
Tp _E daiGuarda
E seol o St im ri or
(lo Edticoçiio,
(lI1IIlr1icnç,ke l)esporlo

RELATÓRIO DE ESTÁGIO

Curso Técnico Superior Profissional

em Comunicação, Protocolo e Organização

de Eventos

Arcelino dos Santos Lopes da Conceição

outubro 1 2018



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
 

Arcelino dos Santos Lopes da Conceição 

 

RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO DIPLOMA DE TÉCNICO SUPERIOR 

PROFISSIONAL EM COMUNICAÇÃO, PROTOCOLO 

E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

OUTUBRO DE 2018 



 
 

 
 

I 
 

Ficha Técnica 
 

Nome do Estagiário: Arcelino dos Santos Lopes da Conceição 

Número: 5009064 

Estabelecimento de ensino: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda 

Grau: Técnico Superior Profissional Curso de Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos  

Docente Orientador: Professor Rui Manuel Formoso Nobre Santos 

Organização Acolhedora 

 Gabinete de Informação e Comunicação Instituto Politécnico da Guarda 

Morada: Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 50 6300-559 Guarda 

Tel. [+351] 271 220100 

Fax [+351] 271 222690 

Email: ipg@ipg.pt 

Site: http://www.ipg.pt 

Responsável do Gabinete: Dr. Hélder Luís R. Sequeira  

Supervisor: Dr. Hélder Luís R. Sequeira 

Grau académico: Doutor 

Duração do Estágio: 780 Horas 

Data de início do Estágio: 26 de fevereiro de 2018 

Data de fim do Estágio: 10 de julho de 2018 

  

http://www.ipg.pt/


 
 

 
 

II 
 

Agradecimentos 

Agradeço ao Instituto Politécnico da Guarda (IPG), em especial à Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto (ESECD), por me ter acolhido e fornecido ferramentas 

teórico-científicas e pragmáticas competentes para que eu pudesse terminar o curso de Técnico 

Superior de Comunicação Protocolo e Organização de Eventos (CPOE) com sucesso. 

Os agradecimentos estendem-se ao Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) do IPG, 

por me ter acolhido como estagiário, principalmente na pessoa do Dr. Hélder Sequeira que de forma 

incansável esteve sempre presente e disponível a ensinar-me e apoiar-me, sobretudo, nos momentos 

de maior dificuldade. 

Agradeço em especial os meus pais João Catarina Lopes da Conceição Júnior e de Luzia 

dos Ramos Benedito dos Santos da Conceição, que me têm educado desde o meu nascimento até 

atualidade nunca desistiram de me apoiar financeiramente e com conselhos e sempre diziam: 

“Vamos lutar para te dar aquilo que os nossos pais não tiveram possibilidades de nos dar, e 

esperamos que possas fazer o mesmo para teus filhos!” 

Agradeço também ao Governo Regional do Príncipe por tudo que fez dentro das 

dificuldades e das limitações do país para me apoiar nesta árdua jornada. 

Para terminar não ia esquecer de agradecer de todo meu coração aos meus amigos 

principalmente da ilha do Príncipe que me acompanharam e apoiaram de perto sempre juntos como 

uma família dando apoio dentro das suas possibilidades de forma incansável, para que hoje fosse 

possível chegar ao fim de mais uma jornada da minha vida. José Manuel Quaresma, Dmitry 

Narciso, Edgar Mendes, Angelpe Lima, Pedro Albergaria, Flascoter Cassandra, Edilcio Silva e 

Daluer Luciano, Irmã Alzira (Sagrada Família).  

  



 
 

 
 

III 
 

Resumo  

 

O presente relatório contém todas as atividades desenvolvidas no âmbito do estágio 

curricular que representa a fase final do plano de estudos do curso de Comunicação Protocolo e 

Organização de Eventos (CPOE), do Instituto Politécnico da Guarda. O estágio decorreu no 

Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 

As atividades desenvolvidas inseriram-se no âmbito das áreas de comunicação, protocolo e 

organização de eventos, em especial, coberturas fotográficas, atualização do site e do facebook do 

IPG, entrevistas para a rádio IPG FM, organização e participação na realização de eventos nas 

diferentes unidades orgânicas do IPG.  Nesses três meses de estágio fui desenvolvendo diversas 

atividades que me foram confiadas tais como: Cobertura fotográficas para serem publicadas no site 

e no Facebook do Instituto, entrevistas para rádio IPG FM, apoio na organização de alguns eventos, 

esses eventos foram realizados dentro e fora do Instituto que eu fui propondo que fossem realizadas 

como por exemplo a criação de um programa denominado Príncipes na Guarda, dentre elas as que 

me mais gostei foram fotografias e entrevistas, graças a deus e ao meu supervisor, todas elas foram 

realizadas em tempo estipulado e com sucesso. 
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Introdução 

 

Este relatório é resultado do estágio curricular realizado no âmbito do curso Técnico 

Superior Profissional (TeSP) de Comunicação Protocolo e Organização de Eventos (CPOE) do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e através dele procurarei, além de dar a conhecer a 

organização que me recebe descrever todas as atividades que aí desenvolvi ao longo dos três meses 

em que decorreu o estágio. 

O local que me acolheu foi o Gabinete de Informação e Comunicação (GIC), do Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG), gabinete que, pelas suas características, me permitiria aplicar e testar 

conceitos e competências que o período anterior do curso, eminentemente teórico, me foi 

transmitindo. Na verdade, as atividades desenvolvidas no âmbito da informação e comunicação, 

iam ao encontro da especificidade do curso que elegi nesta instituição, Comunicação, Protocolo e 

Organização de Eventos.  

Na atualidade, encontramo-nos num mundo em que as relações sociais são apoiadas nos 

diversos meios de comunicação existentes, principalmente as relações entre uma instituição e o seu 

público interno e externo. Atualmente, todo o relacionamento que a empresa/instituição tem com 

os consumidores é realizada através de meios como, televisão, rádio, jornais, revistas, páginas web 

na internet e sobretudo as muito faladas redes sociais como por exemplo o facebook. São as redes 

sociais que nos permitem estar informados a todo o momento sobre novidades acerca de 

instituições, personalidades, etc.  

A frequência, ao longo dos dois anos do curso Técnico Superior Profissional, permitiu-me 

adquirir conhecimentos importantes e decisivos que me permitirão pôr em prática atividades 

específicas de uma profissão na área da comunicação, do protocolo e da organização de eventos. 

O período de duração do meu estágio curricular foi de 3 meses e decorreu entre o dia 27 de 

março e dia 05 de julho de 2018, no Gabinete de Informação e Comunicação (GIC), onde se 

desenvolve todo o trabalho relacionado com a divulgação da informação referente ao Instituto 

Politécnico da Guarda, desde coberturas de conferência, jornadas e eventos relacionados com o 

IPG, e também onde funciona a rádio IPG FM, onde são feitas entrevistas e são gravados os 

programas. 

Dividi o meu relatório em 3 capítulos. O primeiro é relativo à cidade onde está inserida a 

instituição onde desenvolvi o meu estágio curricular. Neste capítulo, é mencionada a 
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contextualização histórica e geográfica da cidade da Guarda, a contextualização económica, a 

caraterização climática e o Turismo na cidade. 

Seguidamente, no segundo capítulo, fiz apresentação da instituição onde realizei meu 

estágio, Gabinete de Informação e Comunicação do IPG (GIC/IPG). Neste capítulo mencionei a 

história, a missão, visão, atribuições, a localização geográfica, a estrutura organizacional, a 

identidade visual (nome, logótipo, slogan), a análise SWOT, as funções do GIC e a política 

comunicacional do IPG. 

Por fim o terceiro capítulo, revela o meu estágio detalhadamente todas as funções que 

desempenhei no GIC ao longo dos três meses de estágio curricular. 

Termino o meu relatório, com uma reflexão final, onde desenvolvo conclusivamente um 

texto em que descrevo o meu estágio curricular e o final do curso de Técnico Superior em 

Comunicação Protocolo e Organização de Eventos (TESP/CPOR), que alargou os meus 

conhecimentos e competências, em todos os aspetos.  
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CAPÍTULO  

I - Instituto Politécnico da Guarda (IPG) 
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1. História e Caracterização 

 

O projeto de implementar o ensino superior na Guarda remonta à década de 70 do século 

passado, mas foi em 1979 o ano que foi criada a Escola Superior de Educação, posteriormente 

integrada no Instituto Politécnico. 

 O Instituto Politécnico da Guarda foi criado em 1980, pelo Decreto-Lei n.º 303/80, de 16 

de agosto, o IPG caracteriza-se por ser uma “pessoa coletiva de direito público, dotada de 

autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial e 

disciplinar” (art. 3.º dos estatutos do IPG). Contudo, o IPG só em finais de 1985 veria traçadas as 

bases da sua implantação definitiva. 

A dinâmica do processo desenvolvido a partir de então vai permitir o início, em 1986, das 

atividades letivas da Escola Superior de Educação e, no ano seguinte, da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão. 

Por seu turno, a Escola de Enfermagem da Guarda foi criada em julho de 1965, na cidade 

da Guarda. Pelo Decreto-Lei n.º 480/88, de 23 de dezembro, o Ensino de Enfermagem foi integrado 

no Ensino Superior Politécnico, e, em 1989, a Escola de Enfermagem foi convertida em Escola 

Superior de Enfermagem (ESEnf). No ano de 2001 a ESSEnf foi integrada no IPG, tendo em 2005 

sido transformada em Escola Superior de Saúde (ESS). 

No ano de 1999, foi criada a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações, atualmente 

designada por Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), implementada na cidade de Seia. 

O IPG foi um dos primeiros estabelecimentos de ensino superior a ver aprovados os seus 

estatutos, homologados pelo despacho normativo n.º 765/94, publicados em Diário da República 

(DR n.º 273, I Série-B) de 25 de novembro. Desta forma, ficou constituído juridicamente como 

pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, científica, pedagógica, 

administrativa, financeira, disciplinar e patrimonial. 

O IPG integra, também, uma unidade orgânica de investigação (a UDI-Unidade de 

Investigação para o Desenvolvimento do Interior); unidades funcionais de apoio à atividade 

académica e de serviços à comunidade académica – os Serviços de Ação Social (SAS) e a 

Biblioteca. Os SAS são o serviço do Instituto vocacionado para assegurar as funções da ação social 

escolar. São dotados de autonomia administrativa e financeira, possuindo, designadamente, 
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autonomia orçamental. Os estatutos do IPG consideram ainda a UED – Unidade de Ensino a 

Distância, a qual não foi ainda concretizada. 

