes,M. ,(2008) 

afirmam que estas podem ocorrer quando “ (…) as palavras tem graus distintos de 

abstracção e variedade de sentido.” (p.21), para além disso, pode surgir a” omissão, 

distorção ou sobrecarga” (p.18) da mensagem fazendo com que a mesma não seja 

recebida da melhor forma pelo receptor. 

Passando agora para a área do Turismo e tendo em conta a definição dada pelo autor 

Mill (1990) pode-se entender por turismo como uma "actividade concretizada por 

alguém que viaja" (p.17) e por turista "qualquer pessoa que visita um país que não o seu 

país de residência por um período de pelo menos 24 horas" (p. 17) (tradução nossa)  

Desta feita, o turismo é uma actividade que pode ser desenvolvida por pessoas que por 

factores de prazer, familiares ou de saúde viajam e contribuem para o desenvolvimento 

de uma das actividades económicas mais promissoras da actualidade nos diversos 

cantos do mundo. Ainda nesta linha de pensamento é importante ter em conta a 

perspectiva dos autores Swarbrooke e Homer (1994) que dão a conhecer as influências 

que levam à existência do turismo em determinados países: 
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 Figura 2. 3-Influências do turismo 

Fonte: Swarbrooke, J e Homer S (2007) p.27 

 

Todas estas influências serão tidas em conta pelo consumidor (turista), que ao escolher um 

destino verá o que mais se adequa a sua necessidade, tomando uma decisão em acordo com 

as suas preferências. 

Os mesmos autores dão ainda a conhecer as motivações que o turista pode ter para se 

deslocar a um determinado local. Este tipo de análise é importante pois será possível 

identificar as razões pelas quais o turista visita determinado local, adaptando assim o seu 

discurso e a comunicação para com o mesmo. 

 

Figura 2.4-Tipologia das motivações no turismo 

(Fonte: Knowles, p. 5) 

 

Adicionando ainda a este pensamento de motivações do turista é relevante ter em conta 

as palavras dos autores Noe,F.,Uysal,M., Magnini ,P. “ Customer satisfaction and 

loyalty in the tourism sector is highly dependent upon the behaviour of frontline 

services providers” (p. viii). Esta citação comprova que o desenvolvimento do turismo e 

a garantia de retorno do visitante ao mesmo local, deve-se muito ao tipo de 

• Clima 

• Localização geográfica 

• História 

• Língua 

• Desenvolvimento do sistema de transportes 

• Desenvolvimento dos níveis da economia 

• Qualidade das paisagens rurais e urbanas 

• Politicas governamentais do turismo 

• Nível da estabilidade económica e politiza 
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comportamento que os profissionais têm com o mesmo. É importante por isso evitar 

falta ou má comunicação. 

 
 

Figura 2.5- Dificuldades de comunicação 

(Fonte: Knowles, p. 59) 

 

Para não existir este tipo de falta de comunicação ou de compreensão errada por ambas 

as partes é ainda importante compreender de que forma é que as necessidades podem 

influenciar nas tomadas de decisão por parte das empresas, nomeadamente para passar 

informação. Como afirma Kotler (1993) “ Uma necessidade humana é um estado de 

privação de alguma satisfação básica” (p.54), e para que a boa comunicação não se 

torne numa necessidade é essencial existir formação linguística adequada ao tipo de 

target que se quer atingir. 

Para além de toda esta preocupação com o conhecimento, é necessário ainda ter em 

conta a tendência para o aumento de entradas de turistas em território nacional tem 

verificado um aumento substancial, tendo em conta alguns dados estatísticos do INE 

nomeadamente em relação ao número de entradas e de dormidas em hotéis em Portugal, 

segundo dados estatísticos de 2006.  

 

Local de 

residência 

Dormidas (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por 

Localização geográfica (NUTS - 2002), Tipo 

(estabelecimento hoteleiro) e Local de residência; 

Anual 

Período de referência dos dados 

2006 

Localização geográfica (NUTS - 2002) 
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Portugal Continente Região 

Autónoma 

dos 

Açores 

Região 

Autónoma 

da 

Madeira 

PT 1 2 3 

N.º 

(milhares) 

N.º 

(milhares) 

N.º 

(milhares) 

N.º 

(milhares) 

 

TOTAL 37566,50   30657,30   1180,10   5729,10   

PORTUGAL 12350   11016,10   514,70   819,20   

ESTRANGEIRO 25216,50   19641,20   665,40   4909,90   

EUROPA (s/ 

Portugal) 

23085,30   17668,10   596,90   4820,40   

União Europeia 25 

(s/ PT) 

22042,90   16935,80   532,70   4574,40   

  

 Hotéis 

TOTAL 20629,30   16729,90   969,10   2930,30 

PORTUGAL 6977,20   6030,30   396,50   550,40 

ESTRANGEIRO 13652,10   10699,60   572,60   2380 

EUROPA (s/ 

Portugal) 

12155,90   9303,90   518,70   2333,40 

União Europeia 25 

(s/ PT) 

11551,90   8856,40   463,30   2232,20 

Figura 2.6-Dormidas (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros por Localização geográfica 

(NUTS - 2002), Tipo (estabelecimento hoteleiro) e Local de residência; Anual  

(Fonte:INE) 

Falando agora da linguagem, esta é extremamente importante, pois é através dela que 

comunicamos e que nos expressamos.  

No entanto, a sua aprendizagem é feita desde muito cedo, para que se torne numa 

ferramenta eficaz, através da qual podemos expressar as nossas necessidades, desejos e 

opiniões.   

