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Plano de Estágio 
 

 Pesquisa de informação  
 Criação do protótipo do layout do site 
 Implementação do site  
 Elaboração de um relatório 
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Resumo 
 

O estágio curricular realizou-se nos Bombeiros Voluntários Egitanienses. O trabalho 
proposto para ser desenvolvido nessa mesma instituição consiste na criação de um site 
onde possa ser divulgado o trabalho que a mesma corporação desenvolve. 

Pretendeu-se que fosse desenvolvido um site com um layot atractivo e com um modelo 
de navegação de fácil utilização. Neste site também será possível aceder a um conjunto 
de informação reservada aos elementos desta corporação, tais como a consulta das 
escalas e de informação oficial. 
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Resumo 
 

 No âmbito do estágio curricular do curso de Desenvolvimento de Produtos 

Multimédia, foi proposto o desenvolvimento de um projecto para os Bombeiros 

Voluntários Egitanienses, o qual consiste na criação um site onde pudesse ser exposto o 

trabalho que a corporação desenvolve. 

Este estágio foi realizado de 4 de Julho de 2011 a dia 15 de Setembro de 2011, durante 

este tempo elaborei um site para esta instituição.  

O presente relatório pretende documentar o trabalho desenvolvido, durante esse tempo 

de estágio e o trabalho realizado na instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 
 

Descrição da Instituição  
 

Geraldo José Batoréu, preocupado com a Cidade da Guarda, reuniu em sua casa 

um grupo de amigos com um objectivo determinado. Esse objectivo passava pela 

criação de um corpo de bombeiros com o fim de extinguir qualquer foco de incêndio 

que deflagrasse na Cidade. Então, na tarde de 5 de Agosto de 1876, foi criado o mais 

sólido e duradouro edifício associativo da cidade da Guarda.  

Foi, portanto, a casa de residência de Geraldo Batoréu que auxiliou não só o 

primeiro encontro, mas também as reuniões da direcção provisória. A comissão que 

fundou esta instituição era constituída pelos Srs. Geraldo José Batoréu, Manuel Jacinto, 

António Gonçalves Ribas, Jerónimo Rodrigues Leal, José Lopes Faia Júnior, Jerónimo 

Rodrigues Outeiro, Alfredo d´Almeida Barbas, António da Cruz, João Bernardo 

d´Oliveira, José Joaquim Rodrigues, Joaquim Gonçalves Ribas e Amândio Augusto 

Ferreira. 

No final do primeiro dia foi escrita a Acta daquele encontro de amigos com um 

mesmo objectivo. 
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Estado da arte 
Pesquisa de projectos idênticos 
 

Como em todos os projectos realizou-se um trabalho de pesquisa, tentou-se acumular 
ideias com a observação de sites com o mesmo fim. 

 No site www.bombeiros.pt, que pertence aos bombeiros de Portugal, as ideias que se 
retiraram foram as de botões de ligação para este mesmo site e outro botão para o 
facebook. 

 No site www.rsblisboa.com.pt, que pertence aos bombeiros sapadores de Lisboa, a ideia 
que se retirou foi do login, pois era necessário para a parte reservada aos bombeiros. 

 No site www.bvfz.com, que este site pertence aos bombeiros voluntários de Ferreira do 
Zêzere, devido a ter um layout moderno retirou-se ideias a nível de design como o 
banner para parte superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bombeiros.pt/
http://www.rsblisboa.com.pt/
http://www.bvfz.com/
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Trabalho desenvolvido no Estágio 
 

Com este trabalho pretendeu-se elaborar um site sobre a Instituição dos Bombeiros 

Voluntários Egitanienses.  

O layout do site será organizado por quatro partes. Na parte superior encontra-se 

uma barra de menus onde se encontrara um botão com o nome Home. Este botão terá 

como conteúdo fotografias dos quartéis em que esta instalação já esteve instalada e no 

qual hoje se encontra instalada. Num segundo botão encontra-se A Associação. Neste 

botão colocou-se a história dos Bombeiros Egitanienses. Achou-se pertinente falar sobre 

a história, porque para compreendermos melhor o presente é preciso saber o passado. 

