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Resumo 

Este relatório, que é o ponto fundamental da conclusão do curso de uma equivalência 

profissional de nível V, tem por base o estágio profissionalizante do Curso de 

Especialização Tecnológica em Repórter de Imagem. A concretização do estágio foi 

realizada na empresa Olha e Deseja, no período de 27 de julho a 25 de setembro de 

2015.  

Durante o meu percurso, realizei vários projetos à base de vídeo e fotografia que, com 

dedicação e esforço completei de forma coerente. Tive oportunidade de colocar em 

prática conhecimentos que adquiri ao longo do ano letivo e contei com alguma 

experiencia que obtive em trabalhos realizados em fora do contexto escola/estágio.  

O relatório encontra-se dividido em dois pontos, sendo que o primeiro caracteriza a 

empresa onde fui aceite para a realização de um estágio curricular, apresentando a 

história e todos os serviços prestados.  

No segundo ponto, encontram-se apresentadas todas as atividades desenvolvidas na 

empresa e, por fim, é realizada uma reflexão final das experiências vividas com o 

estágio, a sua importância para o meu currículo profissional, como também, a nível 

académico e pessoal. 
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Introdução 

Qualifica-se por um período de atividade profissional e permite ao estudante uma 

formação no mundo do trabalho com o objetivo de facilitar a sua integração. Isso é o 

que um estágio nos consente, uma vez que nos vemos perante situações reais, acabando 

por desenvolver capacidades adquiridas profissionalmente. 

Para a conclusão e aprovação do Curso de Especialização Tecnológico em Repórter de 

Imagem, no Instituto Politécnico da Guarda, frequentei um local de estágio de 

quatrocentas horas, na empresa Olha e Deseja em Coimbra, com início no dia 27 de 

julho e conclusão a 25 de setembro de 2015. 

No início do estágio, foram planificadas tarefas a realizar ao longo dos dias ao qual me 

submetia (Anexo I). Toda a realização dos projetos foi efetuada consoante a importância 

de cada um. 

Apresenta-se, então, o plano acima referido: 

“O estagiário Filipe Lino, terá como objetivo criar parte da identidade visual da 

empresa, uma vez que esta mesma se encontra numa fase de iniciação de forma a que 

ainda não possuí logótipo. 

Terá também como proposta de trabalho a edição de vários vídeos de casamento e/ou 

batizado, consoante a necessidade, para serem visualizadas propostas de apresentação. 

Por fim, será também proposto a concretização de um álbum fotográfico.” 

Durante a realização deste estágio, pude contar com o conforto de uma comunidade 

jovem, o que facilitou bastante a integração no grupo de trabalho e proporcionou um à-

vontade que permitiu esclarecer todas as minhas dúvidas sem hesitar. 
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PONTO I 
Olha e Deseja, Lda. 
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Neste ponto é feita a apresentação e caracterização da empresa Olha e Deseja, onde foi 

realizado o meu estágio curricular. Será feita também a apresentação das atividades que 

desenvolve, a sua história e a sua identidade visual. 

1. A empresa Olha e Deseja, Lda. 

A Olha e Deseja nasceu, não há muito tempo, de uma iniciativa de dois irmãos 

empreendedores, Rui e Vítor Rodrigues, para prestar, de maneira diferente, serviços 

relacionados com as áreas de fotografia e de vídeo e ainda se encontra em expansão e a 

dar de conhecer o seu trabalho. 

Situada em Coimbra, na Rua General Humberto Delgado, a Olha e Deseja é uma 

pequena agência de fotografia e vídeo portuguesa, integrada num grupo de comunicação 

que apresenta soluções, tendo como objetivo implementar notoriedade, credibilidade e 

resultados aos seus clientes, através da realização multifuncional de vídeos e da recolha 

de fotografias unicamente exclusivas.  