Esta tornou-se ainda uma das ferramentas mais utilizada no mundo empresarial, através da 

qual os entendidos dão a conhecer a sua empresa e prestam os seus serviços. Assim sendo, 

e tendo em conta as palavras de David Kilgour “Language, of course, is knowledge, and in 

our world today knowledge is one of the key factors in competitiveness. Brains and 

knowledge are what create the prosperity and growth we tend to take for granted. In an 

advanced industrial society in an increasingly interdependent world, the knowledge of 

other languages becomes indispensable. Just think of how the advent of the Internet has 

changed our lives. For the last few years, millions of people across the world, who share 

common interests, are able to communicate with each other and exchange ideas. Not only 
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are they able to do this due to the various technological advances, but also because they 

share a common language.”
8
. 

Desta feita, torna-se importante aprender uma língua estrangeira, principalmente o inglês. 

Sendo esta uma língua universal, a sua utilização é fundamental em todos os campos. 

Actualmente existem no mundo aproximadamente 32 milhões de pessoas que falam inglês, 

e a tendência é deste numero aumentar, devido ao ensinamento da língua às gerações mais 

novas. Desta forma, pretendesse evitar, cada vez mais conflitos linguísticos ou mal 

entendidos no meio da comunicação, por exemplo: quando perguntamos “do you 

understand?” a alguém da cultura asiática, provavelmente a resposta será um educado 

“Yes”, mesmo não tendo nenhuma ideia do que disse. A razão pela qual eles hesitam em 

dizer “no” pelo facto de pensarem que estão a insultar o ouvinte, insinuando que este é 

pouco instruído.
9
  

Pode-se dizer que a formação a nível linguístico vem resolver o problema da má 

comunicação, contribuindo de igual forma para o conhecimento da cultura. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Fonte: http://www.david-kilgour.com/mp/sahla.htm 

9
 Fonte: http://www.bizjournals.com/triad/stories 
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2.2.Metodologia 

 

Nesta parte pretende-se descrever os vários passos tomados para a investigação da 

importância linguística no ramo do turismo aveirense e entender até que ponto é que a 

RSL pode contribuir para o seu desenvolvimento e enriquecimento. 

No que se refere à metodologia utilizada, esta passou essencialmente por um simples 

questionários, pois segundo Kotler (1993) “ é a forma mais comum na recolha de dados 

primários (…) precisam de ser cuidadosamente elaborados, testados e analisados antes 

de serem aplicados a larga escala (…)”( p.143). Pretende-se ainda verificar até que 

ponto é que os colaboradores do ramo turístico se encontram preparados 

linguisticamente para desempenhar a sua função, que passa essencialmente pela 

comunicação com turistas 

Pretendia-se igualmente saber qual a importância que cada um dá ao conhecimento 

linguístico e se sentiam preparados linguisticamente para desenvolver a sua função. 

Assim sendo, foram usadas variáveis iniciais para o conhecimento geral da pessoa 

inquirida (faixa etária, género, grau de escolaridade), e variáveis específicas 

directamente relacionadas com a importância linguística, como é o caso do grau que 

cada inquirido deu à importância linguística. 

Para tal foram usadas perguntas directas, em que o inquirido tinha já opções de resposta. 

No entanto, nessas mesmas questões há que distingui-las em: questões de múltipla 

escolha (o inquirido poderia optar por mais que uma resposta); questões de escala de 

importância e de interpretação livre, esta última dá a oportunidade ao inquirido de 

expressar livremente a sua opinião)
10

 . 

 Este tipo de perguntas designadas fechadas, permite com que as respostas sejam, na sua 

maioria, objectivas, com o intuito de obter informação específica sobre o que se 

pretende saber (anexo 6)  

Este é um estudo quantitativo no sentido de avaliar quantas pessoas é que demonstram 

interesse em ter mais formação linguística, mas também qualitativo numa perspectiva 

de avaliar as capacidades que cada um já tem para desempenhar a sua função e se estas 

são as necessárias ou não. 

A amostra foi retirada essencialmente de pessoas directamente ligadas ao ramo hoteleiro 

e a centros turísticos. Geograficamente situado Aveiro centro, Praia da Barra e 

arredores, numa faixa etária entre os 18-> 55 anos. 

No que se refere aos procedimentos utilizados, estes assentam essencialmente numa 

investigação prévia de questionários que poderiam já existir nesta área, bem como em 

dados estatísticos sobre o tema.  

A falta de dados actualizados e concretos levaram à elaboração do questionário, que 

tendo sido impresso e distribuído 50 exemplares do mesmo, só se obteve resposta de 39 

exemplares, o que equivale a 78% de respostas. A entrega dos mesmos foi feita 

pessoalmente com uma breve explicação dos objectivos e implicações do mesmo, 
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assegurando que se tratava de uma pesquisa académica em que os dados não seriam 

divulgados publicamente. 

Entre a distribuição do questionário até à recolha e lançamento de dados numa folha de 

resultados, passaram-se cerca de 4 semanas, tendo terminado no fim do mês de 

Outubro. 

                                                                                                                                                                                
10

Baseado em Kotler (1993, pp.150, 151)  
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2.3.Resultados 

 

Apresentada a metodologia e tendo em conta o enquadramento teórico do tema 

analisado eis aqui os resultados da pesquisa feita. Estando organizados de acordo como 

o modo que o questionário foi elaborado, apresentando deste modo uma análise geral 

sobre a amostra inquirida e depois uma análise específica sobre o conhecimento 

linguístico e a sua importância para o inquirido. No final é ainda apresentado um gráfico 

que avalia a necessidade de formação linguística e que tipo de formação é que procuram 

especificamente para desenvolver a sua função com mais rigor. (anexo 6). 