Neste mesmo botão decidiu-se colocar também a hierarquia da direcção, pois é ela que 

organiza tudo o resto. O terceiro botão, de seu nome Corpo de Bombeiros, encontra-se a 

hierarquia do corpo de bombeiros. É segundo esta hierarquia que o corpo activo dos 

bombeiros se organiza. Neste botão encontra-se também o número de bombeiros 

existentes no quadro activo do corpo de bombeiros, estatísticas das ocorrências, 

formações e o número de bombeiros que têm essas formações, a missão do corpo de 

bombeiros e tem a área geográfica onde os bombeiros da Guarda estão localizados e a 

sua área de intervenção. Num quarto botão, de seu nome Notícias, está uma área que 

será reservada ao pessoal bombeiro para consultar escalas, convocatórias entre outras 

coisas. Num quinto botão, de seu nome Contactos, como o nome indica teremos nesta 

área os endereços, os contactos para esclarecimento de dúvidas entre muitas outras 

coisas. Num sexto botão, de seu nome Galeria, encontram-se fotografias de simulacros, 

formações e das viaturas. Num sétimo botão, de seu nome Distrito, encontra-se uma 

área onde podemos obter informação sobre o distrito da Guarda, Hotéis, locais a visitar, 

entre outros. 

Na parte do lado esquerdo encontram-se os submenus, o login para o pessoal dos 

bombeiros que têm conta e também três ligações, uma para a Escola Nacional de 

Bombeiros (ENB), outra para os Bombeiros de Portugal e por último para a Autoridade 

Nacional de Protecção Civil (ANPC).    

Na parte do lado direito teremos um botão que faz ligação com a Geminação do corpo 

de Bombeiros e seus parceiros, também teremos uma parte de sensibilização com 
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folhetos, noutra parte também teremos as inscrições para ser sócio e para ser bombeiro e 

por último um botão de utilidades como por exemplo (farmácias, meteorologia, etc.).   

Na parte central estará o conteúdo, como texto, fotografias, entre outras coisas. 
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Protótipo  
Primeira fase  
Na Figura 1 ilustra-se o primeiro esboço deste projecto, mais propriamente da página 
Home. Neste esboço encontram-se na parte superior um banner, na parte inferior ao 
banner encontra-se a barra de menu constituída por seis botões, no lado direito encontra-
se o Login e dois botões de ligação para outros sites e no centro uma imagem do 
quartel. 

 

Figura 1: Protótipo layout home 
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Na Figura 2 ilustra-se o esboço da página A Associação. Neste esboço as únicas 
diferenças que tem em relação a Home é o desaparecimento da imagem ao centro e a 
aparição de dois botões do lado direito, de seu nome Historia e Pessoal 
Administrativo. 

 

Figura 2: Protótipo layout A Associação 
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Na Figura 3 apresenta-se o esboço da página História. As diferenças em relação à 
figura anterior é a introduçao de conteúdo na parte central, relativa à história dos 
Bombeiros. 

 

Figura 3: Protótipo layout História 
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Última fase 
 

A Figura 4 ilustra o esboço do produto final da página Home. Comparando com a 
Figura 1, as diferenças que saltam à vista são a aparição de mais um botão na barra de 
menus, e de conteúdo na parte lateral esquerda. 

Esta alteração resulta do pedido do supervisor do estágio, em acrescentar essa 
informação à página.  

 

 

Figura 4: : Protótipo layout HomeFinal 
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Na Figura 6  ilustra-se o esboço da página final Home. A diferença que há entre a figura 
anterior e esta é a troca da foto pelo contéudo e aparição dos submenus. 

 

Figura 5 Protótipo layout HistóriaFinal 
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Mapa de navegação 
 

Na figura seguinte representa-se um diagrama com a organização do site. Podemos 
observar a preto e rosa os sete menus que estão na barra de menu. A azul claro estão os 
submenus de cada botão do menu.  

 

Notícias 
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Associação CB Noticias Contactos 

História 

Pessoal 
Administrativo 

Avisos 

Escalas 

Convocatórias 

Sobre nós 

Fanfarra 

Viaturas de 
fogo 

Viaturas de 
emergência 
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Formações 

Galeria Distrito 
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Estatísticas 

Formações 
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Figura 6: Organização do site 
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Implementação da primeira fase 
As próximas três figuras (Figuras 7, 8 e 9) correspondem aos primeiros três esboços. 
Como se pode observar, as três figuras sofrem ligeiras alterações de página para página, 
quer a nível de conteúdo (parte central), quer a nível de aparição dos submenus. 