A versatilidade desta equipa de profissionais permite-lhes o acesso a trabalhar no meio 

de meios de comunicação social e agências de comunicação e publicidade.  

1.2 Identidade Visual 

Quando nos referimos a uma identidade visual, falamos da imagem gráfica da empresa, 

através da sua presença tipográfica, do seu desenho simbólico e do desenrolar de todo o 

processo. 

A Olha e Deseja não possuía qualquer tipo de identidade visual, tanto que foi um dos 

pontos propostos no plano de estágio, pela empresa ao estagiário, sendo toda a 

identidade visual da empresa detalhada no ponto II.  
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PONTO II 
Estágio Profissionalizante 
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Neste segundo ponto do presente relatório de estágio é apresentado os objetivos de 

estágio, o plano de estágio inicialmente, os cronogramas equivalentes ao período de 

estágio e, por fim, a descrição de todas as atividades levadas a cabo pelo estagiário. 

2. Objetivos do estágio 

O objetivo do estágio consistia principalmente em aprofundar e consolidar todos os 

conhecimentos e aprendizagens adquiridas ao longo do ano do Curso de Especialização 

Tecnológico em Repórter de Imagem. 

Outro dos objetivos a realizar, com sucesso, eram todas as tarefas propostas, 

principalmente as que se encontravam previstas no meu plano de estágio, como por 

exemplo a criação de toda a identidade visual corporativa. Concluo com mais um dos 

principais objetivos perceber a dinâmica da empresa, sendo esta recente, o que leva a 

outro dos meus objetivos, o de contribuir para os projetos e ver o trabalho realizado por 

mim a ser valorizado.  

2.1 Plano de estágio 

Após ter sido aceite, com muito agrado, na empresa Olha e Deseja e, antes do estágio 

começar, foi feito um plano de estágio com o objetivo de definir, planeando, todas as 

tarefas que deveriam ser realizadas durante o decorrer do mesmo (Anexo I). Foram 

planeadas as seguintes tarefas: 

 Criação do logótipo da empresa; 

 Vídeo de casamento; 

 Álbum Fotográfico; 

 Vídeo de Batizado. 

Todas as tarefas propostas foram concretizadas com sucesso e dentro do tempo 

estipulado, fazendo com que os profissionais da empresa considerassem o estagiário 

uma mais-valia. 
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2.3 Cronograma 

Um cronograma é um instrumento de planeamento de tarefas detalhadas e minuciosas a 

serem executadas durante um período de tempo. 

Não tinha um horário definido, embora entrasse todos os dias às 09:00h, contudo a hora 

de saída era consoante o trabalho que adiantara.  

No primeiro mês de estágio, de 27 de julho a 28 de agosto, centrou-se tudo em redor da 

criação da identidade corporativa da empresa, uma vez que esta não existia. Construção 

do logótipo, cartão-de-visita e folha timbrada. Este primeiro mês foi de uma enorme 

importância para mim, para além de aperfeiçoar os meus conhecimentos na área de 

design gráfico, vi o meu trabalho a ser valorizado e a começar a ser utilizado na 

interação com clientes e na comunicação feita pelos mesmos. 

O segundo mês de estágio, de 31 de agosto a 25 de setembro, foi quando dei início à 

edição de vídeos de casamento e batizado, juntamente com a criação de um álbum 

fotográfico. Este mês também teve, de alguma forma, importância para mim, visto que 

trabalhei em aspetos técnicos de que gosto, a fotografia.  

2.4 Atividades realizadas 

Analisando todo o plano de estágio, observa-se que a maior parte das tarefas 

desenvolvidas foram à base da edição de vídeos, embora a elaboração da identidade 

visual da empresa (logótipo, cartão de visita e papel timbrado) tenha sido mais 

complicada devido à liberdade de criação. Sendo a Olha e Deseja uma agência 

relativamente nova no mercado, não possuía, ainda, qualquer tipo de identificação 

gráfica. 

