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“E Lembre-se: você é seu próprio general. Então, tome agora a iniciativa, 

planeie e marche decidido para a vitória.” 

 

Sun Tzu 
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Plano de Estágio 

O Plano de Estágio, foi inicialmente sugerido pela supervisora de estágio Ana Isabel 

Ferrão, funcionária da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital que propôs a minha 

participação, na organização, divulgação e comunicação de eventos e na gestão de sites e 

redes sociais. Posteriormente, juntamente com o meu orientador, José Carlos Alexandre, 

decidimos que a elaboração de um plano de comunicação para a biblioteca municipal 

seria uma boa aposta para complementar o relatório de estágio. Ficou também em aberto 

a possibilidade de realizar outras atividades que, eventualmente, fossem aparecendo ao 

longo do estágio. 

 

O Plano de estágio consistiu, assim em: 

• Participação na organização de eventos; 

• Participação na divulgação e comunicação de eventos; 

• Gestão de sites e redes sociais; 

• Plano de Comunicação para a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital. 
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Resumo 

O presente relatório resulta do estágio curricular realizado na Câmara Municipal 

de Oliveira do Hospital, mais especificamente na Biblioteca Municipal, no âmbito da 

licenciatura em Marketing da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 

Politécnico da Guarda.  

 

Ao longo do estágio desenvolvi diversas atividades, previstas no plano de estágio, 

nomeadamente: 

✓ Participação na organização de eventos; 

✓ Participação na divulgação e comunicação de eventos; 

✓ Gestão de sites e redes sociais; 

✓ Plano de Comunicação para a Biblioteca Municipal de Oliveira do 

Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Câmara Municipal de Oliveira do Hospital; Biblioteca Municipal de 

Oliveira do Hospital; Gestão; Comunicação; Plano de Comunicação. 
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Introdução 

Para a conclusão da Licenciatura em Marketing é indispensável que se concretize um 

estágio curricular com a duração de 400 horas. O estágio curricular é a fase final do curso, 

onde se põe em prática alguns dos conhecimentos adquiridos nas diferentes unidades 

curriculares. 

A escolha da instituição para a realização do estágio deveu-se sobretudo ao facto de esta 

se situar na minha área de residência e pelo interesse que tinha sobre o seu funcionamento. 

As atividades que desenvolvi durante o estágio ajudaram-me a entender o ambiente e o 

funcionamento da Câmara Municipal e da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

em particular.  

O presente relatório está dividido em dois capítulos. O primeiro é destinado à 

apresentação da instituição acolhedora e no segundo capítulo, descrevo todas as 

atividades desenvolvidas durante o período de estágio. 

Por fim, apresento uma reflexão final sobre a importância do estágio curricular na 

introdução ao mercado de trabalho, dos pontos positivos e negativos do estágio e a minha 

opinião pessoal sobre esta experiência. 
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Capítulo I- A Câmara Municipal de Oliveira 

do Hospital 
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Neste primeiro capítulo, pretendo dar a conhecer um pouco as origens e os 

eventos mais importantes da cidade de Oliveira do Hospital.  

Posteriormente, descrevo a Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e. em particular, o 

serviço onde desenvolvi grande parte das minhas atividades de estágio: a Biblioteca 

Municipal de Oliveira do Hospital. 

 

1.1. As origens de Oliveira do Hospital 

O concelho de Oliveira do Hospital faz parte do distrito de Coimbra e da região turística 

da Serra da Estrela.  

A cidade de Oliveira do Hospital apresenta vestígios que nos transportam até à pré-

história. Os registos edificados por todo o concelho irradiam a dimensão desta região. 

A atual sede de concelho nasce na era da 2ª cruzada (Câmara Municipal de Oliveira do 

Hospital (1), 2018). 

 

 

  

(Desconhecida, s.d.) 

Figura 1- Cidade de Oliveira do Hospital 

Fonte: 
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O nome original de Oliveira do Hospital havia sido Ulvária, que representa 

terreno alagadiço, onde existem ulvas; de Ulvária terá derivado para Ulveira e daqui, por 

modificação e semelhança, para Oliveira (Câmara 

Municipal de Oliveira do Hospital (1), 2018). 

O nome “do Hospital” advém da atribuição de uma 

Comenda à Ordem dos Monges de S. João de 

Jerusalém, Ordem dos Hospitalários, igualmente 

conhecida por Ordem de Malta.  

Foi no ano de 1120 que a rainha Dª. Teresa, mãe de 

D. Afonso Henriques, ofereceu esta vila aos 

cavaleiros da Ordem já mencionada anteriormente. 

Inicialmente tratava-se de uma herdade entre 

Bobadela e Oliveira do Hospital acrescentando depois 

doações particulares e alargada nos seus domínios.  

Quando D. João III ordenou fazer o Cadastro da 

População do Reino existiam na área do atual Concelho de Oliveira 

do Hospital, as seguintes Vilas ou Concelhos: Avô, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lageosa, 

Lagos, Lourosa, Nogueira, Penalva de Riba d’Alva, Seixo e Vila Pouca da Beira.  

Em 2013, houve uma reorganização administrativa do território das freguesias (Lei n.º 

11-A/2013 de 28 de janeiro) o que resultou nas atuais 16 freguesias que constituem o 

extenso concelho de Oliveira do Hospital, com 234,55km2. 

A vila de Oliveira do Hospital foi elevada à categoria de cidade pela Lei nº 23/93. De 2 

de julho (Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (1), 2018). 

 

 

 

 

 

  

(Desconhecida, s.d.) 

Figura 2- Mapa das freguesias de Oliveira 

do Hospital 

Fonte: 
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1.1.1. Dados Demográficos 

O concelho de Oliveira do Hospital tem uma densidade populacional de 84,7 habitantes 

por Km2, sendo a população total de 19.876 habitantes (PORDATA, 2011, 2015, 2016). 

A tabela abaixo apresentada mostra-nos os dados relativos à população residente, 

superfície em Km2, densidade populacional, freguesias, jovens, população em idade ativa 

e idosos. Estes dados do município são comparados aos da região de Coimbra e a 

Portugal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 1-Dados sobre a população, superfície e número de freguesias  

Fonte: (PORDATA, 2011, 2015, 2016) 
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De acordo com os dados da tabela 1, podemos verificar que o concelho de 

Oliveira do Hospital está relativamente envelhecido. Os jovens representam 11,4% da 

população enquanto a nível nacional esse valor é de 14,1%.  