Para o lançamento dos resultados foi usada uma ferramenta do Google Docs, que após 

terem os dados inserido numa folha de cálculo específica, fornecem instantaneamente 

os resultados em gráficos. 

 

Gráfico 2. 1- Faixa Etária da Amostra Inquirida sobre a “ importância linguística” 

Este gráfico, apresenta a faixa etária das 39 pessoas que responderam ao inquérito, 

sendo na sua maioria recepcionistas, logo em contacto directo com o público e tendo a 

linguagem como ferramenta de trabalho, necessitam de ter um cuidado especial quanto 

a sua formação linguística. Trata-se de uma amostra relativamente jovem, que têm na 

sua maioria entre 26 a 35 anos de idade, notando-se ainda a ausência de pessoal com 

mais de 55 anos e com menos de 18 anos de idade.  

 

Gráfico2 .2-Género da Amostra Inquirida a “ importância linguística” 

Este gráfico apresenta o género da massa inquirida, verificando-se quase o equilíbrio 

entre ambos os sexos. No entanto, e no ramo do turismo e consoante o gráfico podemos 
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verificar que a contratação de mulheres é mais frequente, no que se refere a função de 

recepcionista ou de uma função em contacto com o público. 

  

 

 

Gráfico 2 .3-Grau de Escolaridade da Amostra Inquirida sobre a “ importância 

linguística” 

Como podemos verificar, grande parte da amostra (46%) tem um grau académico 

elevado (licenciatura). Por outro lado, um dado preocupante é o facto de uma grande 

parte da amostra só ter o 12º ano.  

No entanto, é importante salientar que as empresas ligadas à área do turismo tem a 

preocupação de contratar pessoal formado e com um grau académico relevante. 

 

Gráfico2.4- Formação Linguística da Amostra Inquirida sobre a “ importância 

linguística” 

Este é um gráfico que demonstra que, apesar da maior parte da massa inquirida ter 

obtido formação linguística para a função que desempenha, uma outra grande parte não 

teve qualquer formação para tal. Assim sendo a discussão de resultados e a apresentação 
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de novas propostas será directamente usada para esta percentagem de pessoas que não 

tem qualificação linguística para a função desempenhada. 

Para além disso, o gráfico é acompanhado das respostas dadas ao tipo de formação que 

a massa inquirida obteve para as funções que está a desempenhar. 

 

Gráfico 2.5-Formação Linguística da Amostra Inquirida sobre a “ importância 

linguística” 

Apesar de grande parte dos inquiridos ter formação linguística para a função que está a 

desempenhar (54%), uma outra grande parte (46%) não o teve, e assim sendo é nesta 

percentagem que é necessário investir no sentido de melhorar o seu aproveitamento e 

desempenho da sua função. 

 

Gráfico 2.6 Importância que a amostra inquirida dá ao conhecimento linguístico 

Este gráfico dá a conhecer o quão importante é ter conhecimentos linguísticos na área 

do turismo. E tal como se pode verificar e tendo em conta os limites estabelecido de 1 

(nenhuma importância) a 10 (extrema importância), pode-se verificar que 79% dos 

inquiridos acha que o conhecimento linguístico é fundamental para a área do turismo. 

Outro aspecto importante a salientar deste gráfico é o facto da ausência de respostas 
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abaixo dos 6, ou seja não existe resultados negativos ou menos bons no que se refere a 

este aspecto. 

 

 

Gráfico2.6-Opinião sobre a necessidade de Formação Linguística da massa Inquirida 

Este é um dos gráficos a partir do qual podemos constatar que a ausência de formação 

linguística é notória, pois cerca de 87% acha que necessita de mais formação linguística 

para a função que está a desempenhar. Só cerca de 13% é que se acha capaz de dar uma 

resposta 100% eficaz quando posto a prova sobre o seu conhecimento linguístico. 

 

Gráfico 2.7-Tipo de formação que necessita a massa inquirida. 

Este gráfico mostra o tipo de formação que os inquiridos necessitam para 

desempenharem a sua função mais eficazmente, sendo que 79% necessita de uma 

formação específica. 

É ainda importante referir o que é que se deve entender por formação geral e formação 

específica. Assim sendo, por formação geral entendem-se conhecimentos básicos da 

língua para ter uma conversação mínima.  

Por formação específica entende-se algo mais direccionado para a função 

desempenhada, com vocabulário específico do ramo turístico, bem como termos 

técnicos usados na área. 

Em alguns casos esta questão obteve duas respostas, notando-se assim a extrema 

necessidade de ter formação linguística. 
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2.4.Discussão dos Resultados  

 

Após apresentação dos resultados provenientes do questionário elaborado é agora 

importante discutir os mesmos. 

De modo geral, pode-se dizer que apesar de existir um conjunto de colaboradores com 

um grau académico elevado, isso não se torna suficiente para que desempenhem a sua 

função da melhor forma, ou seja, existe um défice entre a formação académica 

previamente adquirida e o conhecimento linguístico que é necessário para desenvolver 

determinado cargo no ramo hoteleiro. Para além disso, é ainda interessante ver que se 

tratar de um tipo de grupo relativamente jovem, mostrando grande interesse em ter 

formação linguística, tendo ainda em conta o gráfico da importância linguística que teve 

mais de metade da cotação na nota 10 (extrema importância).  