Os novos Estatutos do IPG foram aprovados pelo Despacho Normativo n.º 48/2008, de 4 

de setembro. A estrutura orgânica assenta num novo sistema de órgãos, composto por: Conselho 

Geral; Presidente; Conselho de Gestão; Conselho Superior de Coordenação; Conselho para a 

Avaliação e Qualidade e Provedor do Estudante. 

A oferta formativa do IPG é ministrada no regime presencial (diurno e pós-laboral), 

compreende a formação de 1.º ciclo (licenciaturas), de 2.º ciclo (mestrados), pós-graduada e de 

especialização não conferente de grau académico, pós-secundária não superior (Técnico Superior 

TESP), contínua e cursos preparatórios para o acesso ao ensino superior de maiores de 23 anos, 

caracterizando-se assim por uma oferta abrangente e multidisciplinar, com cursos em múltiplas 

áreas do conhecimento. 

É de salientar de que sem dúvidas que o IPG tem sido a principal fonte de atração de muita 

gente não só de outros pontos do país com intercâmbios e cooperação com outros politécnicos e 

universidades, mas também das outras partes do mundo com maior percentagem os Países da 

Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com protocolo que tem sido assinado entre o IPG e diferentes 

Governos, Câmaras e Universidades. Por aquilo que vivi durante esses dois anos e pelas diversas 

conversas tidas com estudantes vindos de diferentes cantos do mundo, os testemunhos de muitos 

alunos que já passaram pelo instituto relatando os sucessos na vida profissional e elevada taxa de 

empregabilidade dos estudantes que escolheram essa instituição, as boas informação do Instituto 

que sobre a qualidade do ensino e a integração sociocultural que tem sido levada a cabo por diversas 

formas por parte da instituição entre as diversas nacionalidades existente na mesma são dentre 

outros os aspetos que têm despertado atenção dos estudantes sobre o IPG. 

(http://www.ipg.pt/website/ipg_historia.aspx) 
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1.1 - Aspetos Geográfico  

O Politécnico da Guarda como podemos constatar no nome, está na cidade da Guarda, sendo 

o seguinte endereço:  

 

Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 506300-559 Guarda  

 http://www.ipg.pt  

ipg@ipg.pt  

Tel. 271 220 100 

Fax. 271 222 690 

 

Figura 2 – Campus do IPG 

     Fonte própria  

 

 

Figura 3 - Mapa de localização do IPG 

     Fonte: www.ipg.pt 
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1.2 – Conceito, Missão, Visão e Atribuições 

 1.2.1- Conceito  

O Instituto Politécnico da Guarda, adiante designado por IPG, é uma instituição de ensino 

superior de direito público, ao serviço da sociedade, orientada para a produção e difusão do 

conhecimento, criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza profissional, da 

ciência, da tecnologia e das artes, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação 

orientada e do desenvolvimento experimental. 

1.2.2 – Missão 

A missão do IPG, em termos de política de qualidade, consiste em promover procedimentos 

que garantam a formação altamente qualificada, fomentar a participação global da comunidade e a 

auscultação dos parceiros estratégicos, valorizar os recursos humanos e as funções desenvolvidas, 

promover colaborações acreditadas com o tecido económico e social da região e do país, através 

de serviços formativos e técnicos, bem como proporcionar indicadores e procedimentos 

clarificadores dos caminhos e estratégias a desenvolver num processo de melhoria contínua da 

instituição. 

O IPG promove a mobilidade efetiva de estudantes e diplomados, tanto ao nível nacional 

como internacional, designadamente no espaço europeu de ensino superior e na comunidade de 

países de língua portuguesa. 

Tem também como missão formar homens e mulheres com competência profissional de 

forma darem respostas aos diversos desafios qua o futuro nos propõe e também com uma visão 

empreendedora com objetivo de dar seu contributo para o desenvolvimento socioeconómico do 

país, região ou comunidade onde estiverem inseridos. 

O IPG participa em atividades de ligação à sociedade, designadamente de difusão e 

transferência de conhecimentos, assim como de valorização de conhecimento. 

Em termos da missão para com o país, a instituição tem como objetivo levar bom nome do 

país e da região ao nível da educação, com boas práticas em termos de formar profissionais 

altamente qualificados e com boa aceitação nos mercados do emprego. 
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1.2.3 – Visão 

O IPG deve ser reconhecido pelas competências e saberes que proporciona, alcançar 

elevados padrões de qualidade nos serviços formativos e técnicos e assumir a liderança regional na 

construção de soluções para o desenvolvimento sustentado. Deve, ainda, promover áreas de 

atuação inovadoras, com recursos altamente qualificados, que proporcionem a excelência, nas 

áreas profissionais de atuação, e contribuam para a resolução dos problemas regionais num 

contexto global. 

1.2.4 – Atribuições do IPG 

a) A realização de ciclos de estudos visando a atribuição de graus académicos, bem como 

de outros cursos pós-secundários, de cursos de formação pós-graduada e outros, nos 

termos da lei; 

b) A criação do ambiente educativo adequado ao desenvolvimento da sua missão; 

c) A realização da investigação e o apoio e participação em instituições científicas; 

d) A transferência e valorização do conhecimento científico e tecnológico; 

e) A realização de ações de formação profissional e de atualização de conhecimentos; 

f) A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento, designadamente 

das empresas da região onde se insere; 

g) A cooperação e o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres, 

nacionais e estrangeiras; 

h) A contribuição para a cooperação internacional e para a aproximação entre povos, em 

especial e para a aproximação entre povos, em especial com países de língua portuguesa 

e os países europeus; 

i) A produção e difusão do conhecimento e da cultura. 
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1.3 – Unidade Orgânica 

O Ensino Superior Politécnico na Guarda é hoje, indiscutivelmente, um fator determinante 

na luta contra a interioridade e desertificação do interior. 

A batalha do Ensino Superior Politécnico e do Instituto Politécnico da Guarda em 

particular, é a da consolidação, do desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma cultura institucional 

própria, do reforço da qualidade e da visibilidade pública da excelência já atingida. 

O Instituto Politécnico da Guarda continua a apostar na qualidade, na ligação aos meios 

empresarial, cultural e social da região, bem como na cooperação com universidades e politécnicos 

portugueses e instituições estrangeiras. 

A qualidade e o rigor, as ótimas condições de trabalho, o excelente apoio na ação social 

escolar e o elevado índice de empregabilidade dos nossos diplomados são apenas algumas das 

razões que nos levam a afirmar, sem sombra de dúvida, que o Instituto Politécnico da Guarda é 

uma Instituição de prestígio onde vale a pena estudar. 

 

Atualmente, o IPG tem na sua constituição 4 escolas: 

Escola Superior da Educação, que passa a denominar-se Escola Superior de Educação, 

Comunicação e desporto (ESECD). 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, da Guarda (ESTG) 

Escola Superior de Saúde (ESS) 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH). 

(Fonte http://www.ipg.pt/sas) 

 

O instituo possui também: 

Serviços Sociais do Instituto Politécnico da Guarda 

Os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda estão dotados de 4 

Residências: Residência Feminina I, Residência Feminina II, Residência Masculina I e Residência 

Masculina II.  

O Setor de Alimentação dos Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico da Guarda 

tem em funcionamento três cantinas sob administração direta e um serviço de grelhados. 



 
 

 
 

10 
 

O Sector das Bolsas de Estudo é uma das vertentes de intervenção no âmbito do apoio social 

a prestar aos alunos toda a informação pode ser consultada no site dos serviços de ação social: 

http://www.ipg.pt/sas. 

 

Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UD 

A Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do Interior (UDI), do Instituto 

Politécnico da Guarda (IPG), criada em 2007, pelo Prof. Doutor Fernando Neves, é uma unidade 

orgânica de formação, investigação e desenvolvimento integrada do Instituto Politécnico da 

Guarda.  

É, hoje, composta pelos órgãos da Direção, Conselho Científico e Unidade de 

Acompanhamento e organiza a sua atividade de investigação em Grupos de Investigação, para cada 

qual possui um Investigador Principal. Os investigadores, que compõem a UDI, são provenientes 

de todas as áreas científicas que existem nas diferentes ofertas formativas das escolas do IPG, 

estando em consonância com a Estratégia de Especialização Inteligente desenhada para Portugal e 

em particular para a Região Centro do País (RIS3), onde o IPG se insere, e de acordo com as 

competências científicas e laboratoriais que o Politécnico tem vindo a desenvolver, a UDI definiu 

como estratégicas as áreas de domínio científico: Bio Economia; TICE; Saúde e Bem-Estar; 

Turismo.  

A escolha destes domínios científicos de ação tem justificação na formação científica dos 

seus investigadores, não esquecendo as áreas científicas transversais que colaboram e integram os 

domínios definidos, tais como a Educação, Comunicação, Línguas e Culturas, Engenharias, Física, 

Matemática.  

Toda a informação pode ser consultada no site da UDI: http://www.ipg.pt/udi 

1.4 – Estrutura Organizacional  

A estrutura geral do IPG assegura funções permanentes e integra serviços de natureza 

técnica, administrativa e gabinetes de apoio. 

1.4.1- A estrtura dos serviços Centrais do IPG 

a) Os Serviços da Presidência; 

b) Os Serviços Administrativos e Financeiros; 

c) Os Serviços Académicos; 

http://www.ipg.pt/sas
http://www.ipg.pt/udi


 
 

 
 

11 
 

d) Serviços e Gabinetes de Apoio. 

• São serviços da Presidência: 

a) O Gabinete de Apoio à Presidência; 

b) O Gabinete Jurídico. 

1.4.2 - Os Serviços Administrativos e Financeiros integram duas divisões: 

1. A Divisão Financeira, que é constituída pelos setores de: 

a. Contabilidade, Gestão financeira, orçamental e de projetos; 

• Aprovisionamento e Património; 

• Tesouraria. 

2. A Divisão de Recursos Humanos, que é constituída pelos setores de: 

• Administração e Formação de Pessoal; 

• Expediente e Arquivo. 