Esse envelhecimento é confirmado também pela percentagem de idosos (25,5% da 

população local, contra 20,9% a nível nacional) 

A tabela seguinte dá a conhecer a população ativa, a população empregada no setor 

primário, secundário e terciário. Mostra-nos também os dados referidos aos trabalhadores 

por conta de outrem, por conta própria, taxa de empregabilidade e desemprego. Os dados 

do município são novamente comparados aos da região de Coimbra e a Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 2- População ativa e por setores de 

atividade 

Fonte: (PORDATA, 2011, 2015, 2016) 
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Consoante os dados da tabela 2, podemos verificar que o setor que emprega 

mais população é o setor terciário, com cerca de 54,5%.  

Os trabalhadores por conta de outrem representam 80,9% da população oliveirense, 

enquanto a nível nacional esse valor é de 81,2%. Por outro lado, 7,2% da população 

trabalha por conta própria, superior aos 6,6% a nível nacional. 

Por fim, conseguimos verificar que o concelho de Oliveira do Hospital detém uma taxa 

de emprego de 43,9% e uma taxa de desemprego de 11,4%. 

 

1.1.2. Eventos da Cidade 

Oliveira do Hospital é palco de uma série de eventos, que dão a conhecer o concelho aos 

mais diversos públicos. Abaixo encontram-se alguns desses eventos mais importantes 

(Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (4), 2018). 

 

Feira do Queijo da Serra da Estrela 

A Feira do Queijo é um evento de dois dias que ocorre em março. As queijarias produtoras 

sediadas no concelho apresentam ao público todos os produtos locais de qualidade. O 

Queijo da Serra da Estrela, eleito uma das “7 Maravilhas da Gastronomia”, é o produto 

de destaque. 

Durante estes dois dias, são atraídas dezenas de milhar de visitantes, provenientes de cerca 

de trinta freguesias de distritos de norte a sul do país. Há também representantes de 

confeitarias de todo o país e de Espanha. 

A Feira conta com expositores de produtos endógenos, gastronomia e artesanato. Há 

provas de queijos, vinhos, enchidos, show-cooking, concursos gastronómicos, fabrico de 

queijo e requeijão ao vivo, tosquias e exposições de animais. 
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Feira do Livro 

A Feira do Livro ocorre no centro da cidade de Oliveira do Hospital e conta com a 

participação e colaboração das papelarias e livrarias, de editoras e das bibliotecas do 

concelho. 

Cada dia da Feira do Livro é dedicada a um público específico. Porém há atividades 

direcionadas para vários públicos, com imensas apresentações de livros. 

 

“Há Festa na Zona Histórica” 

O evento “Há Festa na Zona Histórica” é promovido pela Junta de Freguesia de Oliveira 

do Hospital (JFOH) e tem atraído milhares de visitantes. O objetivo é estimular a 

economia local, mais especificamente o segmento do comércio tradicional, com a 

propagação e divulgação dos ofícios, dos saberes, dos sabores e das artes de Oliveira do 

Hospital. A festa tem o mérito de envolver o povo, as instituições e associações locais. 

Desta forma, é promovido um maior espírito de solidariedade e a região é potenciada 

turisticamente. 

 

“mOHve-te” 

O evento “mOHve-te” foi organizado pela primeira vez no concelho em 2014, pelo 

Pelouro do Desporto do Município de Oliveira do Hospital. O objetivo é a promoção de 

hábitos de vida saudáveis, incentivando e estimulando toda a população oliveirense na 

prática de exercício físico. 

Este evento ocorre durante quase todo o verão e conta com a colaboração de 16 clubes e 

entidades públicas e privadas nas áreas do desporto e da saúde. São oferecidas atividades 

a todo o público. Desta forma, as entidades envolvidas podem publicitar as suas 

modalidades desportivas e captar novos praticantes.  
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Expoh 

A Expoh é a feira regional do concelho de Oliveira do Hospital. Dura cerca de nove dias. 

Há muita animação, experiências gastronómicas, concertos com artistas locais e 

nacionais. É mostrado ao público a grande montra de atividade empresarial e de todas as 

potencialidades do concelho em diferentes áreas- a nível social, económico, desportivo e 

cultural. 

O objetivo delineado pelo presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, foi que a Expoh 

fosse, por um lado, o espelho daquilo que se faz no concelho e, por outro lado, uma 

oportunidade de convívio e lazer. 

 

1.2. Identificação e Caraterização da Instituição 

Nome da entidade: Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 

Endereço: Largo Conselheiro Cabral Metello  

Código - Postal: 3400-062 Oliveira do 

Hospital 

Telefone: 238605250 

Fax: 238609739 

E-mail: geral@cm-

oliveiradohospital.pt 

Site: http://www.cm-oliveiradohospital.pt         

 

 

1.2.1. Simbologia do Brasão 

O Brasão da sede do Concelho de Oliveira do Hospital (Figura 3) representa um escudo 

de ouro, com dois ramos de oliveira verde, floridos de prata, cruzados em ponta e atados  

  

Figura 3- Câmara Municipal de Oliveira do Hospital 

Fonte: (Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (2), 2018) 
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de vermelho, acompanhados em chefe por um escudo de vermelho, 

carregado por uma cruz de malta de prata e por dois 

cachos de uvas de púrpura folhados e sustidos de verde. 

Em destaque existem três faixas ondadas, duas de azul 

e uma de prata, uma coroa mural de prata de cinco 

torres e uma lista branca, com a legenda a negro: 

"OLIVEIRA DO HOSPITAL" (Câmara Municipal de 

Oliveira do Hospital, 2018). 

 

 

 

1.2.2. Visão, Missão e Valores 

A visão, missão e os valores são elementos imprescindíveis que orientam qualquer 

instituição. Estes designam o modo como a instituição se quer posicionar no meio e como 

quer ser reconhecida pelos seus clientes, colaboradores e também parceiros. 

 

Visão 

A visão pode ser definida como o que se pretende que a instituição seja no futuro. Ou 

seja, a visão esclarece o que a instituição deseja ser e o que pretende realizar (Kotler & 

Kartajaya, 2010). 

A visão de uma instituição tem um papel motivador para o futuro da mesma, de modo a 

que todos os membros tirem o máximo proveito das suas aptidões e consigam níveis de 

excelência profissional. 

A visão da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital1 consiste na construção de uma 

cidade que seja focada nas pessoas e que valorize todas os pontos fortes da mesma. 

  

                                                           
1 Informação fornecida por colaboradores da instituição, mas elaborada pela estagiária 

Figura 4- Brasão da sede do Concelho 

de Oliveira do Hospital 

Fonte: (Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (3), 

2018) 
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Missão 

A missão pode ser definida como o propósito básico da existência da instituição, ou até 

mesmo como a sua razão de existência (Kotler & Kartajaya, 2010). 