Assim sendo, pode-se dizer que a amostra inquirida, apesar de afirmar que não teve 

formação linguística para a função que desempenha, acha que esta é de grande 

importância se for específica. 

Esta amostra revela ainda algumas lacunas a nível linguístico que existem na formação 

para a área do turismo área esta que está a aumentar de ano para ano.  

Este problema é assim o ponto de partida que a RSL pode ter em relação ao target do 

turismo, apresentado algumas alternativas já existentes, ou criando novas, recorrendo 

nomeadamente as novas tecnologias. De seguida serão apresentadas algumas propostas 

que poderão ser utilizadas para o efeito. 
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2.5.Propostas 

2.5.1.Plataforma de E-Learning 

 

Vivendo na “era do conhecimento” o recurso as novas tecnologias tem vindo a ser cada 

vez mais frequente, nomeadamente na área educacional. 

O ensino através do recurso às novas tecnologias tem sido cada vez mais utilizado pela 

RSL, com o intuito de dar aos seus alunos e clientes uma resposta mais eficaz e actual. 

Para tal, a RSL está já equipada com as últimas tecnologias a nível de ensino, com por 

exemplo um quadro interactivo, internet wirless, datashow, DVD, sistema de som para 

que o aluno se sinta cada vez mais motivado e com vontade de ter aulas, pois esta é uma 

mais-valia da escola nesse sentido. 

A Royal School conta ainda, com computadores disponibilizados para os seus alunos 

para que estes possam estar em contacto com o resto do mundo. 

Sabendo que o contacto com os computadores e principalmente com o meio de 

comunicação mais usado pela população universal, a internet, é preciso criar um elo de 

ligação ainda mais forte e eficaz através do mesmo, tendo sempre em conta o ensino de 

línguas bem como os outros serviços prestados pela RSL. 

Para além disso, e tendo estado envolvida em alguns projectos multimédia para a RSL, 

e acrescentando ainda a reformulação do site da própria escola, seria interessante a 

criação de uma plataforma de E-Learning, já no lançamento do novo sitio on-line.  

Desta forma, era de extrema importância que ligação educacional entre a RSL e os seus 

alunos fosse cada vez maior. 

E-learning, mais não é do que uma plataforma de aprendizagem on-line, através da qual 

é partilhada informação entre formador e formando, neste caso especifico entre o aluno 

e a RSL.  

Este é um método cada vez mais utilizado nas instituições de ensino de todos os níveis, 

e tendo como exemplo a Universidade de Aveiro, através do E-Learning os docentes 

podem fornecer aos seus alunos não só materiais teóricos mas também informações 

adicionais e de apoio ao estudo, de extrema importância para o aluno. 

Acrescentando, é ainda possível criar fóruns de discussão em que todos os alunos 

poderão participar, tornando assim não só a plataforma como também o site oficial da 

escola muito mais dinâmico.  

A criação da plataforma de E-Learning seria então conseguida através de uma parceria 

com uma entidade de criação de software de aprendizagem e ensino especificamente 

criado para a RSL. Uma empresa direccionada para esse efeito é a IZONE, responsável 

pela criação de software educativo, e que tendo já trabalhado com algumas entidades, 

tais como a Universidade de Aveiro e Editoras como a Porto Editora, será com certeza 

uma escolha oportuna para o efeito. 

A criação desta plataforma implica ainda a criação de um domínio da RSL na Web, 

tendo cada aluno que ter um login individual de forma a poder aceder a plataforma. 
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Através deste login, o aluno terá acesso a material disponibilizado pela escola e em 

particular pelo seu professor de acordo com o seu nível.  

Esta será assim uma mais-valia não só para dinamizar o website da escola mas para 

uniformizar a informação e o tipo de ensino que passa a ser adequada e disponibilizada 

a todos os alunos da mesma maneira, mas de acordo com o seu nível de ensino. 

Para além disso a criação de um fórum de discussão dentro da própria plataforma 

permitirá aos alunos expressarem a sua opinião, instruindo-se ao mesmo tempo, pois os 

temas serão lançados pelos professores sendo estes actuais e diversificados. (anexo7) 
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2.5.2.Parcerias  

 

Parcerias entre empresas é sempre uma das medidas que se deve tomar, principalmente 

no século XXI, já que a competitividade aumenta e em que as empresas têm que unir 

forças para vingarem não só no mercado nacional, como no mercado internacional. 

Com as parcerias, as empresas poderão assim partilhar todo o tipo de recursos, bem 

como ideias e actividades de modo a que ambas as partes saiam beneficiadas. Neste 

caso especifico, parceiro seria bom para a RSL, fazendo com que esta ganhasse mais 

alunos e clientes, bem como para aqueles que a requeressem para obter conhecimentos 

linguísticos de tradução ou interpretação. 

Falando agora especificamente na área do turismo e a falta de formação linguística 

específica na área em questão, é importante assim analisar em específicos com quem é 

que a RSL já tem parcerias e com quem é que as poderia começar a ter. 

Na actualidade, tendo em conta os resultados obtidos no questionário dirigido sobretudo 

à hotelaria e postos turísticos de Aveiro, seria interessante desenvolver uma parceria, 

com o Turismo do Centro que, neste momento, é a entidade responsável pelo turismo de 

Aveiro, nomeadamente responsável pela Rota da Luz. Outra parceria interessante seria 

com a Câmara de Aveiro, sendo esta a principal entidade que contrata os funcionários 

para o Welcome Center, posto de turismo de informação de Aveiro. 