 
Figura 7: Modelo final 1ªfase Home 
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Figura 8: Modelo final 1ªfase A Associação 

 

 
Figura 9: Modelo final 1ªfase História 
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Implementação da última fase 
Este layout juntamente com as próximas cinco figuras (Figuras 11,12,13,14 e 15) 
representa o produto final. Abaixo desta Figura está uma breve explicação do que 
representa cada objecto que se encontra nesta página. A Figura abaixo representa a 
Home e as duas seguintes são A Associação e História, respectivamente. As diferenças 
entre elas verifica-se na parte central e na aparição dos submenus.  

 

Figura 10: Modelo final Home 

Abaixo teremos uma breve explicação da Figura 10. 
 Banner  

Barra de Menu 

Local onde fica o conteúdo 

Ligação para se tornar sócio, bombeiro e conteúdo útil 

Ligações para outros sites 

Barra com ligação ao facebook e contactos 

Ligações para outros sites 
Login 
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Figura 11: Modelo final A Associação 

 

Figura 12: Modelo final História 
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Nas três Figuras seguintes pode observar-se que a zona de login desapareceu. Isto 
indica-nos que estamos na zona restrita a pessoal da instituição. A Figura 13 
corresponde à página Home restrita, a Figura 14 e a Figura 15 correspondem às 
páginas A Associação restritiva e História restritiva, respectivamente. 

 

 

Figura 13: Modelo final restrito Home 
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Figura 14: Modelo final restrito A Associação 

 

 

 

 
Figura 15: Modelo final restrito História 
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Aplicações utilizadas 
Neste projecto utilizou-se diversos programas como o Photoshop, Dreamweaver e Flash. A 
seguir encontra-se uma breve apresentação. 

  

 
 

Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens bidimensionais 
do tipo raster (possuindo ainda algumas capacidades de edição típicas dos 
editores vectoriais) desenvolvido pela Adobe Systems. É considerado o líder no 
mercado dos editores de imagem profissionais, assim como o programa de facto para 
edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão.  

Este programa ajudou-me a redimensionar fotos. 

 

  

 

Adobe Dreamweaver é um software de desenvolvimento voltado para a web criado 
pela Macromedia (adquirida pela Adobe Systems), e que está atualmente na versão CS5. 
As suas versões iniciais serviam como um simples editor HTML WYSIWYG ("What 
You See Is What You Get", ou "O que você vê é o que você tem"), porém as suas 
versões posteriores incorporaram um notável suporte para várias tecnologias web, tais 
como XHTML, CSS, JavaScript, Ajax, PHP, ASP, ASP.NET, JSP, ColdFusion e outras 
linguagens Server-side. 

Este foi o programa que me permitiu criar uma página Web. 

 

 
 

Adobe Flash , ou simplesmente Flash, é um software primariamente de gráfico 
vetorial - apesar de suportar imagens bitmap e vídeos - utilizado geralmente para a 
criação de animações interativas que funcionam embutidas num navegador web e 
também por meio de desktops, smartphones, tablets e televisores. O produto era 
desenvolvido e comercializado pela Macromedia, empresa especializada em 
desenvolver programas que auxiliam o processo de criação de páginas web. 

Este foi o programa que mais utilizei tanto para fazer o banner com botões e a galeria de 
fotos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Editor_de_imagens
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raster
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho_vetorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-impress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://pt.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets
http://pt.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ajax
http://pt.wikipedia.org/wiki/PHP
http://pt.wikipedia.org/wiki/ASP
http://pt.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://pt.wikipedia.org/wiki/JSP
http://pt.wikipedia.org/wiki/ColdFusion
http://pt.wikipedia.org/wiki/Server-side
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vetorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vetorial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bitmap
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa
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Conclusão 
 

 Encontrei algumas dificuldades na realização deste trabalho, não só sobre a 
informação sobre os bombeiros voluntários da Guarda, como também na própria 
construção do site, contudo, com esforço e empenho, elas acabaram por ser 
ultrapassadas. 

Gostei muito de o fazer porque pude juntar duas áreas do meu interesse: o 
projecto construído com base nas aulas que tive durante o curso e os bombeiros, onde 
me encontro actualmente. Este trabalho complementou e permitiu que praticasse vários 
programas como também me ajudou a perceber melhor a organização interna dos 
bombeiros. Não só por esta razão que gostei de realizar este trabalho, penso que tenha 
sido útil a construção de um site e que este possa ajudar várias pessoas e por esta razão 
já foi uma mais-valia. 
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