• Integram os serviços e Gabinetes de Apoio: 

• O Gabinete de Avaliação e Qualidade; 

▪ O Centro de Informática; 

▪ O Gabinete de Instalações, Manutenção e Equipamentos; 

▪ Gabinete de Formação, Cultura e Desporto; 

▪  O Gabinete de Mobilidade e Cooperação; 

▪ O Gabinete de Informação e Comunicação; 

3. O Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais. 

a) Órgãos  

• Conselho Geral 

• Presidente 

• Conselho de Gestão 

• Conselho Superior de Coordenação 

• Conselho para a Avaliação e Qualidade 

• Provedor do Estudante 

(Fonte http://www.ipg.pt/sas) 
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  1.4.3 – Identidade visual 

Nome: O nome é o elemento pertencente à identidade visual, que possui maior importância, 

este deve apresentar a marca, instituição ou produto, de forma a transmitir uma imagem de 

confiança qualidade, excecionalidade do seu todo, para que a imagem positiva possa seja recebida 

pelo público e assim permaneça. O nome deve ser escolhido mediante critérios rigorosos de seleção 

e deve transmitir os objetivos que a instituição detém. 

Segundo (LAMPREIA, 2013:49), existem sete tipos de categoria de nomes que são: 

“Nomes individuais, Associação de nomes, Nome Descritivo (onde a atividade da empresa é de 

imediato deduzida ), Nome Abreviado, (ex.:Pan Am para Pan Américan), Nomes Iniciais (IBM, 

BMW), Nome fabricado (ex.:Kodak, Nestlé), Nomes por analogia (ex.: Jaguar, Iglo). 

A identidade visual de qualquer instituição começa, em termos de comunicação, pelo seu 

nome, pelo seu logótipo e também pelo seu slogan, que são os elementos primários para a 

identificação e reconhecimento desta junto ao público (LAMPREIA, 2013:48). 

1.4.4 – Logótipo  

O logótipo é o símbolo que identifica uma empresa. É o aditivo de uma marca, produto ou 

instituição e ao mesmo tempo a sua representação gráfica, apresentando um desenho inovador e 

original e um diferente tipo de letra. 

No logótipo encontram-se inseridos aspetos caraterísticos da própria empresa, a sua 

história, os seus valores, os objetivos, et. É como um “bilhete de identidade” da instituição, ou seja, 

“O logótipo pode construir a base de identificação global da empresa, confundir-se ou sobrepor-se 

à marca. É a imagem que assume a empresa e que aparece mesmo antes de um produto ser vendido 

ou serviço ser prestado.” (BEIRÃO, ET. AL; 2008:68) 
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Figura 4 - Artigo logótipo do IPG 

        Fonte: google.com 

 

O símbolo do Instituto Politécnico da Guarda é de forma circular, dado ser o círculo 

entendido como uma forma harmoniosa. Simbologia que pretende consubstanciar o contributo 

deste estabelecimento de ensino superior politécnico no desenvolvimento regional, de forma 

precisa e harmoniosa.  

As iniciais IPG aparecem na parte superior e na torre inferior. Apoiando todo o símbolo, 

está inserida a frase, à letra, “a ciência brilha para todos”, o que traduz que a ciência ilumina o 

homem, ação que neste caso concreto é viabilizada através do IPG. 

Como figura central, o símbolo do IPG integra uma águia, simbolizando as alturas - a 

Guarda é a cidade de Portugal erguida na altitude mais elevada — e a sabedoria, destacando-se 

ainda na parte central uma porta da Sé Catedral da Guarda, monumento que constitui o principal 

ex-líbris da cidade, refletindo igualmente as tradições históricas, culturais e de ensino desta zona 

do Pais. 

No prolongamento da asa da águia surge uma serra, com neve em forma de estrela, o que 

reforça a ideia de ligação a esta zona geográfica, sugerindo o espaço geográfico beirão, numa 

identidade própria associada à Guarda. 

1.4.5 – Novo Logótipo  

 

 

Figura 5 - Novo logótipo do IPG 

         Fonte: google.com 

 

O “Redesign” do Símbolo / Marca do Instituto Politécnico da Guarda pretende manter no 

seu elemento simbólico a forma circular, dado ser o círculo entendido como uma forma 
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harmoniosa. Simbologia que pretende consubstanciar o contributo deste estabelecimento de ensino 

superior politécnico no desenvolvimento regional, de forma precisa e harmoniosa. 

As iniciais IPG aparecem na parte inferior do símbolo, marcando de forma acentuada a sigla 

IPG. 

Como figura central, o símbolo do IPG integra uma águia, simbolizando as alturas — a 

Guarda é a cidade mais alta de Portugal, tornando-se esta sugestão numa ideia de elevação da 

sabedoria. A porta da Sé Catedral da Guarda, monumento que constitui o principal ex-libris da 

cidade, surge em alguns momentos como elemento de apoio visual da marca, ora de forma mais 

elaborada, ora de forma simplificada, refletindo igualmente as tradições históricas, culturais e de 

ensino desta zona do Pais. 

Entre as asas da águia surge um vale sugerindo a ideia de serra, o que reforça a ideia de 

ligação a esta zona geográfica, sugerindo o espaço geográfico beirão, numa identidade própria 

associada à Guarda. 

Quando surge a representar as diferentes escolas pertencentes ao instituto Politécnico da 

Guarda, o logótipo do IPG surge de cor cinza e acompanhada pela simbologia respetiva a cada uma 

das escolas. 

 

 

Figura 6 – Logótipos do IPG para cada uma das escolas 

 Fonte: www.ipg.pt 
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1.4.6 - Slogan 

O slogan deve ser uma frase curta, simples, concisa, criativa, de conotação positiva e de 

fácil memoriza, para que rapidamente fique na mente do público. Este deve focar e conter a ideia 

essencial de que a instituição pretende divulgar. 

com grito de guerra que originalmente é, o slogan é uma fórmula que se apresenta numa 

breve frase, num sintagma ou mesmo numa simples palavra. El alemão diz-se literalmente palavra 

para bater (“schlagwort” do verbo schlagem = bater, golpear), e assim o slogan é uma palavra 

apropriada a bater, a golpear, e para tal pretende-se manuseável, feito a medida de que quem o 

usa e do fim para que é usado. Não há slogan longos, pesados. Por definição e natureza o slogan 

é breve e facilmente manejável. (FIDALGO et GRANDIM; 2005:212) 

No que se refere ao IPG, o slogan institucional é “O teu sucesso é a nossa ambição” foi 

escolhida por ser esse mesmo objetivo principal da Instituição, isto é, garantir as bases 

fundamentais para que todos os estudantes possam ter sucesso no futuro.  

Apesar de existir um segundo slogan: “Voar mais alto” – que também representa o intuito 

da instituição, ou seja, investir na formação dos alunos que possam “voar mais alto” na carreira 

profissional. O GIC não tem slogan, porque trabalha em proveito da instituição, promovendo a 

marca IPG. 

1.5 – Gabinete de Informação e Comunicação (GIC) 

A política de comunicação em termos de objetivos, não existem regras a cumprir, visto 

que cada empresa é um caso, e, portanto, tem a possibilidade de construir a sua própria 

política. No entanto, a existência desta, pode atingir dois bijetivos de caráter geral. Por um 

lado, diminui certos poderes na empresa reduzindo a incerteza das pessoas, e por outro lado 

desenvolver a motivação das pessoas no sentido de um projeto comum (ALMEIDA 2013:43)   

1 -  De acordo com o Regulamentos Orgânico dos Serviços Centrais, é da competência 

do Gabinete de Informação e Comunicação (GIC), compete o tratamento de todas a 

questões respeitantes à imagem, marketing institucional e relações públicas e 

informação do Instituto e unidades orgânicas nele integradas. 

 

2 - O GIG ainda tem a competência de: 

a) Prestar informações à comunidade em geral; 
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b) Promover ações que visem a divulgação da instituição; 

c) Conceber e gerir atividades de divulgação e promoção das atividades de ensino e 

investigação e Desenvolvimento (I&D); 

d) Desenvolver a produção de materiais de divulgação; 

e) Representar o IPG em certames de promoção, feiras, etc; 

f) Organizar e encaminhar informação sobre atividades produzida no IPG com vista 

à sua divulgação interna e externa; 

g) Sistematizar informação sobre atividade relevante de outras entidades com vista à 

sua divulgação interna; 

h) Difundir informações aos órgãos de comunicação locais, regionais e nacionais das 

atividades e projetos desenvolvidos por toda a comunidade do IPG; 

i) Coordenar a gestão de informação disponível dos diversos meios do IPG; 

j) Manter atualizada a informação nos portais do IPG; 

k) Coordenar a edição, publicar e divulgar as publicações científicas do IPG; 

l) Organizar, gerir e divulgar os boletins informativos do IPG; 

m) Organizar eventos científicos e culturais ((conferências, seminários, encontros, 

etc.) que os órgãos competentes decidem realizar; 

n) Realizar trabalhos de caráter informativo, cultural, pedagógico ou científico do 

IPG e todo o trabalho corrente do serviço de Reprografia; 

o) Apoiar a edição de conteúdos para o ensino à distância e providenciar serviços à 

quando solicitado. 

(Cópia do artigo 15º dos Estatutos da Instituto Politécnico da Guarda, diário da República – 2ª 

série, Nº 67, de 04.04.2017, Pág 6278) 

1.6 – Política de Comunicação 

É muito importante que a organização aja coerentemente nos âmbitos interno como 

externo. 

A comunicação constitui uma vertente estratégica nas instituições, abarcando todas as 

áreas que se relacionam com o público e a imagem. (Segundo Beirão et al, 2008; 24), numa 

organização, vários fatores internos e externos podem promover a excelência e a diferenciação 

no mercado. Os colaboradores devem ser encarados como fatores mais importantes, porque 
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as organizações só existem enquanto agrupamentos de indivíduos com um objetivo comum. 

Uma cultura empresarial consistente e estruturante é fundamental para o sucesso e a aliada 

que promove a diferenciação. 

A comunicação, interna e externa, têm sido fundamentais, para o sucesso do IPG, como 

afirma o Rego (1986: 119), para sobreviver, (…) precisa comunicar-se com o seu ambiente, 

precisa conhecer as regras do jogo competitivo e precisa organizar as sus estruturas internas 

visando o trabalho ordenado, do qual resultará o sucesso da sua política.  

1.6.1 - Comunicação Interna 

Comunicação interna: é o processo de circulação ou passagem de informações dentro da 

empresa ou instituição, como forma de criar laços de entendimento e de solidariedade entre as 

pessoas e cooperação de trabalho.  

A comunicação interna, durante muitos anos, foi definida como aquela voltada para o 

público interno das organizações (diretória, gerência e funcionários), buscando informar e integrar 

os diversos segmentos desse público aos objetivos e interesses organizacionais. 