A missão da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital2 resume-se a proteger os 

interesses e a apoiar todos os munícipes, planeando, organizando e executando as 

políticas municipais nos domínios da cidade e do espaço público. 

 

Valores 

Os valores revelam um conjunto de prioridades corporativas- princípios e as crenças- que 

são incluídas nas práticas da instituição e que as pode vir a beneficiar.  (Kotler & 

Kartajaya, 2010) 

Os valores da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital são3: 

 Responsabilidade 

 Profissionalismo 

 Solidariedade 

 Devoção 

 Seriedade 

 Transparência 

 Qualidade 

 Sustentabilidade Ambiental 

 

1.2.3. Organograma  

Um organograma é um mapa que dá a conhecer como estão dispostos todos os 

departamentos, a hierarquia e as relações de hierarquia numa instituição. 

No topo da hierarquia da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (anexo 1), está o 

presidente, o professor José Carlos Alexandrino. Abaixo do presidente, em termos.  

                                                           
2 Informação fornecida por colaboradores da instituição, mas elaborada pela estagiária 
3 Informação fornecida por colaboradores da instituição, mas elaborada pela estagiária 



Relatório de Estágio 

12 
 

hierárquicos, encontram-se o vice-presidente da câmara, o doutor José 

Francisco Tavares Rolo, e os vereadores em regime de permanência, a professora Maria 

Graça de Brito da Silva e o professor Nuno Jorge Perestrelo Ribeiro.  

 Sob a liderança do presidente da Câmara estão os inúmeros departamentos, 

nomeadamente: o Balcão Único; o Gabinete de Apoio à Presidência e à Vereação; o 

Gabinete de Desenvolvimento Económico e Social; o Gabinete de Educação, Cultura, 

Ambiente e Desporto; o Gabinete de Informática; o Gabinete de Comunicação.  

Dentro destes departamentos, existem os mais diversos serviços que estão ao serviço dos 

munícipes. Os serviços prestados pelos departamentos são serviços de educação, saúde, 

emprego, cultura, desporto, ação social, juventude, feiras e mercados, ambiente, proteção 

civil, apoio ao munícipe e contratação pública.   

 

1.2.4. Áreas de Atuação 

Uma estratégia é a forma como uma instituição deseja alcançar os objetivos delineados 

para o futuro, tendo em conta o ambiente em que se encontra.  

O desenvolvimento territorial, a modernização do concelho e a transparência são os 

objetivos estratégicos da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (CMOH). Tendo 

como pano de fundo estes objetivos, a CMOH atua em diversas áreas (Câmara Municipal 

de Oliveira do Hospital (4), 2018): 

 

✓ Educação 

A CMOH elaborou um plano de Educação, a nível municipal. Este serve como ferramenta 

de planeamento e organização de edifícios e equipamentos educativos que se localizam 

dentro do concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja necessário 

satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos.  
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✓ Cultura 

A área da cultura da CMOH engloba a Casa da Cultura César de Oliveira, os Museus 

e as Bibliotecas de todo o concelho. 

O Gabinete de Educação, Cultura, Ambiente e Desporto, elaborou um plano anual 

municipal da cultura para o presente ano, centrado nas diversas atividades executadas 

em nome da cultura; nesse plano, consta o financiamento para cada atividade.  

 

✓ Ação Social 

A CMOH atribui muita importância à Ação Social, tentando, continuamente, modernizá-

la e adequá-la a públicos específicos. A CMOH dispõe de um banco local de voluntariado 

que visa dar apoio a pessoas e famílias em situações de instabilidade e risco de pobreza e 

exclusão social.  

Existe também um banco de recursos sociais que serve de complemento à intervenção 

social da autarquia na procura de respostas para todas as situações de precariedade social. 

Por seu turno, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Oliveira do 

Hospital tem como finalidade promover os direitos e a proteção de crianças e jovens que 

se encontram em perigo, de forma a garantir o bem-estar dos mesmos e o seu 

desenvolvimento.  

Por fim, a CMOH criou um programa municipal de incentivo à natalidade, que apoia as 

famílias e a economia local. Este programa municipal passa por apoiar financeiramente 

os pais. 

 

✓ Juventude 

A CMOH estimula a participação dos jovens na vida cívica, cultural e política; 

proporciona métodos de estudo adequados, diálogos e partilha de opiniões sobre as mais 

diversas temáticas. A CMOH criou e desenvolveu um programa de “Férias + Solidárias” 

para todos os jovens, que visa promover a ocupação saudável dos tempos livres durante 

o período de pausas letivas.   
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✓ Turismo 

O turismo é bastante importante para Oliveira do Hospital. Assume um papel fundamental 

na afirmação do território como um espaço atrativo para viver, investir e visitar, trazendo 

riqueza e orgulho para todos os munícipes. O concelho de Oliveira do Hospital é rico no 

seu património natural, possuindo um elevado valor ambiental. 

 

✓ Ambiente 

O Ambiente é outra prioridade da CMOH. Devido aos trágicos fogos de 16 de outubro de 

2017, a câmara realizou campanhas contra os fogos, incentivou a prevenção contra os 

incêndios, promoveu eventos solidários com angariação de fundos para todos os afetados. 

 

✓ Atividade Empresarial 

O concelho de Oliveira do Hospital é reconhecido como detentor de um amplo tecido 

empresarial. Como referi anteriormente, tem como principais atividades económicas a 

agricultura e a indústria têxtil. 

O Setor Primário4 possui um peso de cerca de 2,6% o que permite estimar uma pequena 

dimensão das explorações agrícolas municipais pela correlação positiva entre a dimensão 

das explorações e o seu número de trabalhadores. 

O Setor Secundário5 emprega aproximadamente metade da população e detém 43,0% das 

empresas sediadas no concelho. Fazem parte deste setor a indústria alimentar, metalúrgica 

e da madeira. 

O Setor Terciário6 domina, com aproximadamente 54,5%, as empresas sediadas no 

concelho. Os subsetores que mais se salientam são: Comércio por Grosso e Retalho, 

Reparações, Restauração e Alojamento.  

                                                           
4 Setor relacionado com a produção através da exploração dos recursos da natureza. 
5 Setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados. 
6 Setor económico relacionado aos serviços. 
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1.3. Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

Nome da entidade: Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

Endereço: Largo Ribeiro do Amaral, n.º17 

Código - Postal: 3400-070 Oliveira do Hospital 

Telefone: 238 692 376 

Fax: 238 692 378 

E-mail: biblioteca.oliveira@cm-oliveiradohospital.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O atual edifício da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital (BMOH) foi inaugurado 

a 10 de junho de 2011, localizando-se no Largo Ribeiro do Amaral, em pleno centro da 

cidade. 