Assim sendo, seria interessante desenvolver uma parceria a longo prazo com estas duas 

entidades pois, sendo elas as principais detentoras do turismo Aveirense e tendo em 

consideração que grande parte dos turistas que chegam a Aveiro se dirigem a um destes 

postos, é necessário formar linguisticamente todo o staff existente, para que este esteja 

apto a dar uma resposta eficaz a cada turista que chega a Aveiro, contribuindo para que 

ele fique com vontade de voltar. 

Desta feita, a parceria com estas duas entidades em particular deveria funcionar durante 

todo o ano e não só nos meses que antecedem o verão pois, apesar de ser essa a época 

alta a nível do turismo, é igualmente a época em que se reúnem esforços dentro das 

próprias empresas, para que nada falhe e para que os serviços sejam cada vez mais 

eficazes, de modo a que o turista saia de Portugal satisfeito. 

A formação linguística, ao longo do ano, possibilitaria assim ao staff destas duas 

entidades a possibilidade de aprender ou aperfeiçoar os seus conhecimentos linguísticos, 

para desempenhar a sua função. 

Para tal, a RSL teria que criar um regime específico para estas instituições, com 

horários flexíveis e com aulas específicas para a sua área, pois tendo em conta os 

resultados adquiridos do inquérito elaborado, a falta de formação específica na área do 

turismo é um dos problemas que tem que ser resolvido. 

Assim sendo e para que estas aulas fossem adaptadas aos formandos, era igualmente 

necessário avaliar as necessidades que cada um tem e a partir daí criar um programa 

adequado às suas necessidades. 
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2.5.3.Workshops 

 

Os workshops são cada vez mais utilizados, sobretudo no mundo empresarial activo e 

dinâmico. 

Entende-se por workshop uma reunião de várias pessoas com o mesmo interesse num 

determinado projecto, actividade ou tema, podendo integrar a discussão dos mesmos. 

O workshop tem um carácter mais prático, quando comparado com uma palestra, pois 

leva a que os participantes possam realizar actividades e expor o seu ponto de vista, em 

relação a determinado tema.  

Um dos principais objectivos de um workshop é dar uma formação específica de forma 

rápida (um workshop têm uma curta duração) e eficaz. 

Tendo isto em conta, seria interessante criar e organizar alguns workshops para a área 

do turismo, nomeadamente para o ramo hoteleiro e centros turísticos (target analisado 

no questionário sobre a importância linguística). Estes workshops, realizados e 

promovidos pela Royal School of Languages de Aveiro, teriam como principal 

objectivo dar uma formação específica e à medida dos participantes. Nestas reuniões 

seriam desenvolvidos temas como: a importância linguística, a interculturalidade, 

linguagem técnica, modos de comunicação eficaz, entre outros. 

Uma das vantagens dos workshops é dar uma resposta rápida a uma dificuldade que 

possa surgir e que possa requerer uma formação de curta duração. 

Os workshops são assim uma mais-valia, quer para as empresas, quer para todos os seus 

participantes que ficam com formação específica adequada ao cargo profissional que 

estão a ocupar.  
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Parte III 

Apresentação dos projectos 
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3.1.Projecto Royal School of Languages Ílhavo 

 

 A cidade de Ílhavo situa-se na periferia de Aveiro e, ao longo dos últimos anos, tem 

sofrido drásticas mudanças, quer a nível sócio-economico, quer a nível de preocupações 

educacionais. 

A aposta constante em programas educativos para o público mais jovem foi um dos 

impulsos que levou à implementação da RSL em Ílhavo. Apesar de contar inicialmente 

com um pequeno número de alunos, esta é uma escola que tem vindo, ao longo dos 

tempos, a mostrar uma dedicação imensa à cidade, e principalmente aos seus alunos.  

O projecto de implementação na cidade e de adequação da imagem e sinalização da 

Royal School of Languages de Ílhavo foi desenvolvido em parceria com o Professor 

Gabriel Barroco e com a Royal School of Languages de Aveiro, a mentora oficial. 

Sendo uma escola frequentada por um grupo muito jovem, a necessidade de adequar a 

sua imagem ao seu target foi o ponto de partida para o desenvolvimento deste projecto.  

Após uma análise pessoal feita ao espaço físico da escola e tomando em consideração a 

informação e ideias dadas pelo Prof. G. Barroco, iniciei um projecto de tratamento e 

criação de imagens, quer para as salas da escola, quer para a entrada da mesma (a escola 

situa-se no 2º andar de um prédio, com uma entrada pouco visível) (anexo 8). 

Para além disso, criei ainda alguns cartazes decorativos (anexo 8), de modo a tornar as 

aulas mais criativas e a criar um ambiente diferente.  

O principal objectivo deste projecto era adequar a imagem da escola ao seu público, 

cativando-o mais.  
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3.2.Projecto Facebook Fan Page  

 

Com a globalização a internet tornou-se num dos meios de comunicação mais usado 

pelas empresas para comunicar com o resto do mundo. 

Através dela, uma empresa tem a oportunidade de dar a conhecer a sua história, os seus 

produtos e os seus projectos, entre qualquer outra informação. (anexo 9)  

No mundo cibernético as redes sociais têm vindo a dinamizar o mundo dos negócios, 

pois devido à fácil adesão e manuseamento de ferramentas, estas tem sido a ser cada vez 

mais utilizadas no mundo dos negócios.  