Os seguintes pontos visam como objetivo apresentar e explicar os detalhes de todas as 

tarefas realizadas na empresa. 
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2.4.1  Criação da identidade visual da Olha e Deseja, Lda. 

“A identidade corporativa pode ser definida como o conjunto de atributos que torna uma 

empresa especial e diferenciada.”. 

González (2010) afirma que os componentes básicos da identidade corporativa gráfica 

são a marca, o logótipo e o símbolo. Classifica-os como: 

 Marca – Nome comercial do produto, da empresa ou serviço que oferece ao 

público; 

 Logótipo – Nome da empresa ou da marca, com atributos próprios da tipografia 

escolhida (tipo de letra, tamanho, cor e qualquer outra indicação que defina 

formas e estilos); 

 Símbolo – Elemento gráfico, figurativo ou abstrato, que constitui uma 

representação da identidade da empresa; 

A primeira tarefa a realizar durante o estágio foi a criação da marca, do cartão-de-visita 

da empresa e o papel timbrado, fazendo parte da sua identidade visual. Para a realização 

dessa tarefa, foi-me dada a liberdade total de criação, sem ter ideias definidas do que se 

pretendia. O programa utilizado para a sua construção foi o Adobe Illustrator, um editor 

de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems. 

Após a pesquisa, partiu-se para a elaboração de esboços e, após terem sido apresentados 

vários, foram reduzidos a três opções (Ilustração 1).  

#1 

 

#2 
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     #3 

Ilustração 1. Logotipos apresentados. 

 

Nos vários esboços, o máximo que tentei integrar foi uma imagem simples e eficaz. O 

importante era referir o nome da empresa e daí, adaptar um símbolo que se identifica 

com o mesmo.  

A marca escolhido foi o terceiro dos esboços apresentados (Ilustração 1), pois 

apresentava uma estrutura mais moderna e inovadora. 

O tipo de letra escolhido é um tipo de letra simples, sem serifas, fácil de perceber e de 

se identificar por parte dos potenciais clientes. A “Neou” é de licença livre para uso 

comercial distribuída online pela Dafont
1
. 

No slogan foi utilizada a frase “The vision of the future” que, em Português, significa 

“A visão do futuro” sendo a mais indicada, uma vez que se relaciona com o nome da 

empresa. 

A Olha e Deseja é uma empresa composta por uma marca, logótipo e símbolo. A 

disposição dos componentes da identidade foi tratada de forma cuidada, com o objetivo 

de apresentar o melhor resultado perante aqueles que o observam e tentam decifrar. 

Como o logótipo constitui uma vertente verbal, não deve ser usada separadamente. Não 

está prevista a utilização singular de qualquer um dos componentes à exceção da 

identidade com o slogan que só será utilizado em caso de publicidade constitucional.  

 

 

1
Fonte: http://dafont.com/  

http://dafont.com/
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2.4.2  Cartão-de-visita 

#1

#2 

Ilustração 2. Cartão-de-visita 

 

O cartão-de-visita (Ilustração 2) tem como medidas noventa milímetros por cinquenta 

milímetros (90 mm x 50 mm). Na frente do cartão foi colocado o nome da empresa e o 

seu slogan. No verso do cartão contem a parte da identidade corporativa gráfica, o nome 

do funcionário, o e-mail e o contacto telefónico. 

O cartão escolhido foi o primeiro dos esboços elaborados (Ilustração 2). 
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2.4.3  Papel timbrado  

Foi desenvolvido o papel timbrado que a empresa viria a usar quando a mesma 

necessitar, introduzindo a identidade corporativa gráfica no início da folha para realçar 

melhor e, no rodapé, foram introduzidos os contatos e morada da empresa com o seu 

respetivo slogan (Ilustração 3). No canto inferior direito, foi também adicionado parte 

do símbolo do logótipo como marca de água, para melhorar a folha esteticamente com o 

intuito de não ser simples demais. 