No Instituto Politécnico da Guarda, os quadros informativos são utlizados como meios de 

comunicação interna, além de servir a promoção externa do IPG, para os que que aí visitam.  

Existe também a revista EGITANIA SCIENCIA, propriedade do Instituto Politécnico da 

Guarda, é uma publicação que tem como objetivo desenvolver a atividade de investigação. 

Estimular a investigação nos domínios da didática, pedagogia, cultura e técnica é o principal 

objetivo desta revista de divulgação científica. 

Também o serviço de internet (gestão documental) e uma lista de endereço de e-mail 

profissional para todos os colaboradores da instalação, bem como telefone interno, para facilitar o 

contato dos colaboradores entre si e com diferentes chefias. O instituto possui também folhetos 

com a divulgação da oferta formativa, comunica através de páginas que saem semanalmente nos 

Jornais Regionais. A comunicação direta e pessoal também é bastante utilizada graças ao bom 

entendimento entre os públicos internos. 
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1.6.2 – Comunicação Externa 

“comunicação externa é aquela que abrange consumidores, clientes, fornecedores, 

acionistas e o público amplamente afetado por jornal, revista, rádio, televisão, agências e notícias, 

etc.” (BAHIA JUAREZ, 1995:16) 

Existem diversos instrumentos de comunicação externa, são eles por exemplo: contatos 

pessoais, relações interpessoais, publicações, meios de comunicação de massa, rádio, cinema e 

televisão, relacionamento com os media (Comunicados, conferência), realizações de eventos, entre 

outros. 

O Instituto mantém uma boa relação com os seus públicos externos, e o GIC tem a 

incumbência de fazer os contatos com os meios de comunicação social regional, através de envio 

de comunicados de imprensa, convites para eventos, respostas a notícias publicadas, bem como o 

tratamento de toda a informação que é transmitida e publicada para o exterior. O IPG tem o seu 

espaço informativo em jornais regionais como, O Interior, Terras da Beira, Jornal do Fundão, A 

Guarda, Diário de Aveiro e Ensino Magazine. 

O IPG edita revista, EGITANCIA SCIENCIA, uma publicação periódica que materializa a 

permanente preocupação de apoiar, primordialmente, a atividade de investigação nos domínios da 

didática, pedagogia, cultura e diversos folhetos de divulgação de ofertas de oferta formativa. 

O gabinete também efetua comunicação externa através da emissão de programas de rádio 

semanais que é o IPG FM (emitidos na rádio altitude), outdoors, vídeo promocional, página de 

Facebook, página da web do instituto. O gabinete concretiza ainda, em cada início do ano letivo, 

um conjunto de ações de divulgação em escolas secundárias, além de organizar e gerir eventos à 

comunidade externa. 

1.7 - Análise SWOT 

A análise SWOT tem como objetivo analisar as falhas e os aspetos favoráveis que 

caraterizam uma empresa e analisar possíveis sinais de concorrências externas. De um lado, 

apresentam-se os primordiais aspetos que diferenciam a organização dos seus concorrentes no 

mercado, do outro lado, identificam-se perspetivas de evolução do mercado. 

Os pontos fortes e os pontos fracos estão relacionados com fatores internos, alguns dos 

quais podem ser manipulados. As oportunidades e as ameaças são fatores externos, que não podem 

ser modificados. 
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De um modo, apresentam-se os principais aspetos que as diferenciam dos seus 

concorrentes no mercado considerado, identificando os pontos fortes e fracos da empresa. De 

outro lado, identificam-se perspetivas de evolução do mercado, as principais ameaças e as 

principais oportunidades. Este diagnóstico apresenta-se sob a forma de dois quadros, um para 

forças e fraquezas da empresa, e outro para as oportunidades e ameaças, identificadas ao longo 

da análise de mercado e da concorrência.” (LINDON et al; 2008:451) 

 

Pontos Fortes Oportunidades  

• Boa qualidade das infraestruturas, bem 

equipadas e com boas condições 

matérias e ambientais nas diversas 

escolas e nos Serviços de Ação Social; 

• Boa relação entre os docentes, 

funcionários e alunos caracterizado 

pela grande proximidade e 

informalidade; 

• Localização Geográfica (centralidade); 

• Facilidade de acesso a materiais 

educacionais para realização de 

trabalhos/ investigação (camaras, 

gravadores, estúdios, etc). 

• Empregabilidade dos diplomados; 

• Aposta no desenvolvimento dos 

recursos humanos; 

• Forte motivação dos recursos humanos 

para responder às solicitações do 

mercado; 

• Existência de uma Unidade de 

Investigação (UDI) com estrutura e 

regulamentos aprovados; 

•  

• Visitas de estudo á região centro, 

Espanha e às instalações do IPG; 

• Reformulação das opções na oferta 

formativa dos cursos; 

• Oferta crescente e diversificada de 

cursos tecnológicos no ensino 

secundário; 

• Facilidade em trabalhar em parceria 

com os órgãos de comunicação social 

da região; 

• Estágios curriculares/ profissionais na 

região; 

• Crescente exigências sociais de 

cuidados de saúde de qualidade 

• Reorganização interna decorrente do 

novo quadro legal 

• Fraca expressão do ensino privado; 

• Instalação da Plataforma Logística de 

Iniciativa Empresarial da Guarda; 

• Diferenciação entre o ensino superior 

politécnico face ao ensino 

universitário, 

Pontos fracos Ameaças 

• Dificuldades em atrair 

predominantemente os melhores alunos 

do país; 

•  Pouca divulgação a nível nacional, 

• Inserção numa região com fraco 

desenvolvimento económico e um 

fraco tecido empresarial; 

• Outras instituições com mais e variadas 

ofertas formativas na região centro, que 
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• Número muito reduzido de residências 

para estudantes; 

• Inexistência de estruturas 

especialmente vocacionadas para 

prestação de serviços ao exterior; 

• Fraco nível de atividades de 

investigação e desenvolvimento; 

são Universidade da Beira Interior 

(UBI) e Instituto Politécnico de Castelo 

Branco (IPCB); 

• Pouca população jovem; 

• Descentralização da população 

• Redução de atividades dos cursos da 

área de educação, em particular da 

formação de professores; 

Figura 7 Análise SWOT 

1.8 - Trabalhos na Rádio IPG FM 

A rádio IPG FM produz programa semanal de cerca de meia hora, que engloba toadas as 

informações acerca do instituto Politécnico da Guarda. Todos os eventos e acontecimentos mais 

importantes da instituição são divulgadas as semanas, o programa que é gravado num estúdio 

localizado nos serviços centrais, e difundido através da rádio local, a Rádio Altitude, todas a 

quartas-feiras e domingos à tarde num espaço destacado apenas para o PG. As gravações do 

programa encontram-se também em versão podcast na página do Instituto. Ao longo do estágio 

curricular que realizei no GIC, realizei alguns trabalhos para a rádio IPG FM.  

 

Figura 8 – IPG FM 

Fonte: GIC/IPG 

 

Durante esses meses tive a oportunidade de entrevistas diversas entidades do IPG desde o 

Presidente, Vice-Presidentes, Diretores das Escolas, colaborados e alunos. Entrevistei diversos 

participantes presentes em muitas conferências, palestras, jornadas e outros eventos realizados pelo 

instituto, dentro e forra, em que irei desenvolver nas atividades que realizei. 
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Figura 9 – Estúdio da Rádio GIC/ IPG: Fonte Própria 

 

Foi uma experiência muito interessante e motivadora para mim, apesar de já ter realizado 

alguns trabalhos na rádio através de algumas unidades curriculares relacionado com trabalhos 

radiofónicos, consegui pôr em prática o que aprendi e desenvolver mais as minhas técnicas de 

oralidade, de saber como colocar a voz, fazer pausa quando é devido, etc. 
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CAPÍTULO  

II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
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1 – Plano de Estágio 

O meu plano de estágio foi elaborado pelo meu supervisor, Dr. Hélder Luís R. Sequeira, e 

o meu orientador, professor Rui Manuel Formoso Nobre Santos, de forma que abrangesse todas as 

áreas formativas, que passo a descrever. (Anexo1) 

 

COMUNICAÇÃO: 

- Divulgação; 

- Formas de tratamento; 

- Meios de comunicação; 

- Publicidade; 

- Edição e Montagem de Áudio, Vídeo e cartaz; etc. 

PROTOCOLO: 

- Importância do protocolo; 

- Precedências; 

- Apresentações; 

- Cumprimentos; 

- Colocação de Bandeiras; 

- Regras de cortesias; 

- Colocação de mesa; 

- Colocação de pessoas. 

ORGANIZAÇÃO E EVENTOS: 

- Tipos de eventos; 

- Fases do evento; 

Durante esses três meses do estágio tive a oportunidade de pôr em prática o que aprendi 

durante ano e meio do curso de Técnico Superior de Comunicação Protocolo e Organização de 

Eventos (TESP CPOE), no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) e aumentei em grande medida o 

conhecimento em algumas áreas específicas do curso, principalmente nas áreas de fotografia e 

entrevista, aquelas em que mais fui chamado a intervir  
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2 – Objetivos  

O estágio tem como objetivo aproximar os académicos à realidade da sua área de formação, 

permitindo uma melhor compreensão das componentes teóricas do curso ao mesmo tempo que as 

permite colocar em prática, contribuindo assim para um mais consciente aprofundamento de 

conhecimentos e uma mais competente integração no mundo profissional. 

Para que a integração e desempenho do estágio fosse consequente nada melhor do que 

conhecer a instituição e o gabinete que me acolheu: os seus regulamentos, a sua estrutura 

organizacional, os seus objetivos, em especial do GIC.  

3 – Atividades Desenvolvidas   

Cada atividade que realizei neste gabinete foi encarada como um desafio a transpor para 

atingir a meta final que é a conclusão do curso. Todas as minhas atividades que vou apresentar 

estão inseridas nas estratégias de ação do gabinete. 

Para uma mais fácil organização e clareza de exposição, apresentarei as atividades 

organizadas em três grupos distintos — Comunicação, Protocolo; e Organização de Eventos —, 

aqueles, afinal, que constituem a essência do meu curso:  

3.1 – Atividades na área de Comunicação 

Entendo como comunicação, o processo de transmitir e receber mensagem ou informação, 

com diferentes objetivos, como por exemplo: informar e educar. 