A BMOH e as restantes bibliotecas do concelho, a Casa da Cultura César de Oliveira e 

os museus estão sob a alçada do Gabinete da Educação, Cultura, Ambiente e Desporto 

(GECAD).  

No concelho de Oliveira do Hospital podemos encontrar a BMOH, a Biblioteca/Ludoteca 

de Lagares da Beira, a Biblioteca da Freguesia de Alvoco das Várzeas e a Biblioteca da 

Freguesia de Penalva de Alva. O concelho conta ainda com a Casa da Cultura César de 

Oliveira, Casa Museu da Fundação Dona Maria Emília Vasconcelos Cabral, com o Museu 

Figura 5- Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

Fonte: (Desconhecida, s.d.) 
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Etnográfico da Freguesia de Meruge, Museu Municipal Dr. Antónia Simões 

Saraiva e com o Museu Tarquínio Hall. 

A BMOH é um espaço público destinado à formação de toda a comunidade. São 

desenvolvidas atividades diárias com as crianças e realizadas exposições  

Tem ao dispor dos seus utilizadores diversos espaços. O espaço infantojuvenil incorpora 

uma ludoteca designada para as atividades das crianças; há um espaço de adultos 

destinado à leitura. Os seus utilizadores têm acesso à internet de forma gratuita, em todos 

os pisos. 

O auditório da biblioteca é utilizado para formações, dissertações, workshops, 

lançamentos de livros de autor, entre as mais diversas iniciativas que a tornam numa 

Biblioteca em movimento. 

 

 

1.3.1. Organograma da Biblioteca 

A Biblioteca Municipal e os seus funcionários estão sob a alçada do GECAD. Porém, a 

biblioteca tem um organograma próprio, como se pode verificar na figura 6. 

Este organograma estabelece a relação entre as diferentes seções da biblioteca e a 

interligação entre os respetivos cargos.  

No topo do organograma encontra-se a professora Maria Graça de Brito da Silva - 

vereadora da Cultura e da Educação - que controla todo o funcionamento da BMOH. 

Encarregue do serviço educativo, da biblioteca e do pessoal encontram-se a professora 

Ana Isabel e a bibliotecária Teresa Mendes. Elas têm a seu encargo todos os projetos 

educativos, a supervisão da biblioteca, bem como o controlo de todos os funcionários. 

O serviço educativo, o clube de leitura, o lar na biblioteca e o projeto viver a ler+ são 

projetos que são levados a cabo por diversos colaboradores. 

A bibliotecária, Teresa Mendes, e as técnicas de biblioteca, Ana Cristina Figueiredo e 

Maria Cristina, registam, descrevem, organizam, catalogam, participam na organização 

de serviços e apoiam os utilizadores da biblioteca. 
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A Susana Nunes trata de grande parte da comunicação externa da biblioteca. 

A maior parte dos colaboradores da biblioteca são responsáveis pela receção dos 

visitantes da biblioteca e pelo seu bom funcionamento.  

 

 

Figura 6- Organograma da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

(Fonte: Imagem fornecida pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, 2018) 

 

  

Vereadora / Cultura / Educação

Serviço Educativo / Biblioteca/ Pessoal

Ana Isabel/Teresa Mendes

Serviço Educativo

Ana Isabel/Margarida 
Popes/Maria do 

Rosário/Ana Teresa

Lar na Biblioteca

Ana Cristina Figueiredo

Maria Cristina

Comunicação 

Susana  Nunes

Clube de Leitura

Susana Nunes/Ana Lucia/Ana 
Isabel

Projeto Viver a ler+

Maria Cristina / Ana Teresa

Receção

Ana Lucia/Ana 
Teresa/Susana/Margarida/Ma

ria do Rosário/Maria 
Cristina/Ana Cristina

Bibliotecária

Teresa Mendes

Técnicas de Biblioteca

Ana Cristina 
Figueiredo/Maria Cristina 
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1.3.2. Análise SWOT 

A Análise SWOT busca, por meio de um conjunto de pontos fortes e fracos, das 

oportunidades e fraquezas, verificar a competitividade da instituição (Dias & Ferreira, 

2009). 

O objetivo da Análise SWOT é possibilitar que a instituição se posicione de forma a tirar 

vantagem das oportunidades e minimizar as ameaças existentes. (Wright, Kroll, & 

Parnell, 2000) 

Na tabela seguinte, descrevo os pontos fortes e fracos, as oportunidades e ameaças que 

pude identificar ao longo do período de estágio. 
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 Pontos Fortes (Strengths) 

✓ Instalações modernas; 

✓ Qualidade nos serviços; 

✓ Colaboradores 

qualificados; 

✓ Localização privilegiada; 

✓ Bom leque de serviços; 

✓ Horário flexível de 

funcionamento;  

✓ Acesso gratuito à internet; 

✓ Computadores disponíveis 

em todos os pisos; 

✓ Organização de eventos; 

✓ Bom relacionamento com 

os utilizadores, 

✓ Município com muitas 

iniciativas culturais e 

educacionais. 

Pontos Fracos (Weakness) 

✓ Fraca comunicação; 

✓ Orçamento baixo; 

✓ Constante falha no 

sistema de 

refrigeração durante 

verão, 

✓ Inexistência de site 

institucional. 

 

Oportunidades (Opportunities) 

✓ Canais digitais 

gratuitos para a 

implementação das 

estratégias de 

marketing e de 

comunicação. 

Sugestões 

✓ Melhorar o sistema 

informático e redes, 

✓ Canais digitais com 

promoção de eventos e 

divulgação de serviços. 

Sugestões 

✓ Criação de um site 

institucional para 

uma melhor 

divulgação das 

atividades e 

projetos, 

✓ Aumento de 

orçamento e uma 

melhor gestão. 

Ameaças (Threats) 

✓ Forte concorrência 

online, 

✓ Situação de crise 

generalizada. 

Sugestões 

✓ Melhoramento da 

divulgação dos serviços 

gratuitos. 

Sugestões 

✓ Melhoria da 

divulgação na 

página de 

Facebook, 

✓ Criação de um 

perfil no Instagram. 

 

Tabela 3-Análise SWOT da Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital 

  

Fonte: (Autoria Própria) 
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1.3.3. Análise do Marketing Mix: os 7 P’s 

O Marketing Mix é formado por um conjunto de variáveis interdependentes e controláveis 

pela instituição e é utilizado com o intuito de influenciar a compra do consumidor (Tomé, 

2017). 

No marketing de serviços, existem variáveis do marketing mix que vão ser analisadas a 

seguir. 

 

Produto (Product) 

Como referi anteriormente, a BMOH proporciona e disponibiliza os mais variados livros, 

revistas, jornais, atividades lúdicas educacionais, formações profissionais, exposições 

temáticas, a promoção da leitura. 