No marketing de uma empresa o Facebook tornou-se uma ferramenta fundamental na 

actualização de conteúdos e de informações que uma empresa possa disponibilizar. 

Assim sendo, e aliando a nossa aptidão de conhecimentos de multimédia foi-nos dada a 

oportunidade de criar um Facebook para a RSL. Neste o grande objectivo era criar uma 

proximidade não só com as empresas, mas também com os seus alunos que poderiam 

adquirir informação ou últimas novidades em relação à escola. 

É importante referir ainda que este é um instrumento capaz de mostrar a dinâmica da 

escola, bem como todos os serviços que esta presta. 

Assim no Facebook da RSL, os cibernautas podem encontrar informação pessoal sobre 

a escola (website, contactos, morada, horário), informação sobre os cursos que estão a 

decorrer os descontos que podem obter, as datas dos exames e actividades extra que 

podem participar.  

Para além disso foi criado um álbum de fotos para dar a conhecer, aos seus alunos, 

empresas e particulares todos os nossos serviços específicos, como é o caso dos 15 dias 

fantásticos, do Long Weekend e da Executive Week bem como toda a informação sobre 

os mesmos. 

Esta foi uma óptima forma de a RSL entrar no mundo empresarial do Facebook, tendo 

em conta o número de empresas que diariamente adere a esta rede social. 

O Facebook da Royal School foi igualmente utilizado para marcar alguns momentos 

importantes como é o caso da “Royal Party”, dos inquéritos de satisfação, elaborados 

todos os anos, e dos exames internacionais.  

Esta ferramenta vai permitir à RSL manter-se mais ligada não só aos seus alunos e 

empresas a nível nacional, mas também a toda a Aldeia Global. 
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3.3.Projecto Website RSL 

 

Para levar a cabo o desenvolvimento de um site é necessário fazer uma pesquisa prévia 

do que já existe a nível de sites de outras escolas (ver anexo 5), de modo a que a criação 

de um novo site propicie características únicas, não só a nível de usabilidade e de design 

mas também a nível de criação de novas plataformas e novas ferramentas para que o 

cibernauta será atraído não só pelo website mais também pela marca. 

Assim sendo e após uma pesquisa de websites de outras escolas, quer a nível nacional, 

quer a nível internacional, e com a ajuda de conhecimentos de design e usabilidade, 

tivemos a oportunidade de apresentar um mapa para o site da RSL e também, um 

Layout que teve por base o pré-conhecimento de design de interacção que se baseada 

essencialmente no seguinte esquema: 

 
Figura3.1-Design de Interacção 

11
 

 

Tendo como base este esquema, a apresentação do layout do site foi igualmente 

acompanhado, de direcções técnicas e conteúdos que cada página deveria conter no 

sentido de dinamizar e tornar mais apelativo o website da RSL. (anexo 10) 

Este é um projecto que tem vindo a ser desenvolvido por uma equipa de design 

contratada pela RSL estando para breve a actualização do mesmo, de modo a que este 

se torne mais visitado e mais funcional. 

 

                                                           
11

 Dan Saffer, Designing for Interaction 
http://www.designingforinteraction.com/ 
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3.4.Questionários de Satisfação 

 

Os questionários de satisfação são elaborados para permitir à empresa em questão, 

conseguir adaptar as suas estruturas, funcionamento e serviços às necessidades dos 

clientes.  

Neste sentido, todos os anos a RSL leva a cabo um questionário de satisfação dirigido 

nomeadamente aos seus alunos e encarregados de educação, de modo a que a escola se 

adapte mais ao seu público-alvo. 

No entanto, em anos anteriores, o questionário de satisfação era elaborado de forma 

tradicional, ou seja, depois de redigido era impresso e dado aos seus alunos. 

Este ano, e recorrendo novamente às novas tecnologias e tendo em conta a protecção do 

meio ambiente, o questionário foi feito por via on-line através de uma ferramenta do 

Google (Google Docs), que para além de contribuir para a sua fácil adesão e 

propagação, também foi uma mais-valia na análise de resultados, que apareciam 

instantaneamente em folhas de calculo especificas. 

Todavia, e sendo este o ano experimental deste novo processo, a adesão foi 

significativa, tendo porém sido ainda reforçada através de telefonemas personalizados 

para todos os encarregados de edução e alunos. 

Este foi um novo processo que esperemos que continue a ser benéfico para a RSL, não 

só pela facilidade de manuseamento da ferramenta, mas também pela eficácia e 

poupança que pode trazer não só para a RSL de Aveiro, mas para todas as escolas do 

Grupo 

 

3.5.Visitas de Charme  

 

Este tipo de visitas foi elaborado no seguimento de um programa específico de 

formação para as áreas de hotelaria e restauração, no seguimento do início de verão e da 

afluência de estrangeiros a Cidade de Aveiro e arredores.  

Assim este programa foi levado a hotéis e Restaurantes de Aveiro, Praia da Barra, Costa 

Nova e Ílhavo, locais muito frequentados pelos turistas durante os meses quentes. 

Estas visitas foram levadas a cabo com o objectivo de personalizar e dar a conhecer um 

novo serviço que a RSL estava a disponibilizar. Para além disso, foi uma óptima forma 

de desenvolver a nossa capacidade argumentativa e de comunicação com o público. 