Esse processo pode ser feito por diversas formas como: oral que é feita por entrevista e a 

visual que é através do vídeo e da fotografia. 

3.1.1 - Fotografia 

As fotografias são uma das mais importantes ferramentas usadas na comunicação, porque 

permite passar informação de forma mais rápida e eficaz. 

A fotografia é uma forma de comunicar, o homem sempre procurou registar o mundo real, 

através de imagens, com técnicas da fotografia e consegue fixar a vida quotidiana e aspetos do seu 

mundo contemporâneo.  

A fotografia também pode servir de documento, de manifestação artística e exprimir uma 

realidade semântica.  
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Na captura da fotografia existem diversos planos que passo a citar alguns sendo os que utilizei em 

todos eventos que me foram confiados para fazer cobertura fotográfica: 

Plano geral: Este plano permite fazer um apanhado geral do evento, ou seja, apanhar o palco e a 

plateia; 

Plano detalhes: neste plano apanhamos apenas o rosto da pessoa;  

Plano inteiro: aquele em que a pessoa em que estamos a fotografar apareça o corpo todo;  

Plano Americano: aquele em que fotografamos a partir dos joelhos;  

Plano Médio: aquele que fotografamos a partir da cintura;  

Plano Médio curto: este plano apanhamos da cabeça até a metade do peito; etc. 

Aula de áudio e vídeo. 

3.1.2 - Entrevista 

Entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com um fim determinado. Pode ter 

uma finalidade jornalística, para informar o público das respostas da pessoa entrevistada, ou tratar-

se de uma conferência de duas ou mais pessoas para tratar ou resolver um negócio. 

A entrevista tem com objetivo obter informação para difundir num meio de comunicação 

social, pode ser a imprensa escrita, rádio, a televisão ou internet. As entrevistas também costumam 

gerar conteúdos off the record, que são aquelas informações que se obtêm “fora do microfone”, ou 

seja, não oficialmente e sem que seja divulgado o nome da pessoa que forneceu a informação. 

Fonte: (Aula de pesquisa em comunicação e conhecimentos próprios) 

Existem vários tipos de entrevistas em que passo a citar algumas: entrevista de rotina, 

individual, coletiva, exclusiva, de pesquisa, caraterizada, personalizada, opinativa, etc 

A que mais usei foi a entrevista opinativa que é aquela que é feita com pessoas que tem 

autoridade sobre determinado assunto, sejam profissionais, estudiosos. O entrevistado deve ter 

conhecimento sobre o assunto. 

Normalmente antes das entrevistas eu junto ao meu supervisor recebia as orientações 

sobre o tipo do evento e os principais possíveis entrevistados e as questões de acordo a sua 

função no evento e depois eu tinha que procurar saber um pouco sobre o evento e sobre os 

entrevistados e muitas das vezes eu tinha que mudar de plano em relação ao entrevistado porque 

o mesmo indicava uma outra pessoa para falar sobre o evento. 
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No momento das entrevistas, os procedimentos eram quase os mesmo, no início eu tinha 

que me apresentar, dizer a finalidade da entrevista e em seguida combinava com o entrevistado a 

forma em que a entrevista iria decorrer e só depois começava. Sempre começava por pedir que o 

entrevistado se apresentasse e depois começava a fazer as perguntas. Como já tinha a noção 

teórica das aulas de “Pesquisa em Comunicação” e u por ter acompanhado o meu supervisor a 

fazer algumas entrevistas, já sabia os requisitos para proceder as entrevistas, que que passo a 

referir alguns que eu tina sempre em conta: ter as perguntas definidas baseadas em início, meio e 

fim de acordo com os temas abordados, não fazer perguntas longas, falar divagar e de forma 

explicita para que o entrevistado pudesse perceber o que perguntava, estimular o entrevistado 

com novas perguntas curtas sempre que o ele tenha dificuldade em formar a resposta mas nunca 

fugindo do assunto. 

Nas entrevistas efetuadas a propósito dos diferentes eventos os conteúdos das principais 

perguntas versavam sobre um conjunto de conteúdos essenciais. À medida que decorria a 

entrevista, as respostas dos entrevistados conduziam a outras perguntas. Podem contar-se entre as 

perguntas principais:  

 

Organizador:  

• Como surgiu a ideia de organizar este evento? 

• Quais são os objetivos da organização do evento? 

• Que razões levaram à escolha do IPG para a realização do evento? 

• Que balanço faz sobre a realização do evento? 

Palestrantes: 

• O que achou da iniciativa da realização do evento? 

• Qual é a importância deste evento? 

• O que transmitiu aos convidados neste evento 

Participantes:  

• De onde vem? 

• Como tomou contato ou obteve informações sobre o instituto ou evento? 

• Quais as perspetivas para futuro? 

Alunos: 

• Que curso está a tirar no IPG? 
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• O que acha da instituição? 

• Como tem sido a adaptação ao clima? 

3.1.3 – Receção aos alunos do ERASMUS 

Fui chamado para fazer cobertura fotográfica e entrevista na atividade de receção aos alunos 

do programa de mobilidade ERASMUS, no auditório dos serviços centrais do Instituto Politécnico 

da Guarda (IPG), no dia 08 de março de 2018 pelas 14:45. Esta atividade enquadrava-se  no 

Gabinete da Relações Internacionais e de Ação Social do Instituto, como forma de dar a conhecer 

aos alunos um pouco sobre a cidade e a Instituição e apoiar na sua integração e socialização com a 

nova realidade. 

Nesta atividade, o senhor Vice-Presidente do Instituto, Professor Pedro Cardão, professores 

e colaboradores dos gabinetes de Relações Internacionais e dos Ação Social do IPG receberam 

trinta estudantes estrangeiros do programa de mobilidade ERASMUS, pertencentes a duas 

nacionalidades, brasileiros e turcos.   

Realizei coberturas com fotos durante o evento e em seguida elas foram selecionadas pelo 

meu supervisor e permitiram a atualização do facebook do IPG Já as entrevistas realizadas a alguns 

alunos, acabaram por ser “passadas” no programa dos dias 21 e 25 de março da Rádio IPG FM- 

emitido na Rádio Altitude. 

As perguntas colocadas aos entrevistados versavam especialmente sobre o país de origem, 

sobre o tipo do curso, sobre a expectativa em relação ao tempo de permanência em Portugal, como 

obteve as informações sobre o IPG, sobre a iniciativa da receção dos alunos internacionais, as 

diferenças das temperaturas. Foram entrevistados cinco alunos, sendo três brasileiros e dois turcos 

e por não falarem português tinham que ser entrevistados em inglês, como apresento no anexo.  

(Anexo 2) 

3.1.4 – Edição de Áudio  

No dia 09 de março de 2018, com o apoio do meu supervisor, Dr. Hélder Sequeira, realizei 

a edição das entrevistas feitas na cerimónia de receção aos alunos do ERASMUS, a fim de serem 

passadas no programa semanal IPG FM emitido na Rádio Altitude, espaço de Rádio do Politécnico 

da Guarda, para o efeito utilizamos o programa de edição Adobe Audition em que a edição passava 

primeiramente importar o áudio para o programa utilizando “ficheiro” - importar – áudio e em 

seguida fazer as edições como por exemplo eliminar as falhas que normalmente ocorrem durante 
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a entrevista para efetuar essa operação baste selecionar a parte a ser eliminada e clicar a tecla delet, 

algumas perguntas feitas pelo entrevistador, colocar devidamente o “fade in e fade out” ferramentas 

que permitem fazer diminuir um som enquanto termina e aumentar o outro enquanto inicia de 

forma regulada, colocar o som ambiente ou seja som no fundo, mover de uma pista para outra 

através da ferramenta “mover”, as gravações dos programas tinhas que respeitar o limite do tempo 

que eram de apenas 30 minutos e o programa era guardado no formato Mp3 de forma a não ter 

problemas com a sua reprodução e por ocupar menos espaço. (Anexo 3) 

3.1.5 – 4INOVA, Semana da Competitividades e Inovação  

Realizei a cobertura fotográfica e com entrevistas no 4INOVA, Semana da 

Competitividades e Inovação. Este evento foi realizado pelo NERGA no auditório da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), no dia 09 de março de 

2018. 

O projeto 4INOVA tem por principal objetivo estimular e apoiar as Micro: Douro, Viseu 

Dão Lafões, Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa. Neste evento estiveram presentes o presidente 

do IPG, o presidente da Câmara Municipal da Guarda, professores, presidentes do Nerga e outras 

individualidades. 

Fiz cobertura fotográfica durante o evento, e posteriormente elas foram selecionadas por 

meu supervisor em seguida a para serem publicadas no facebook do IPG, para o efeito utilizei 

diferentes planos tais como: plano General que me permitiu apanhar a sala toda, plano americano 

que é apanha a partir do joelho da pessoa. 

3.1.6 – Plantação de Árvore no Dia Mundial das Árvores  

No dia 21 de março de 2018, Dia Mundial da Árvore, O IPG assinalou, pelas 12:00 horas, 

simbolicamente a data com a plantação de árvores dentro do campus. Nesta atividade, participaram 

o senhor Presidentes, os Diretores das Escolas que o integram, Presidente da UdI, professores, 

funcionários e alunos nacionais, estrangeiros e de mobilidade ERASMUS. Entrevistei o Sr. 

Presidente do Instituto, o Vice-Presidente, o Diretor da ESECD e a Diretora da ESTG. De salientar 

o apelo feito pelos entrevistados que se salienta a necessidade de transmitir os valores tendo a ver 

com a proteção e preservação do ambiente e a finalidade das entrevistas foi o de divulgar a ação 

no programa dos dias 28 de março e 01 de abril da Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude. 

(Anexo 4) 
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3.1.7 - Jornada de Gestão dos Recursos Humanos   

No dia 22 de março, às 10:00 horas, o auditório da (ESTG) foi o palco escolhido para 

acolher as jornadas de Gestão dos Recursos Humanos. Este evento contou com presença do Vice-

Presidente do Instituto, da Diretora da ESTG, do Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda, 

do Presidente do Núcleo dos Estudantes de Gestão dos Recursos Humanos, dos professores da 

ESTG, dos alunos e de outros convidados. 

O meu supervisor, à semelhança do que aconteceu com outros eventos, responsabilizou-me 

pelo registo de imagens fotográficas do evento de forma que serviram para atualização da página 

do Facebook do Instituto. 