 

Ilustração 3. Folha de papel timbrado da empresa 
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2.4.4  Vídeo de casamento  

Dado por terminado a criação da identidade visual, fui submetido à criação e edição de 

um vídeo de casamento (Ilustração 4). As filmagens teriam sido recolhidas pela equipa 

da empresa, mas com o tempo a apertar para os mesmos, sugeriram que a edição seria 

feita pelo estagiário.  

 

Ilustração 4. Imagens do vídeo de casamento 

 

Adaptei os meus conhecimentos de vídeo aprendidos durante o ano letivo e apliquei 

várias técnicas de edição. O tamanho do vídeo que utilizei foi de 1920 x 1080.  
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2.4.5  Álbum fotográfico “Trash the Dress” 

“Trash the Dress” é um conceito criado por fotógrafos que tem como significado 

“estraga o teu vestido”, ou seja, este álbum foi com imagens de uma sessão fotográfica 

dos noivos, depois do seu casamento (Ilustração 5). De uma ideia interessante, nascem 

outras com essa. A realização do álbum foi feita no programa Adobe Photoshop, um 

software caraterizado como um editor de imagens, desenvolvido pela Adobe Systems. O 

tamanho de cada página do álbum era de 50 cm x 20 cm.  

 

 

 

Ilustração 5. Páginas do álbum fotográfico 
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2.4.6  Vídeo de batizado 

Tanto este vídeo de batizado como o de casamento foram editados no programa Adobe 

Premiere Pro, utilizado para a edição de vídeos profissionais. O tamanho do vídeo é de 

720 x 576 (Ilustração 6). 

 

Ilustração 6. Imagens do vídeo de batizado 
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3.  Reflexão Final 

Conclui-se assim a parte mais importante do Curso de Especialização Tecnológica em 

Repórter de Imagem. No decorrer do ano letivo, adquiri bastantes conhecimentos e 

aprendi coisas novas e indispensáveis para a minha formação profissional. É com esta 

última fase que realmente se testa e se aplica todos os conhecimentos até aqui 

aprendidos. Embora seja lógico que não é apenas num ano que somos experientes em 

tudo, mas a vontade e o esforço a que me sobrepus é que vão fazer de mim, um bom 

profissional no futuro. 

O estágio profissionalizante não só serviu para colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos durante o meu percurso como estudante este ano, como também para ganhar 

experiência e segurança para a procura de novos horizontes. Conseguir realizar o 

estágio na Olha e Deseja foi, para mim, de extrema importância devido ao facto de ter 

iniciado o estágio noutro local que, infelizmente, não acabou por se concretizar. Foi 

com muito gosto que conclui todos as propostas de trabalho que me foram colocadas de 

forma positiva. Porém, um estágio é disso mesmo que se trata. A experiência de 

trabalhar diretamente com uma empresa faz com que cresçamos, como pessoa e como 

profissionais, e o facto de ter estado tão integrado em assuntos de extrema importância 

fez com que me dedicasse o máximo possível. 

Assim, com grande orgulho, termino esta etapa da minha vida, ficando com uma 

enorme vontade de ingressar no ensino superior no curso de Comunicação e 

Multimédia, não sabendo o que o futuro me reserva mas sentindo-me preparado para o 

que irá acontecer. 
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Lista de anexos 

1. Plano de estágio 

2. Logótipo da empresa Olha e Deseja  

3. Cartão-de-visita da empresa Olha e Deseja 

4. Folha de papel timbrado da empresa Olha e Deseja 

5. Vídeo de casamento (em CD) 

6. Vídeo de batizado (em CD) 

7. Álbum Fotográfico (em CD) 
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1. Plano de estágio 
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2. Logótipo da empresa Olha e Deseja 
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3. Cartão-de-visita da empresa Olha e Deseja 
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4. Folha de papel timbrado da empresa Olha e Deseja 
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