É imprescindível que se tenha em consideração o ciclo de vida dos serviços prestados 

pela da biblioteca. Este ciclo de vida vai desde o pouco reconhecimento do serviço, à 

fraca aceitação por parte dos utilizadores, até à forte aceitação do serviço e, 

posteriormente, o eventual declínio de utilização do mesmo.  

Será visto como uma vantagem a atenção que os colaboradores têm ao ciclo de vida dos 

serviços e às reações dos utilizadores aos mesmos. Os colaboradores deverão focar-se nos 

serviços que prestam e na satisfação dos seus utilizadores, para que, assim, saibam quando 

devem abandonar o serviço que estão a prestar.  

O ciclo de vida dos serviços divide-se em quatro fases: crescimento, maturidade, declínio 

e fim/morte do serviço. Os serviços que a biblioteca proporciona encontram-se em 

diferentes fases do ciclo de vida.  As formações profissionais encontram-se numa fase de 

crescimento, pois este serviço começa a ganhar relevância perante o público. As 

atividades lúdicas educacionais e as exposições temáticas encontram-se na fase de 

maturidade, pois a biblioteca é conhecida por ser referência neste serviço. 

 A disponibilização dos livros, revistas, jornais e a promoção da leitura encontram-se na 

fase de declínio. Isto acontece devido às novas tecnologias, que fornecem aos utilizadores 

tudo o que pretendem, sem terem que utilizar este serviço.  
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Para que se consiga cativar o público, é fundamental criar serviços que 

satisfaçam os seus utilizadores.  

 

Preço (Price) 

Sendo a BMOH uma instituição sem fins lucrativos, os serviços oferecidos pela biblioteca 

são maioritariamente gratuitos.  

O objetivo da biblioteca não é a obtenção de lucro, mas sim a satisfação de todos os 

utilizadores. 

Numa biblioteca, o mais importante para o utilizador é a disponibilidade dos serviços 

pretendidos. O utilizador avalia o serviço utilizado em função das suas necessidades. 

Numa palavra o preço não é irrelevante. 

 

Distribuição (Place) 

Na prestação de serviços, a distribuição foca-se na disponibilidade dos mesmos no 

momento em que o cliente pretende usufruir deles. 

Posto isto, os canais de distribuição devem ter sempre em conta a natureza do serviço, e 

o público a que se dirigem.  

Pode-se considerar como canal de distribuição a localização da biblioteca, os 

equipamentos disponíveis e o horário de funcionamento. Horário está compreendido entre 

as 09h00-19h00, de segunda a sexta-feira e aos sábados das 09h:00-13h00. 

Com as novas tecnologias, tornou-se possível usufruir dos serviços que as bibliotecas 

oferecem, a partir de qualquer lugar do mundo. A BMOH disponibiliza aos seus 

utilizadores um blog de autores e uma página no Facebook. 

 

Pessoas (People) 

As pessoas- os recursos humanos- são fundamentais no marketing mix dos serviços. Os 

prestadores de serviços são imprescindíveis na criação de uma relação e de laços com os 

utilizadores.   
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Na prestação de serviços, um dos aspetos mais importantes é a formação 

contínua de todos os colaboradores da instituição. A CMOH proporciona formações 

especializadas a todos os colaboradores da Biblioteca. 

 

Processos (Process) 

Os processos são os procedimentos necessários para prestar um serviço de forma eficaz. 

Todos os serviços prestados pela biblioteca têm procedimentos diferentes e para que os 

prestadores os façam corretamente é necessário que os mesmos executem as suas funções. 

Na BMOH, os colaboradores têm serviços específicos que têm de executar corretamente, 

daí terem formações específicas para a realização dos mesmos. 

Deste modo, os prestadores tentam sempre atender e servir os utilizadores da biblioteca 

da melhor forma possível.  

Dentro dos serviços prestados, existem alguns procedimentos que são mais demorados 

que outros. No entanto todos os serviços são estudados e analisados pelos responsáveis 

da biblioteca, de modo a serem eficazes e simples. 

No meu ponto de vista, todos os colaboradores da biblioteca tentam cumprir ao máximo 

os serviços que prestam, através de procedimentos simples e eficientes. 

 

Evidências Físicas (Physical Evidence) 

As evidências físicas referem-se ao ambiente em que os serviços são prestados. 

Como referimos atrás, a biblioteca municipal mudou de instalações em 2011 - para o 

centro da cidade de Oliveira do Hospital.  

Com esta mudança a biblioteca tornou-se um lugar mais convidativo. Graças à sua 

localização, possui hoje “condições visuais” bastante mais apelativas.  

Em suma, esta mudança de instalações proporcionou à biblioteca um ar mais moderno, 

com espaços diversificados e funcionais. 
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Comunicação (Promotion) 

Desde o momento em que a instituição identifica as necessidades dos seus públicos, é 

bastante importante que saiba o que deseja comunicar a cada público-alvo e que tenha 

bem delineados os seus objetivos.  

Podemos diferenciar dois tipos de comunicação: (1) a comunicação interna é essencial ao 

bom funcionamento dos projetos dentro da instituição; (2) - a comunicação externa é um 

conjunto de informações que a instituição fornece os seus públicos ou potenciais públicos.  

A biblioteca utiliza as reuniões como meio de comunicação interna. Alguns 

colaboradores, em jeito de desabafo, partilharam comigo alguns problemas: a falta de 

clareza e o facto das reuniões serem cansativas e longas. A biblioteca utiliza também 

folhetos, que, a meu ver, são, por vezes, pouco explicativos e incompletos. 

Para que haja uma comunicação interna eficaz, a biblioteca deve introduzir mais canais 

de comunicação. Por exemplo, uma newsletter interna com uma linguagem clara, 

conteúdos apelativos e instrutivos.  

Outros canais alternativos possíveis são um programa onde os funcionários possam 

expressar as suas opiniões e uma caixa de sugestões para que se possa identificar, entender 

e obviar os problemas dos colaboradores.  

Este possível programa, poderá ser a criação de pequenos questionários mensais, 

anónimos ou não, e onde houvesse um espaço onde os colaboradores pudessem deixar as 

suas críticas e sugestões. 

É prioritário que se analise e melhore a comunicação interna da biblioteca, para que todos 

os colaboradores estejam em sintonia com os seus objetivos, valores e crenças. 

Para divulgar somente as atividades desenvolvidas, a BMOH utiliza como meios de 

comunicação externa panfletos, cartazes, mupis e a rede social Facebook.  