A outra atividade consistiu gravação dos discursos de entrevistas aos principais 

protagonistas como o Presidente da Câmara Municipal da Guarda e alguns participantes do evento, 

Engenheiro Paulo Gonçalves para serem passadas no programa da Rádio IPG FM- emitido na 

Rádio Altitude. 

E pude também verificar que houve alguns problemas técnicos e formais, não admissíveis 

em organização de eventos e no cumprimento das normas de protocolo. São exemplo para o que 

afirmámos: a deficiente qualidade do som, proveniente, por exemplo, dos microfones, falta de rato 

na “mesa/secretária” dos oradores/palestrantes, a ponto de um dos oradores ter que esperar para 

que lhe aportassem um, incompatibilidade entre o computador e o projetor de imagens, além da 

imperfeita colocação/distribuição dos elementos na mesa, isso indica que não cumpriram os 

requisitos da Check List (a lista de todos os recursos seja materiais ou não, que seria preciso durante 

o evento de acordo com as caraterísticas dos oradores e do próprio evento. 

As perguntas erram sobre os objetivos da realização, a iniciativa da organização do evento, 

o que tem a dizer sobre a iniciativa da organização dessas jornadas.   (Anexo 5) 

3.1.8 – Jantar de Páscoa dos Estudantes do PALOP 

No dia 30 de março, na Cantina número 1 do Instituto Politécnico da Guarda, decorreu um 

jantar convívio de celebração do dia de Páscoa, uma festa de família. A organização foi da 

responsabilidade da Associação dos Estudantes dos PALOP com objetivo de juntar todos os 

estudantes africanos de modo a minimizar o sentimento da ausência familiar que cada estudante 

tem sentido no dia a dia. 



 
 

 
 

30 
 

Além de participar como estudante, aproveitei para fazer cinco entrevistas para o GIC uma 

vez que são estudantes do Politécnico, a entrevista serviu para ser divulgada no programa dos dias 

4 e 8 de maio, da Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude. 

As perguntas versaram sobre as razões e forma de organização, o que achavam da iniciativa 

da organização deste jantar, sobre a diferença em passar esta festa em Portugal e no país de origem 

neste caso para os participantes e sobre o como surgiu a ideia da organização deste evento para a 

presidente da associação.  (Anexo 6) 

3.1.9 – Visita do Secretário Regional dos Assuntos Sociais do Príncipe (S. 

Tomé e Príncipe) ao IPG 

No dia 03 de abril de 2018 entre das 11:00 e as 17:00, o Instituto Politécnico da Guarda 

recebeu a visita do Sr. Secretário Regional dos Assuntos Sociais do Príncipe (S. Tomé e Príncipe).  

A visita enquadra-se na política de acompanhamento do Governo Regional do Príncipe dos 

diversos estabelecimentos de ensino de Portugal com os quais tem protocolo, de forma a verificar 

in loco as condições e o aproveitamento dos seus estudantes dos quais faço parte. 

No IPG, o Senhor Secretário, encontrou-se com o Senhor vice-presidente Pedro Cardão e 

com os estudantes da Região Autónoma do Príncipe que aqui estudam.  

Durante a visita, realizei algumas fotografias para serem publicadas do facebook do 

instituto, e entrevistei o Sr. Vice-Presidente do IPG, de referir que dentre outros assuntos que foram 

abordados, a reforço dessa parceria entre o Governo Regional do Príncipe e e também sobre relação 

que existe entre os mesmos e o IPG foi o principal assunto dessa visita do Sr. Secretário dos 

Assuntos Sociais da Ilha do Príncipe com , essas entrevistas foram passadas no programa dos dias 

11 e 15 de abril, da Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude. (Arquivo 7). 

3.1.10 – VIII Jornadas de Gestão da IPG 

As VIII Jornadas de Gestão do IPG foram realizadas pelo núcleo dos estudantes de gestão 

do Politécnico da Guarda realizou no dia 10 de abril, no auditório da ESTG. O evento enquadra-se 

nas jornadas que anualmente são organizadas pelo núcleo deste curso com de fornecer aos alunos 

as perspetivas no ponto de vista prático diferentes das teóricas das quais estão habituados e estarem 

em contato direto com o mundo empresarial. Neste evento estavam presentes o Sr. Presidente do 

IPG Prof. Doutor Constantino Reis, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda Carlos 

Alberto Chaves Monteiro, a Sra. Diretora da ESTG Profª. Doutora Carla Silveira, Professores e 
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alunos contou também com a presença de algumas empresas de renomes tais como a Licor Beirão 

e a HP. 

Estive presente no evento como técnico do GIC onde fiz a cobertura fotográfica durante o 

evento, e que serviram depois de previamente selecionadas por mim e o meu supervisor para serem 

atualizadas no Facebook do instituto, a seleção foi feita baseada na qualidade das fotos, nos 

diferentes planos, as que mais faziam referência ao evento e principalmente que mostrasse a adesão 

dos convidados ao evento.  (Arquivo 8) 

3.1.11 – Visita dos Alunos do Ensino Secundário Quinta das Palmeiras ao 

IPG 

No dia 10 de abril de 2018 acompanhei o meu supervisor a fazer cobertura na visita que os 

alunos da Escola Secundária da Quinta das Palmeiras (Covilhã) da área do turismo efetuaram às 

instalações do IPG com o objetivo de conhecer melhor as ofertas formativas do Instituto e a sua 

realidade atual. Recorda-se que essa é uma política de divulgação do instituto, das suas ofertas 

formativas a fim de capturar novos alunos. 

Durante a visita eles tiveram testes prático com alunos dos TesPES do desporto de 

montanha curso do desporto das atividades desse curso. 

Durante essa visita realizei cobertura com fotos em diversos momentos e depois de serem 

tiradas, foram entregues ao meu supervisor para serem selecionadas e publicadas no Facebook do 

instituto. (Anexo 9) 

3.1.12 – Acompanhamento ao evento da Associação Portuguesa de Ética 

Empresarial (APEE) 

Decorreu no dia 13 de abril de 2018, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão (ESTG), o evento da Associação Portuguesa de Ética Empresarial (APEE), subordinado ao 

tema “Sustentabilidade é Competitividade”. O seu principal objetivo passava pela troca de 

experiência entre diversas empresas Portuguesa presentes. O evento contou com presença do Vice-

Presidente do Instituto Professor Pedro Cardão, da diretora da ESTG Profª Doutora Carla Silveira, 

do Vice-Presidente da Câmara Municipal da Guarda Alberto Chaves Monteiro, dos representantes 

de diversas empresas da região, dos professores e alunos da ESTG. 
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A mim competiu-me a recolha de imagens a serem colocadas na página do Facebook do 

IPG. Além disso, procedi à realização de entrevistas a alguns participantes intervenientes A 

entrevista foi passada no programa da Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude (Anexo 10) 

3.1.13 – Seminário “A violência Tem Género?”  

No dia 17 de abril de 2018, acompanhei o meu supervisor no evento realizado no auditório 

dos serviços centrais do Instituto Politécnico da Guarda , que acolheu o seminário “A Violência 

Tem Género?”, promovido pela Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, com o 

apoio de duas instituições sociais: a Associação CooLabora é — uma cooperativa de intervenção 

social, que tem por missão contribuir para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e do 

território, através de estratégias inovadoras de promoção da igualdade de oportunidades, da 

participação cívica, da educação e formação, e da inclusão social —, e outra espanhola, com sede 

em Elche, Alicante, a — trabalha na prevenção e superação da violência de género, de forma 

integral, tanto com as vítimas, como com a sociedade. A sessão de abertura contou com presença 

do Presidente do Instituto Politécnico da Guarda e com o Presidente da Associação Elissitana 

Contra Violência Doméstica de Espanha Marina Maroki.  

A minha participação, foi teve a ver com a gravação do discurso do Presidente do 

Politécnico da Guarda Dr. Constantino Reis no ato da abertura e cobertura fotográfica do evento 

no decorrer do evento, cujas fotografias foram selecionadas e feitas atualizações do Facebook do 

IPG (Anexo 11) 

3.1.14 – Jornadas de Engenharia Informática 

Nos dias 17 e 18 de abril realizaram-se, no auditório da ESTG as Jornadas de Engenharia 

Informática 2018 (JEI 2018). Trata-se de um evento anual, organizado pelo Núcleo de Engenharia 

Informática e pela UTC de Informática da ESTG do Politécnico da Guarda. O seu desenvolvimento 

integra palestras, workshops com formato do tipo, visitas aos laboratórios do Instituto Politécnico 

da Guarda. 

As Jornadas de Engenharia Informática ocorrem há mais de 15 anos permitindo a toda a 

comunidade participar num encontro que se pretende fazer destacar pela inovação, procurando dar 

a conhecer as novas tecnologias de informação e comunicação, bem como os projetos de 

investigação realizados no Instituto Politécnico da Guarda.  



 
 

 
 

33 
 

Este evento contou com a presença do Sr. Presidente do IPG, Sr. Presidente da Câmara 

Municipal da Guarda Álvaro dos Santos Amaro, a Srª Diretora da ESTG Profª. Doutora Carla 

Silveira, o sr. Presidente do Núcleo dos Estudantes de Engenharia Informática, dos professores, 

alunos e convidados.  

Mais uma vez, a minha intervenção passou por duas áreas, a recolha de fotografias a ser 

publicadas no Facebook do IPG, e a realização da entrevista a alguns participantes, gravei o 

discurso de abertura do Presidente do IPG, entrevista que foi passada no programa dos dias 25 e 

29 de abril da Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude. 

As perguntas eram sobre a importância da organização da jornada, objetivos, sobre a 

importância do IPG em lecionar esses cursos, em que apresento no. (Anexo 12) 

3.1.15 – XIV Jornadas de Contabilidade 

O auditório da ESTG foi o palco escolhido para acolher a XIV Jornadas de Contabilidade 

no dia 19 de abril a partir das 10:00. Este ano, as jornadas, organizadas, como habitualmente, pelo 

Núcleo de Alunos do Curso de Contabilidade do IPG, teve como tema central de debate a 

“Contabilidade Pública: uma referência necessária”. Na sessão de abertura, contou com a presença 

do Sr. Vice-Presidente do IPG Gonçalo Fernandes, do sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal da 

Guarda, da sr.ª Diretora da ESTG, do Presidente do Núcleo do curso de Contabilidade Carlos 

Cunha, dos professores, alunos e outros convidados. 