 

3.6.Base de Dados 

 

Este foi uma tarefa desenvolvida ao longo de todo o estágio, trata-se de uma base de 

dados empresarial do distrito de Aveiro, no sentido de facilitar o contacto com as 
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mesmas, e para além disso para actualizar todos os dados já existentes sobre as 

empresas. 

Esta é uma base de dados de extrema utilidade para contactos futuros com o mundo 

empresarial, tendo em vista novos negócios e parcerias. Para além disso vai ser útil para 

divulgar informação sobre a RSL, tendo em conta que na base de dados pode-se 

encontrar as empresas organizadas por áreas geográficas, com o hiperligação para o 

website da empresa o contacto telefónico e o contacto de e-mail das mesmas. 

Para além desta base de dados das empresas foi ainda desenvolvida uma outra sobre 

restaurantes e hotéis de Aveiro, onde podemos obter alguma informação para as visitas 

de charme. 

 

 

 

3.7.Inglês nas AEC’s 

 

Esta foi outro desafio proposto pela RSL durante o período de estágio e desenvolvido ao 

longo do mesmo, na escola primária de S. Jacinto. Foi para mim um projecto motivador 

e enriquecedor, no sentido de me proporcionar formação e acompanhamento constante 

por parte dos professores e das escolas onde estive. No início deste desafio, fui alvo de 

um bom e constante acompanhamento e de um constante desenvolvimento, quer de 

todos os professores, quer da condenadora de Estágio Drª Rosa do Céu. 

O Ensino de Inglês nas AEC’s (Actividades Extra Curriculares) tem como principal 

objectivo ensinar inglês de uma forma divertida para que os alunos possam “ aprender 

“Inglês a brincar”. Assim as aulas tinham sempre o recurso a danças, músicas e jogos 

didáctico, de modo a que a criança se sentisse motivada a aprender uma nova língua.  
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Royal School of Languages – Eu  

 

O estágio na Royal School of Languages de Aveiro enriqueceu não só a minha experiência 

profissional e pessoal, mas também me permitiu desenvolver novas capacidades, alargando 

assim o meu leque de saídas profissionais. 

Assim, a nível profissional, tive a oportunidade de desenvolver técnicas de tradução e de 

interpretação, técnicas de educação e apurar as minhas capacidades educativas. 

Tive ainda oportunidade de ter formação a nível de ensino (técnicas de aprendizagem, de 

educação, e de avaliação). Tive ainda a oportunidade de desenvolver as minhas 

capacidades linguísticas, pois tratando-se de uma escola de línguas e sendo os professores 

nativos e na sua maioria tendo a língua inglesa como língua mãe a comunicação em Inglês 

foi uma constante. Para além disso, tive ainda de aprofundar alguns conhecimentos da 

Língua Francesa, tendo a oportunidade de participar em aulas. 

Tive ainda a oportunidade de desenvolver as minhas capacidades de argumentação e de 

resposta a diversas situações de trabalho.  

Lidar com outras culturas tornou-se igualmente um novo desafio, pois o Staff da RSL é na 

sua maioria de diferentes nacionalidades, contando por isso com toda a carga cultural que 

adquiriram no seu pais de origem.  

A RSL deu-me ainda a oportunidade de continuar a exercer uma outra actividade 

profissional ao mesmo tempo, bem como uma outra actividade desportiva. 

Ao fim desta experiência, o balanço é mais que positivo, pois a formação, a experiencia e o 

conhecimento que a RSL me passou foi uma mais-valia para me construir quer como 

cidadã, quer como ser humano. 

 

 

Eu- Royal School of Languages 

 

Com a minha presença na RSL, tive a oportunidade de transmitir alguns conhecimentos 

adquiridos ao longo da minha formação académica de 5 anos. 

Assim prestei auxílio não só na parte de secretariado (atendimento ao publico e telefónico), 

mas também na organização e manutenção da escola.  

Para além disso, tive a oportunidade de contribuir com os meus conhecimentos para alguns 

dos momentos mais importantes da escola, como é o caso dos questionários de satisfação, 

dos Mock exams, na elaboração de uma base de dados, na elaboração de um projecto em 

paralelo com a RSL de Ílhavo, na análise de sites de outras escolas, na elaboração e 

manutenção de uma rede social, na organização e participação no dia da visita dos meninos 

das primárias, nas visitas de charme feitas a hotéis e restaurantes, bem com em algumas 

traduções e retroversões. 

Contribui ainda com o desenvolvimento do meu conhecimento de formação para dar aulas 

de inglês nas AECs, bem como com a minha disponibilidade para qualquer tarefa que me 

fosse proposta. (anexo 11) 
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Conclusão 

 

Em conclusão pode-se dizer que este relatório teve como principais objectivos: dar a 

conhecer o Grupo Royal School of Languages, em particular a RSL de Aveiro (local onde 

foi realizado o estágio), desenvolver uma investigação que pode-se de alguma forma ajudar 

a RSL a conquistar novos clientes e por último todo o trabalho que foi realizado, na 

instituição ao longo de 5 meses. 

No que se refere à escola e tendo em conta o seu slogan “Comunicar é Royalmente 
importante”, podemos concluir que esta tem vindo a fazer um grande esforço, para se 

tornar cada vez mais uma escola de referência e excelência, sempre a par com as novas 

tecnologias e com as novas técnicas de ensino e tradução.  

Relativamente a investigação feita na área da importância linguística no ramo turístico, 

especificamente na hotelaria e centros turísticos, esta teve como principal objectivo, 

identificar uma necessidade relacionada com a formação linguística e ver que tipo de 

formação é que o mercado aveirense mais necessita.  