Penso que, com estes meios, a biblioteca deveria dar-se a conhecer. Dito de outro modo, 

além de publicitar as suas atividades, deveria publicitar-se também a si mesma.   
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Para uma análise mais detalhada do Marketing Mix da BMOH optei por 

acrescentar um P que muitos autores utilizam nas suas análises, sendo:  

 

Produtividade e Qualidade (Productivity & Quality) 

A produtividade e a qualidade de um serviço são os principais pontos de sucesso de 

qualquer instituição que presta serviços. 

A biblioteca municipal assegura a produtividade de todos os colaboradores, bem como a 

qualidade na prestação de qualquer serviço. Os colaboradores focam-se na prestação dos 

serviços desde o seu planeamento até à sua concretização 
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Estágio 

 

 

 

 

  



Relatório de Estágio 

26 
 

O meu estágio curricular iniciou-se no Gabinete de Educação, Cultura, 

Ambiente e Desporto da CMOH para tratar da comunicação e do marketing do 

departamento.  

Porém, foi na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, onde desenvolvi a maior 

parte das atividades diretamente relacionadas com o Marketing.  

Ao longo do segundo capítulo, irei descrever as atividades que desenvolvi durante o 

estágio. Darei especial atenção ao Plano de Comunicação que propus para a Biblioteca 

Municipal.  

 

2.1. Participação na organização, divulgação e comunicação de eventos 

Ao longo do período de estágio, desenvolvi atividades que me permitiram aplicar e 

consolidar conhecimentos adquiridos na licenciatura em Marketing, nomeadamente a 

organização de eventos. 

Um evento é um acontecimento planeado que tem lugar, data, local definido e uma hora 

previamente estabelecida. O organizador do evento tem sempre um objetivo concreto que 

o faz reunir as pessoas convidadas e todos os eventos realizam se com um propósito 

específico. (Isidoro, 2013) 

Os eventos trazem inúmeras oportunidades para a organização que os planeia, como o 

contato direto com o público, oportunidades de interação, promoções do produto/serviço, 

aproximação ao público. 

De seguida, descrevo a minha participação na organização, divulgação e comunicação de 

eventos. 
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1º Evento-Exposições 

Uma exposição é um género de evento com caraterísticas muito próprias. Para o seu 

sucesso, é fundamental a existência de bons conteúdos, de forma a gerar valor e 

experiências para todos os participantes. A organização deve ser muito cuidadosa no 

planeamento e estar atenta a todos os detalhes. 

Participei na organização de três exposições: a de César de Oliveira; a de Germano 

Almeida; a de Johannes Gutenberg. No entanto, só na exposição de César de Oliveira é 

que estive presente do início ao fim, as exposições de Germano de Almeida e de Johannes 

Gutenberg só se realizaram depois de eu terminar o estágio. 

Foi-me pedido que procurasse toda a informação necessária acerca das três 

personalidades supracitadas. Colaborei ainda na divulgação nomeadamente, nas redes 

sociais, no planeamento da comunicação e, na elaboração de convites a diversas 

entidades. 

Na exposição de César de Oliveira7, que acabou por ser uma homenagem ao mesmo, 

colaborei na elaboração dos convites, na seleção de imagens e vídeos, na montagem de 

um vídeo que seria exibido no local da exposição. Por fim, participei na montagem e 

desmontagem da exposição.  

 

Figura 7- Convite para a exposição/homenagem de César de Oliveira 

  

                                                           
7 César de Oliveira (26-03-1941 a 15-06-1998) foi um professor e investigador da história 
contemporânea portuguesa e um político português, chegando a ser presidente da CMOH, entre o ano 
de 1990 a 1994. 

Fonte: (Imagem fornecida pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, 2018) 
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2º Evento- Aniversário da Biblioteca 

No sétimo aniversário da Biblioteca Municipal, organizou-se uma tarde comemorativa. 

Foi apresentado um livro. Nessa apresentação foram divulgados os melhores leitores do 

ano de 2017, e foi feito um agradecimento simbólico a todos os “Amigos da Biblioteca”. 

Para este evento, elaborei a lista dos melhores leitores do ano de 20178 e dos “Amigos da 

Biblioteca”, colaborei na elaboração dos convites e apoiei na divulgação e comunicação 

de todas as informações referentes ao pequeno evento. 

Neste pequeno evento foi apresentado o livro “Corpos na Trouxa de Shahd Wadi. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 Esta lista foi elaborada com base nos critérios que a professora Ana Isabel definiu, sendo elas: os 
utilizadores que mais requisitaram e doaram livros durante o ano de 2017. 

Figura 8- Convite para o Aniversário da BMOH 

Fonte: (Imagem fornecida pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, 2018) 
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3º Evento- “Férias Ativas” 

As “Férias Ativas” são uma atividade organizada pelas Bibliotecas de Oliveira do 

Hospital. O desiderato é ocupar e entreter crianças das mais diversas idades, de forma 

lúdico-pedagógica seguindo a prática de “aprender a brincar”. 

Foi-me incumbida a tarefa de registar digitalmente a planificação de todas as atividades 

levadas a cabo nas “Férias Ativas”. Além disso, fiquei responsável pela captura de 

fotografias de algumas atividades realizadas diariamente; posteriormente, algumas dessas 

fotografias foram colocadas nas redes sociais. Por fim, colaborei na organização de 

pequenas atividades para as crianças. 

 

4º Evento- “Leitores de Verão” 

Os “Leitores de Verão” são uma iniciativa completamente nova no concelho de Oliveira 

do Hospital e que foi organizada pelas bibliotecas do concelho, juntamente com o restante 

município. 

Esta iniciativa disponibiliza ao público que frequenta as piscinas e algumas das praias 

fluviais do concelho livros, revistas e jornais que foram cedidos pelas bibliotecas. 

Para esta iniciativa foi-me delegada a tarefa de organizar todo o material cedido para os 

locais onde a mesma se realizou, bem como a tarefa de elaborar digitalmente diferentes 

tabelas sobre todos os livros requisitados e sobre o público que os requisitou. 
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2.2. Participação na Gestão de Sites e das Redes Sociais 

A gestão de sites e de redes sociais assenta no desenvolvimento de conteúdos de forma a 

garantir presença online, traduzindo-se numa maior divulgação e notoriedade. A gestão 

das redes sociais é uma forma de comunicar eficientemente em todo o universo dos social 

media, alcançando o público-alvo com conteúdos realmente interessantes. (Marques, 

2018) 

 

A BMOH possui apenas uma página de Facebook e um blogue, blogue esse onde são 

divulgados todos os escritores do concelho. Posto isto, participei na gestão das redes 

sociais, colaborando na divulgação de todas as atividades diárias da biblioteca 

 

 

Figura 9- Página de Facebook da BMOH 

 

  
Fonte: ( Print retirado da página de Facebook, 2018) 
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2.3. Clipping 

O clipping consiste no levantamento das matérias publicadas na comunicação social e 

que são organizados consoante a leitura e pesquisa de notícias relacionadas com a 

instituição. O material recolhido é organizado e arquivado (Chan, 2013). 