A mim foi-me confiada a tarefa de realizar a cobertura fotográfica do evento, para atualizar 

o Facebook do IPG. (Arquivo 13) 

3.1.16 – Inauguração da Residência dos Estudantes da Escola Superior 

de Turismo e Hotelaria em Seia. 

No dia 24 de abril, desloquei-me à cidade da Seia, acompanhado do meu supervisor de 

estágio, Dr. Hélder Sequeira, e de outros membros da presidência do IPG. O motivo era a 

participação na sessão de inauguração oficial da Residência para os Estudantes que frequentam a 

Escola Superior de Turismo e Hotelaria ESTH, unidade orgânica do IPG com sede naquela cidade. 

A residência, localizada na avenida Luís Vaz de Camões, em funcionamento desde o 

passado mês de outubro; tem capacidade de acolhimento para 31 estudantes e resulta de uma 

parceria entre o município de Seia e o Instituto Politécnico da Guarda. A cerimónia inaugural 

contou com a presença do Presidente do e Vice-Presidente do Instituto Politécnico da Guarda, 
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Professores Constantino Rei e do Presidente da Câmara Municipal de Seia, Dr. Carlos Filipe 

Camelo, do Diretor da ESTH Professor Adriano Azevedo Costa, do Representante dos Estudantes 

da ESTH, de outras individualidades do IPG e da Câmara Municipal de Seia. 

Desta vez, enquanto o meu supervisor procedia à recolha de fotografias, para serem 

divulgadas no Facebook do Instituto, a mim coube-me de gravar os discursos do Presidente do 

instituto Constantino Reis, do Presidente da Câmara Municipal de Seia, Dr. Carlos Filipe Camelo, 

do Diretor da ESTH Professor Adriano Azevedo Costa. O seu resultado passou no programa da 

Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude, os mesmos que apresento no anexo. (Anexo 14). 

3.1.17 – Oficinas em animação Sociocultural  

A Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto promoveu no dia 28 de abril de 

2018, um ciclo de oficinas em animação social. Estas propostas de oficinas, dinamizadas por 

profissionais com experiência, consistem na realização formações, eminentemente práticas, que 

possam ir ao encontro dos interesses do quotidiano do profissional do âmbito da Animação 

Sociocultural. 

A mim competiu-me fazer a cobertura fotográfica das diferentes oficinas. Deste trabalho 

partiu a atualização do Facebook institucional. (Anexo 15). 

3.1.18 – Encontro entre o Presidente do Conselho Nacional da 

Juventude de S. Tomé e Príncipe e o Vice-Presidente do IPG 

No dia 05 de maio, o Presidente do Conselho Nacional da Juventude de S. Tomé e Príncipe, 

Calisto do Nascimento, encetou uma visita ao IPG, onde foi recebido pelo Sr. Vice-Presidente 

responsável institucional pelas relações internacionais, Sr. Professor Pedro Cardão. Através deste 

encontro, procurou-se divulgar a diversidade e qualidade da oferta formativa oferecida, das a 

conhecer os diferentes equipamentos, educativos, sociais, desportivos, de apoio disponibilizados 

aos alunos, procurando-se assim estreitar as relações de parceria entre a nossa instituição e S. Tomé 

e Príncipe, sobretudo no que respeita à formação para os jovens oriundos deste.  

Em representação ao GIC, realizei capturas de fotografias de alguns momentos do evento, 

para serem selecionadas e atualizadas no Facebook do Instituto. (Anexo 16) 
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3.1.19 – Seminário sobre Voluntariado 

No auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico 

da Guarda decorreu no dia 08 de maio, a partir das 14h30, um Seminário subordinado ao tema “A 

Beleza por Uma Causa”. 

O programa incluiu a apresentação, pela Direção da ESTG, do projeto “Queres ser 

Voluntário por um dia?”, a intervenção de Filipa Barroso (atual Miss Portuguesa) com o tema 

“Voluntariado: a Beleza por uma Causa”, uma comunicação de Armanda Morgado e Ricardo 

Capelo (Centro Social, Cultural e Recreativo do Lamegal) sobre “SER Voluntário de coração” e 

ainda uma intervenção intitulada “Voluntariado Internacional: uma experiência em primeira mão”, 

proferida pela Dr.ª Vanessa Rei, psicóloga do Gabinete de Apoio ao Estudante do IPG. Neste 

evento, o meu supervisor estava a explicar as consequências, do ponto de vista da captura 

fotográfica, de um auditório com poucos participantes e os existentes se pelos lugares disponíveis, 

em vez de se concentrarem nas filas da frente: se dispersos por todo o auditório, as fotos captadas 

transmitem falta de adesão e desinteresse pelo evento, se concentrados nas filas anteriores, as fotos,  

captando os que assistem e os membros da mesa, dão a sensação de sala cheia.  

Na cobertura deste evento, o meu supervisor ficou responsável pelas entrevistas, enquanto 

a mim me coube a cobertura fotográfica, fotografias essas que foram selecionadas por mim e 

posteriormente feitas atualizações pelo meu supervisor no Facebook do Instituto, para esta seleção, 

procurei fazer representar diferentes tipos de planos e salientei a presença da Filipa Barroso atual 

Misse Portuguesa. (Anexo 17) 

3.1.20 – I Encontro de Animação Sociocultural 

No dia 09 de maio de 2018 no auditório da ESECD/IPG acolheu o primeiro encontro de 

animação sociocultural, este evento teve como objetivo a troca de experiências entre os 

profissionais desta área de atividade. A sessão de abertura contou com a presença do Presidente do 

Instituto Dr. Constantino Reis, do Vereador área da Cultura da Camara Municipal da Guarda Profº 

Dr. Vítor Amaral, a Subdiretora da ESECD Profª. Doutora Rosa Branca Pereira, de vários 

profissionais da área de animação alunos do curso de animação sociocultural e professores da 

mesma escola. 

Recorde-se que houve diversas oficinas em que os profissionais partilharam as suas 

experiências. 
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Acompanhei o meu supervisor neste evento em que dividimos as tarefas ficando eu com a 

responsabilidade de fazer fotografias das ativadas tanto no auditório como nas oficinas sendo de 

danças, paralisia cerebral, aplicação de musicoterapia, trabalhar emoções positivas, utilização de 

cães ou outros animais em programas de terapia. Essas fotos foram depois selecionadas por e feitas 

atualização por mim no Facebook do instituto, realizei gravação do discurso do presidente do 

instituto, do discurso do Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda e da Subdiretora da 

ESECD, essas gravações fizeram parte do programa dos dias 16 e 20 de maio da Rádio IPG FM- 

emitido na Rádio Altitude. (Anexo 18) 

3.1.21 – VI Jornadas de Marketing 

No dia 16 de maio, no auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda (ESTG/IPG), decorreram as VI Jornadas de Marketing. O pograma englobou 

temas como: Marketing Empresarial, Marketing na Banca e Marketing Internacional, Marketing 

Digital, Gestão de Marketing e Marketing Social. Essas jornadas foram organizadas pelo Núcleo 

de Estudantes do Curso de Marketing. Essa jornada contou com presença do Vice-Presidente do 

IPG Professor Pedro Cardão, Subdiretor da ESTG Profº. Doutor Fernando Marcos Presidente do 

Núcleo do curso de Marketing, da Subdiretor da ESTG, professores e alunos.  Foram convidados 

diversos oradores que abordaram diferentes tipos de marketing como: Vasco Marques (Marketing 

Digital - Web2Business), Marco Barbosa (Marketing Social - eSolidar), Simão Barros (Marketing 

Cultural “A cultura também se vende”), Nuno Fernandes – Wine Force (Gestão de Marcas & 

Design Thinking), Marco Gouveia – Grupo Pestana, Pedro Simões RedSWAT (Marketing 

Empresarial),Cláudia Baptista (Marketing na Banca) e Manuel Torres– Impetus (Marketing 

Internacional) 

Eu fui a pessoa indicada pelo GIC para fazer a cobertura fotográfica, onde procurei fazer 

diferentes planos com: plano americano, plano médio e plano inteiro. As fotografias foram 

selecionadas por mim de acordo com os planos que escolhi de forma que fossem atualizadas no 

Facebook do instituto, nesta seleção observei os critérios como as fotos que estavam desfocadas 

por causa da luz, as fotos tremidas, e corridas. (Anexo 19) 

3.1.22– Tarde Multicultural 

No 17 de maio, o auditório dos Serviços Centrais foi o palco escolhido para uma atividade 

de músicas, danças, gastronomia, poesia e muito mais, esse evento enquadra-se na política do IPG 
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de unir e integrar culturalmente as diversas nacionalidades que existem do instituto. A sessão de 

abertura contou com a presença dos representantes do instituto, dos professores e alunos. Para além 

de ter participado nas danças e músicas tradicionais do meus País S.Tomé e Príncipe, também fiz 

coberturas fotográficas do evento para serem divulgadas no Facebook do instituto e trabalhei no 

controlo da cabine de som, onde realizei diversas tarefas como: contro dos microfones ligar, 

desligar, aumentar e diminuir som dos microfones na mesa de mistura a quando fosse necessário, 

colocar a música de acordo com as atuações e controlo das luzes. (Anexo 20) 

3.1.23– Smartfarmer da Beira Interior 

No dia 30 de maio de 2018, no Auditório da Escola Superior de Educação Comunicação e 

Desporto (ESECD), foi apresentado o “Smartfarmer” da Beira Interior.  

O Smartfarmer da Beira Interior pretende ser um meio de aproximação entre produtores e 

consumidores, e de iniciativa de comercio solidário da Beira Interior. Trata-se de um projeto 

promovido pela OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento, uma Organização não Governamental 

para o Desenvolvimento (ONGD) portuguesa, em que este projeto tem apoio comunitário e envolve 

também os Institutos Politécnicos da guarda e de Castelo Branco. A plataforma tem uma aplicação 

para internet e duas para telemóveis. Este portal engloba vários Mercados Eletrónicos de 

Proximidade, regionais, organizado numa lógica de “Circuitos Curtos de Proximidade”.  