Com isto a Royal School poderá actuar mais certeiramente quando desenvolver cursos ou 

até mesmo workshops para a área do turismo. 

Em relação aos projectos desenvolvidos é importante dizer que alguns foram 

desenvolvidos ao longo de todo o período de estágio, como é o caso das bases de dados e 

das aulas de inglês nas escolas primárias, e outros em datas mais específicas a par do 

desenvolvimento de algum trabalho de atendimento ao público e organização da escola. 
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Anexo 6 

Questionário sobre a importância Linguística 

 

Instruções: Indique a importância que dá ao conhecimento linguístico. Marque com um X a 

sua resposta. 

 

Nota: O questionário que se segue será estritamente usado para fins académicos, não sendo 

divulgados os resultados ao público em geral.  

 

 

Entidade empregadora:…………………………………….. 

 

 

Idade:  Sexo: 

< 18                    Feminino:  

18-25           Masculino: 

26-35 

36-45 

46-55 

>55 

 

Grau de escolaridade: 

<12ª Ano 

12º Ano 

Bacharelato 

Licenciatura 

Mestrado  

Doutoramento 

 

Formação Linguística 

 

Inglês     Alemão 

Francês    Italiano  

Espanhol      Outras……………………………………. 

 

Obteve formação Linguística para a função desempenhada? 

Sim  

Não 

 

Se Sim qual……………………………………………… 
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Que importância dá ao conhecimento Linguístico (classifique de 1 a 10  sedo 1- nenhuma 

importância e 10- extrema importância) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Acha que necessita de mais formação linguística para a sua função? 

Sim  

Não  

 

Se sim de que tipo: 

    Formação geral (conteúdos básicos). 

    Formação específica (conteúdos mais relacionados com a área onde se encontra a 

desempenhar a sua função profissional). 

   Outro tipo de formação, especifique……………………………………………………. 

 

 

Obrigado pela sua Colaboração! 

 

 

Joana Fitas  
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Anexo 7 

Vantagens do e-learning 

Vantagens para o Formando 

Esta tabela apresenta as múltiplas vantagens do e-learning para o formando.  

Vantagem Descrição 

Disponível 24/7  O e-Learning fica disponível para o formando 24 horas por dia e 7 dias por semana, via internet ou CD-
ROM. É o formando que escolhe o seu horário e calendário de formação.  

Adaptável  O e-learning é adaptável ao estilo, ritmo e conhecimentos prévios do Formando. O problema da 
heterogeneidade dos participantes que existe na formação em sala não se coloca. Os conteúdos estão 
apresentados com níveis de detalhe opcionais e com possibilidade do formando escolher o seu percurso 
e ritmo de formação.  

Motivador  O e-Learning é aliciante e motivador. Usa elementos Multimédia como imagens e vídeos para 
proporcionar ao formando uma experiência mais rica e motivadora. Usa Interactividade solicitando ao 
formando acções, decisões, resolução de exercícios, conferindo-lhe um papel mais activo e motivador 
no processo de aprendizagem. Em suma, o e-learning desafia o formando.  

Melhor Retenção  Estudos demonstram que o e-learning proporciona uma retenção mais profunda dos conhecimentos. Tal 
deve-se ao superior envolvimento do formando no processo de aprendizagem.  

Feedback 
imediato  

Após responder a uma questão, a correcção é efectuada pelo computador e o formando obtém uma 
resposta imediata, o que contribui para tornar mais eficiente a aprendizagem.  

Disponibilidade 
futura  

O formando fica com acesso aos conteúdos, o que permite através de pesquisas electrónicas encontrar 
de forma rápida e eficaz um tópico que necessita.  

Vantagens para a Organização 

Esta tabela apresenta as múltiplas vantagens do e-learning para a organização que promove a formação dos seus 
funcionários nesta modalidade, as quais se traduzem num melhor ROI da formação (Retorno do Investimento).  

Vantagem Descrição  

Grande Abrangência 
Geográfica  

O e-learning chega a qualquer cidade ou província em que haja um computador. Não depende 
da disponibilidade do formando, dos meios de transporte disponíveis nem de outras barreiras à 
deslocação.  

Formando não sai do 
posto de trabalho  

Com o e-learning não é necessário retirar o formando do seu posto de trabalho, evitando-se 
assim todos os problemas que esta situação pode comportar.  

Menores custos de 
formação  

A redução de custos pode ser enorme já que as seguintes despesas são evitadas:  

• Despesas de deslocação dos formandos para o centro de formação,  

• Despesas com hotéis, táxis, aluguer de viaturas, estacionamento e alimentação dos 
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formandos,  

• Despesas com Infra-estrutura necessária nos centros de formação (sala, 
computadores,...),  

• Custos Administrativos da gestão da formação em sala,  

• Salário dos formandos já que enquanto estão em formação recebem salário sem 
trabalhar, e  

• Custos derivados do facto do formando não se encontrar no seu posto de trabalho 
durante o período de formação.  

Formação em grande 
escala  

Permite abranger muitos formandos em pouco tempo e sem uma logística complexa  

Melhor aprendizagem  Os formandos aprendem melhor e como resultado desempenham as suas funções com menos 
erros  

Centralização dos 
conteúdos  

Os conteúdos da formação são centralizados e disponibilizados de forma homogénea para todos 
os formandos  

 

 

Fonte:http://www.ed-rom.com/?pt=elearning_vantagens  
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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