Ao logo das quatrocentas horas de estágio, li revistas impressas e notícias online sobre 

todas as atividades realizadas pela biblioteca; posteriormente, procedi ao arquivamento 

das mesmas. 

Após a recolha das notícias, separava-as relacionando os diversos assuntos, fotocopiava-

as e, por último, eram encaminhadas para o gabinete administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10- Notícias sobre a BMOH 

Fonte: (Print redirado do site da CMOH, 2018) 
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2.4. Notas de Imprensa 

Uma nota de imprensa ou press release é um comunicado da instituição enviado à 

imprensa; é uma técnica das relações públicas bastante útil no anúncio e divulgação dos 

mais diversos eventos. (How, s.d.) 

Elaborei algumas notas de imprensa sobre atividades realizadas na biblioteca. Pude assim 

verificar a importância desta técnica de comunicação na divulgação de eventos. 

 

 

 

Figura 11- Exemplo de Nota de Imprensa 

 

 

 

 

  

Fonte: (Imagem fornecida pela Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital, 2018) 
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2.5. Outras atividades 

Tive ainda a oportunidade de participar noutras atividades, nomeadamente: 

Feira do Livro- Analisei inquéritos a alguns participantes da Feira do livro. Esta feira 

decorreu no fim de semana anterior ao início do meu estágio, perante isto, no meu 

primeiro dia foi-me incumbida a tarefa de analisar todos os inquéritos e realizar gráficos 

para cada resposta. 

Distribuição de convites- Distribui convites para eventos que ocorreram na biblioteca. 

Na receção da biblioteca- Contactei diretamente com o público que visitava a biblioteca, 

atendi telefonemas, anotei recados e recebi visitas. 

Prémios Camões9- Pesquisei e organizei todo o material- todos os autores que já foram 

premiados a exposições que já tenham existido sobre eles-que foi necessário para esta 

atividade.  

Estatísticas- No arquivo da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital (CMOH), coligi 

dados estatísticos sobre todas as escolas e alunos do concelho.  

Recolha de dados- No arquivo, recolhi dados sobre o concelho de Oliveira do Hospital, 

dos seus habitantes e sobre várias áreas- educação, cultura, atividades militares, comércio 

local e outros. Organizei os dados em tabelas, que no final acabaram por ir para uma 

plataforma digital.  

 

 

2.6. Plano de Comunicação 

Durante o período de estágio desenvolvi um Plano de Comunicação para a Biblioteca 

Municipal de Oliveira do Hospital. Esta tarefa nasceu da necessidade da biblioteca 

comunicar melhor com os seus públicos, como mencionei antes. 

  

                                                           
9 Os Prémios Camões são uma cerimónia, instituída pelos governos de Portugal e Brasil, onde se é 
premiado um autor de língua portuguesa pelo conjunto das suas obras. 
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A CMOH tem a sua missão, visão, valores e objetivos bem definidos, bem 

como a divulgação de toda a informação relativa a todas as atividades e eventos que 

decorrem no concelho.  

Fazendo a biblioteca municipal parte da câmara municipal, aquela segue a missão, visão, 

valores e objetivos estabelecidos pela câmara. No entanto, em relação à divulgação das 

suas atividades e dos seus eventos, a biblioteca revela, em meu entender, bastantes 

insuficiências. 

Partilha com os seus públicos a maior parte das atividades que realiza através do site 

institucional da câmara. Porém, como sublinhei anteriormente, não divulga devidamente 

os serviços que presta, nem a biblioteca em si. 

 

Identificação do público alvo 

A BMOH caracteriza-se por ter um público variado e de todas as idades. Esta diversidade 

explica-se em parte, pelas atividades e pelos serviços disponibilizados aos seus 

utilizadores.  

De acordo com a análise realizada durante o período de estágio, verifiquei que a maioria 

dos utilizadores da biblioteca é do género feminino em qualquer um dos espaços 

existentes. 

No espaço infantojuvenil, os utilizadores são crianças desde os 12 aos 16 anos de idade, 

bem como os seus pais ou os seus professores.  

No espaço ludoteca, os utilizadores continuam a ser crianças entre os cinco e os doze anos 

e os seus educadores.  

Por fim, o espaço de adultos, dividido em área de leitura e área de estudo, há utilizadores 

com idades superiores a 16 anos. O espaço de leitura é utilizado, maioritariamente, por 

pessoas com idades superiores a 60 anos; o espaço de estudo é utilizado por jovens e 

adultos com idades compreendidas entre os 16 e os 40 anos. 
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Em suma, podemos afirmar que a biblioteca possui três grandes públicos-alvo, com 

diferentes interesses e necessidades: (1) as crianças - desejam sobretudo serem cativadas 

pelas diversas atividades; (2) jovens entre os 12 e os 16 anos e adultos - necessitam de ter 

acesso a documentos que a biblioteca não tem materialmente disponíveis; além disso seria 

importante poderem partilhar digitalmente livros e trabalhos; (3) idosos - seria 

interessante criar pequenas atividades, como, por exemplo, a criação de livros 

biográficos. Assim, a partir do momento que haja material suficiente, seria possível criar 

exposições, trazendo-os desta forma a visitar a biblioteca. 

 

Objetivos 

Os objetivos prioritários na comunicação são o (1) fazer conhecer, (2) fazer gostar e (3) 

fazer agir. Assim, é fundamental: (1) dar a conhecer a instituição, construindo e refazendo 

atitudes no que toca à prestação de serviços; (2) atrair mais utilizadores e fidelizá-los; (3) 

reforçar a imagem da biblioteca perante o público e oferecer um leque mais variado de 

serviços com extrema qualidade. 

Para que se consiga concretizar os objetivos delineados anteriormente é necessário fazer 

mudanças e melhorar muitas arestas que não estão a funcionar atualmente na biblioteca. 

 

(1) Fazer conhecer: 

Para fazer conhecer, decidi começar por alterar o logótipo da biblioteca, criando algo 

totalmente novo, com referências à região e ao próprio edifício (anexo 2).  

Considero a criação de pequenos cartões de visita (anexo 3) e panfletos (anexo 4) duas 

formas excelentes de pôr a biblioteca a “correr de “mão em mão”, tanto dos habitantes da 

cidade como dos turistas. 