O SmartFarmer da Beira Interior conta com a gestão partilhada da ADES – Associação 

Empresarial do Sabugal e da AAPIM – Associação de Agricultores para Produção Integrada de 

Frutos de Montanha. Este evento teve a presença do Vice-Presidente do IPG, o Diretor da ESECD, 

o Presidente da OIKOS, o representante da ONGD, representante das associações ADES – 

Associação Empresarial do Sabugal e da AAPIM – Associação de Agricultores para Produção 

Integrada de Frutos de Montanha, dos professores e alunos do Instituto. A minha participação, tinha 

haver com as fotografias para divulgar o evento através da rede social do Instituto (Facebook) e 

com entrevista, onde aproveitei para entrevistar alguns dos participantes do evento, para ser 

passada o programa da Rádio IPG FM-emitido na rádio Altitude. (Anexo 21)   

3.1.24 – Comemoração do dia Mundial do Ambiente 

No dia 05 de junho de 2018, Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto do 

Instituto Politécnico da Guarda ESECD/IPG, em parceria com a Camara Municipal da Guarda, a 

Proteção civil e Bombeiros, organizaram no auditório dos Serviços Centrais do IPG um evento em 
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alusão ao dia Mundial do Ambiente, a iniciativa era centrada na temática “Educação para 

Desenvolvimento”. Foram propostas várias iniciativas de sensibilização à cidadania ambiental – a 

preservação da “casa com um: o planeta Terra. Este evento contou com a presença de membros da 

Presidência do Instituto, membros da Direção da ESECD, representantes da Camar Municipal da 

Guarda, alunos do terceiro ano do curso de animação sociocultural do IPG, professores e crianças 

de alguns jardins de infância da cidade da Guarda. A minha presença a representar o gabinete que 

tem a responsabilidade de divulgar os eventos do e no Instituto (GIC) era de fazer cobertura 

fotográfica para serem publicadas no facebook e também fiz entrevistei alguns representantes da 

organização e alguns participantes do mesmo evento, essas entrevistas serviram para passar no 

programa de Rádio IPG FM- emitido na Rádio Altitude. (Anexo 22) 

3.1.25– II Encontro de Networking Transfronteiriço Portugal/Espanha. 

Este evento foi realizado no dia 20 de junho de 2018 e teve o início às 10:00 no auditório 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, com o tema II Encontro de Networking 

Transfronteiriço Portugal/Espanha.  

Recorde-se que este projeto tem como principal objetivo a dinamização económica e a 

consequente criação de riqueza nas zonas fronteiriças, fundamentalmente de âmbito rural, com 

planos orientados para a criação de novas iniciativas de emprego, que promovam a 

empregabilidade em zonas rurais, especialmente para inserção profissional de pessoas com 

diferentes e/ou incapacidade ou em situação de exclusão social. 

Outro objetivo é de apresentar os progressos dos projetos em que os mesmo se integra, 

estabelecer novas técnicas de trabalho e de ver de forma direta o trabalho que se desenvolve e 

Portuga relativamente a integração laboral de pessoas com incapacidades ou risco de inclusão 

social. Este evento contou com entidades Portuguesas e Espanholas como o Presidente do IPG, 

Vice-Presidente da Camara Municipal da Guarda, diretor técnico de Apoio a Pessoas Idosas e a 

Pessoas com incapacidades, da Dra. Da ESTG, da Administração dos Serviços Sociais da Juta de 

Catilha e Leão, Representante da Associação de Beneficência Popular de Gouveia (ABPG), 

Representante da Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda,  

onde aproveitei para fazer fotografias e entrevistas para serem divulgadas e publicadas no 

Facebook do Instituto e no programa IPG FM- emitido na Rádio Altitude. 

As perguntas tinham a ver com a importância da realização deste evento, qual o objetivo do 

evento, a importância que atribui ao instituto. (Anexo 23) Fonte: (Cartaz e Programa do Evento) 
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3.1.26 – Happy Hour Fitness 

No dia 20 de junho, fui chamado para fazer cobertura fotográfica e com entrevista no evento 

do curso do desporto denominado Happy Hour Fitnes. 

Essas atividades foram realizadas pelos estudantes do curso do desporto do primeiro ano, 

como objetivo divulgas as atividades desenvolvidas no âmbito da unidade curricular mais 

concretamente nas atividades de academia.  

As fotografias foram publicadas no Facebook do instituto e as entrevistas serviram para o 

programa IPG FM- emitido na Rádio Altitude. 

As perguntas tinham a ver com os objetivos da realização da atividade, em que se enquadra 

essa atividade, a importância, sobre o que acha do curso do desporto do IPG. (Anexo 24) 

3.2 – Atividades de Protocolo  

Segundo (MARCHESI, 1998; 13), “em sentido escrito, protocolo é o conjunto de regras 

precisas que regem o cerimonial.” 

“O protocolo bem interpretado é necessário pra melhorar a nossa qualidade de vida, para 

dar um tom amável e civilizado às nossas reações sociais, para que a nossa personalidade, por 

vezes conflituosa e inclinada ao azedume, disponha – como o motor de um automóvel – de um óleo 

que suavize os atritos e evite que os sentimentos diminuem.” (MARCHELESI, 1998; 13) 

Participei na formação realizada no dia 06 de março de 2018 numa das salas da Escola 

Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (ESTG/IPG) sobre Protocolo 

na Vida Profissional proferida pelo Senhor Professor Handerson Aguiar Engrácio, professor deste 

estabelecimento de ensino o evento que se enquadrava na feira de emprego que foi realizada nos 

dias 5 e 6 de março de 2018 na ESTG/IPG. Esta formação enquadrou-se no evento enquadra-se na 

Feira de Emprego ESTG realizado no Instituto. Nesta formação pude ampliar os meus 

conhecimentos ao nível de Protocolo e no caso concreto na vida profissional. (Anexo 25) 

3.3 – Organização de Eventos   

Eventos,” são celebrações ou apresentações que tenham sido deliberadamente planejados 

e criados para marcar ocasiões especiais ou para atingir metas ou objetivos específicos de cunho 

social, cultural, cultural ou corporativo”. (ALLEN, et all, 2003; 5) 
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Os eventos podem ser: de grande porte, de marca, megaevento. 

Tipos de eventos: eventos públicos, esportivos, turísticos ou corporativo. 

Antes da realização de um evento, há que se ter em conta seguintes aspetos:  

• O Quê?  

• Onde? 

• Quando? 

• Quem? 

• Quantos? 

• Como? 

• Check List 

3.3.1 – Organização da atividade de MARÇO DAS LÍNGUAS E CULTURAS 

(IPG) 

O Instituto Politécnico da Guarda tem vindo a realizar o evento de março das línguas, onde 

reúne estudantes de todas as nacionalidades no Instituto, este evento tem como objetivo de haver 

melhor integração no ponto de vista cultural, gastronómico e social melhor integração dos alunos. 

No dia 22 de março, participei na organização do espaço, colocação de bandeiras na entrada do 

auditório dos Edifícios Centrais, marcação dos lugares reservados para os convidados no interior 

do auditório, na preparação dos equipamentos de som como microfones, preparação do projetor e 

selecionar músicas para os grupos de danças! 

3.3.2 – EVENTO DE MARÇO DAS LÍNGUAS 

Depois de ter participado no dia 15, nos preparativos para o evento, no dia 16 de março foi 

o dia da realização das atividades, o evento contou com diversas atividades com: músicas de 

diversos países interpretadas pelos alunos dos respetivos países, danças, desfile de trajes tradicional 

poesias, projeção de bandeiras dos países representados no Instituto, provas gastronómica de pratos 

típicos de diversos países e nacionalidades que fazem parte da família IPG, ou seja dos estudantes 

do IPG. A Unidade Técnico Científico das Línguas e Cultura E a minha participação foi no controlo 

da cabine de som (coloquei uma música a reproduzir e fui para o palco e para diferentes partes do 

auditório de forma a sentir se o som estava a sair bem nas colunas, o mesmo aconteceu com os 

microfones, testei também as todas s músicas que iam ser utilizadas durante o evento para que não 
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houvesse falhas, fiz teste do projetor com o computador que ia ser utilizado para projetar os vídeo). 

E durante o evento, tive como tarefa ligar o equipamento de som, estar color as músicas de acordo 

com os participantes, diminuir luz do palco no momento da projeção dos vídeos, aumentar e 

diminuir os sons dos microfones quando preciso. 

Esse evento contou com presença dos membros da presidência e da direção do Instituto, 

dos professores, dos alunos e muitos outros convidados. (Anexo 26) 
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Reflexão final 
 

Os três meses de estágio em que trabalhei no Gabinete de Informação e Comunicação, 

foram de extrema importância para o meu crescimento profissional e particular, uma prova muito 

compensadora, onde pus à prova e desenvolvi capacidades de adaptação a novos meios 

circundantes, e a diferentes situações que vivi diariamente. 

A aproximação do final e o início do estágio curricular, fez com que a ansiedade de terminar 

o curso de TESP/CPOE e entrar para Licenciatura o medo e a dúvida, tomassem conta de mim, não 

foi fácil imaginar que iria pôr em prática grande parte do que aprendi ao longo do curso, sempre 

duvidando da minha possível incapacidade, mas, como bom profissional, sobrepus as minhas 

capacidades e a minha facilidade de ultrapassar barreira ao medo e o meu papel e todas as funções 

que foram incumbidas. O fato de continuar inserido na instituição que me acolheu durante o curso 

de TESP/CPOE), e continuar, no fundo, a lidar com os meus colegas e professores, fez-me sentir 

mais à vontade durante o estágio e foi uma experiência enriquecedora, pelo fato poder estar do lado 

contrário dos alunos, mesmo enquanto aluno. A visão de fora (como aluno), permitiu-me analisar 

algumas necessidades dos alunos em relação ao Gabinete de Informação e Comunicação e em 

relação à instituição à instituição em geral. 

O ambiente de trabalho e a relação entre os colegas no gabinete, sempre foi muito positiva. 

Desde início tive um grande e bom entendimento com o meu supervisor Dr. Hélder Sequeira, houve 

sempre concordância nos assuntos de gabinete e nas tarefas que me foram atribuídas, o que fez 

com que nossa relação profissional e até mesmo pessoal se tornasse a melhor. O decorrer do 

estágio, tornou-me uma pessoa mais responsável, organizado, maduro, profissional, sempre 

disposto a desenvolver uma nova tarefa. Ajudou-me também a ter uma postura diferente ferente ao 

público. 

Não esquecendo o período em que passei pela instituição como aluno, as informações, os 

ensinamentos, no geral, as aprendizagens, que me foram incutidas, foram essenciais para o meu 

desenvolvimento e para a execução das tarefas que realizei ao longo do estágio. Os dois nos do 

meu percurso acadêmico ensinaram-me bastante e forma decisivos para p meu desenvolvimento 

enquanto pessoa e profissionalmente. 
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