


Módulo 2 - Oriente roteiros turísticos
interculturais

Unidade 1- Organizar a logística das 
visitas



TÓPICOS Organizar a logística das visitas

• Primeiros passos
• Importância da logística das visitas
• O que é um plano logístico?
• O que é que a logística das visitas inclui?
• Como criar o plano logístico de uma visita
• Antes das visitas: A logística que define o cenário
• Ferramentas logísticas úteis para o dia do evento 
• Realizar um inquérito pós-visita e inquéritos aos participantes
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O RESUMO DA NOSSA SESSÃO



Conceitos-
chave



Primeiros Passos
• A logística de uma visita engloba 

os processos que organizam as 
pessoas, os lugares e as coisas 
para o grande dia.

• A logística de uma visita inclui a 
gestão dos serviços de apoio 
técnico e a gestão competente 
do fluxo de participantes no dia 
da visita. 

• Para lidar com múltiplas tarefas 
de forma bem sucedida, é 
necessário compreender as 
diferentes componentes de um 
plano logístico para uma visita e 
elaborar um plano logístico 
eficaz.



Definições
& explicações



Importância da logística durante as visitas

• A logística de uma visita inclui a gestão dos serviços de apoio técnico 
e a gestão competente do fluxo de participantes.

• É importante considerar alguns fatores-chave, nomeadamente:
• o número estimado de presenças; 
• duração da visita; 
• orçamento; 
• locais a visitar; 
• etc.

• O planeamento da logística de uma visita inclui o planeamento 
integral e atempado e da forma mais eficiente e rentável possível.



O que é um plano logístico?

• A função de um organizador de visitas é fornecer apoio logístico de 
qualidade, durante a preparação do roteiro e no dia da visita, o que 
assegurará o bom funcionamento da mesma. 

• Os organizadores podem coordenar todos os pormenores e 
responder prontamente a situações de emergência, permitindo que 
toda a visita funcione como uma "máquina bem oleada". Esta 
capacidade só é adquirida através da experiência. 

• Nunca subestime a importância da logística das visitas no alcance do 
sucesso.



Como criar o plano logístico de uma visita

• Para criar um plano logístico de visitas eficaz, considere o seguinte:

• Objetivos e estratégia da visita
• Orçamento
• Grupo-alvo
• Tema da visita

• Número de participantes
• Clima
• Programa
• Divulgação

• Naturalmente, a lista de elementos de que necessita depende do tipo 
de visita que está a planear. 



Como criar o plano logístico para uma visita

• Elabore a sua lista logística 
antecipadamente e assinale se já 
pensou em tudo o que precisa.

• Eventuais alterações devem ser 
rapidamente introduzidas no plano 
global, uma vez que é necessário 
"prever o imprevisto" e ser capaz de 
identificar boas soluções no imediato.



Exemplos



Antes das visitas: A logística que define o 
cenário

• Os objetivos da sua visita são as suas ambições ou o que o seu cliente 
deseja alcançar até ao final da mesma. Poderá ser: conhecer a cidade 
através dos olhos de um migrante; saber como a cidade acolhe os 
migrantes e como os integra, etc.

• Crie uma proposta de valor da visita centrada na experiência do 
visitante, para que as suas visitas se alinhem com as suas principais 
necessidades e interesses.

• Todas as decisões, incluindo a logística, devem ser tomadas a partir 
destes objetivos.

1. Esclareça os objetivos da visita e a proposta de valor 



• Mantenha os requisitos logísticos da sua 
visita no caminho certo com um 
cronograma detalhado com o 
planeamento das atividades. 

• Esta cronograma deve incluir o tempo e 
as atividades-chave, desde as primeiras 
visitas planeadas.

• Partilhe o cronograma com a sua equipa 
e motive-a a acrescentar tarefas para 
garantir que nada fica esquecido.

2. Crie uma linha temporal de planeamento de eventos



• Check-in dos visitantes. Verifique a chegada 
dos seus visitantes com a lista de check-in.

• Dispositivos de comunicação. Verifique se os 
seus dispositivos de comunicação estão a 
funcionar (especialmente importante com 
grupos maiores ou em locais ruidosos).

• Segurança. Faça uma lista de contactos de 
emergência; verifique a existência de pontos 
de saída estratégicos se ocorrer uma 
emergência durante a visita. 

3. Ferramentas logísticas úteis para o dia do evento



4. Continue a melhorar!

• Faça um relatório pós-visita e inquéritos aos 
participantes.

• É muito fácil embarcar numa próxima visita sem fazer 
uma pausa. Mas dedique tempo a discutir, com os 
elementos da sua equipa, os prós e os contras da visita 
realizada enquanto esta ainda está fresca.

• Inquéritos pós-visita fornecem impressões gerais da 
visita, em que aspetos excedeu ou ficou aquém das 
expectativas. Utilize aplicações de inquéritos, tais como 
SurveyMonkey ou Wufoo, para preparar inquéritos 
simples e breves.



4. Continue a melhorar!

• As questões a colocar incluem :
• Gostou da visita?
• A visita foi de acordo com as suas expectativas?
• Aprendeu algo de novo e que sempre irá recordar?
• Gostou dos locais da visita?
• Recomendaria esta visita à sua família ou amigos?



Questões & 
conclusão



O QUE PRECISA RETER...

• Definir objetivos da visita
• Criar uma oferta de valor da visita
• Planear a visita - Definir um plano logístico eficaz
• Fazer uma lista para cada visita
• Antecipar situações de emergência
• Rever e melhorar



PARA APROFUNDAR O TEMA

• https://www.gevme.com/blog/event-logistics-plan/
• https://www.socialtables.com/blog/event-planning/how-to-get-

logistics-right/
• https://www.globalsignin.com/blog-events/elements-of-event-

logistics/
• https://conferencesandevents.yale.edu/academic-year-

services/logistical-planning



http://citiesbyheart.aeva.eu/
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