Durante o período de estágio, e como referi antes, pude verificar que a biblioteca não tem 

um site próprio. É essencial a construção de um site que dê a conhecer a biblioteca, a sua 

história, os eventos que ocorrem nela e os seus serviços.  
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(2) Fazer gostar: 

Para fazer gostar é preciso criar e reforçar as atitudes positivas por parte dos utilizadores 

e dos colaboradores. Além disso, é necessário, estabelecer uma boa relação entre ambos. 

Pude analisar que, apesar da boa relação que os colaboradores têm com os utilizadores, 

nem todos têm a capacidade de os cativar. 

Os colaboradores trabalham em diversas atividades direcionadas para certos públicos. A 

maior parte das atividades executadas pela biblioteca são destinadas às crianças. Isto 

significa que as restantes faixas etárias são, a meu ver, relativamente descuradas.  

Para contrariar esta realidade, propus novos métodos, como a criação de uma biblioteca 

online. É uma forma de os jovens e adultos terem acesso a documentos que a biblioteca 

não tem materialmente disponíveis. Além disso, torna possível a partilha digital de livros 

e trabalhos.  

Para os mais idosos, seria interessante criar pequenas atividades, como, por exemplo, a 

criação de livros biográficos. Assim, a partir do momento que haja material suficiente, 

será possível criar uma exposição. 

Em suma, é necessário “fazer gostar” em todas as faixas etárias.  

 

(3) Fazer agir: 

Para fazer agir, temos de estimular os utilizadores a experimentarem e a visitarem tudo o 

que a biblioteca tem para oferecer aos seus visitantes. 

É importante saber informar todos os utilizadores dos eventos que ocorrem na biblioteca. 

Para isso, é necessário melhorar divulgação dos eventos.  

A criação de cartões de visita e de um site são importantes para levar mais pessoas a 

visitarem a biblioteca e os serviços que lhe estão associados. 

Além disso, apostámos na inovação dos cartazes (anexo 5) e dos mupis (anexo 6). 
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Mix da comunicação 

O Mix da comunicação é um conjunto de instrumentos ou variáveis escolhidas para uma 

campanha de comunicação, com o objetivo de auxiliar alvos, objetivos e mensagens 

definidas na estratégia de comunicação. (Dionísio, Lévy, Rodrigues, & Lendrevie) 

O Mix da comunicação possui oito instrumentos ou variáveis são: a publicidade, força de 

vendas, marketing direto, patrocínio e mecenato, relações públicas, promoções, 

merchandising e comunicação digital. 

Como já foi referido anteriormente, a biblioteca utiliza a publicidade como uma forma de 

comunicação através de jornais locais e outdoors. 

Utiliza também a variável relações públicas para se dirigir a alvos mais restritos (em 

especial, a comunicação social, associações culturais), informando sobre as ações e 

atividades desenvolvidas.  

Para alcançar os seus público-alvo (em especial os jovens e adultos), é fundamental o 

recurso aos canais digitais e/ou canais tradicionais. 

Como já foi referido anteriormente, os objetivos de comunicação da biblioteca priorizam 

as necessidades dos utilizadores e os seus comportamentos, a fim de atrair novos 

utilizadores.  

Para que a comunicação seja totalmente eficaz, é necessário que se tenha em consideração 

certos princípios estratégicos fundamentais, nomeadamente: não especificar demais as 

mensagens, concentrando-se apenas no essencial; simplificar as mensagens a fim de 

serem percebidas e entendidas pelos utilizadores; utilizar a repetição para impor a 

mensagem de diferentes maneiras; manter a duração das comunicações com o objetivo 

de conquistar o público. 
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Após a identificação do problema e já com as metas delineadas, 

estabeleceram-se os seguintes objetivos genéricos e as ações concretas para os atingir: 

 

i. Posicionar a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital como lugar de 

referência 

É fundamental que se repense o posicionamento da biblioteca. A sua existência gira em 

torno da satisfação das necessidades dos seus utilizadores e da proximidade com os 

mesmos. 

Por consequência, a biblioteca deverá posicionar-se e afirmar-se junto dos seus 

utilizadores como um espaço dinâmico, de referência, com a qualidade dos 

serviços/produtos prestados, e da informação disponibilizada. Informação esta que deverá 

ser relacionada com a biblioteca em si e com todas as atividades que decorrem nos seus 

espaços, anteriormente descritos. 

Ao mesmo tempo, estes são os traços salientes que lhe devem permitir diferenciar-se dos 

seus concorrentes. Os concorrentes da biblioteca são as restantes bibliotecas públicas e 

escolares do concelho e das localidades mais próximas, bem como todas as bibliotecas 

online e repositórios.  

É necessário reforçar a imagem da biblioteca, aumentar a sua visibilidade. Como 

referimos antes, a criação de um novo logótipo, inovador, é uma ação importante no 

reforço da imagem da biblioteca. 

Deve manter-se atualizada toda a informação existente nos canais digitais, transmitindo 

credibilidade, partilha e transparência perante o público.  
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ii. Promover a Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital nos canais 

tradicionais e digitais 

Atualmente, a biblioteca utiliza alguns meios ditos tradicionais, como por exemplo 

panfletos, cartazes, jornais locais e alguns mupis; em contrapartida, utiliza apenas um 

canal digital, o Facebook. 

É necessário que a biblioteca trabalhe mais na partilha da informação e nas campanhas 

para os eventos realizados pela mesma. 

Para que se consiga estabelecer uma maior proximidade com o público, e reforçar a 

divulgação e a promoção cultural, a biblioteca deverá criar novos meios de comunicar, 

como um site institucional, e a adesão a outras redes sociais, como o Twitter e o 

Instagram.  

 

iii. Atrair e fidelizar utilizadores 

É crucial que se lance no mercado novas ofertas de serviços e produtos atrair novos 

utilizadores e aumentar a frequência de utilização da biblioteca.  

Os utilizadores das redes sociais são bastante diversificados e abrangem quase todas as 

faixas etárias. Por este meio, a biblioteca poderá chegar a públicos diversificados, 

partilhando informação explícita, simples e útil.  

 

Projeção da mensagem 

É necessário criar uma mensagem específica para cada público. 

Uma boa mensagem deve ser clara, direta, concisa, objetiva, verdadeira. O cumprimento 

destas regras é para que os clientes/utilizadores não percam o interesse e a confiança que 

depositam na instituição. 
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Como a biblioteca organiza diferentes atividades para diferentes públicos, 

é importante coerência no modo de transmissão da mensagem.  

Por exemplo, quando as mensagens são orientadas paras as crianças, deve-se ter em 

atenção o modo de escrita.  

Relativamente, às pessoas com as outras diferentes faixas etárias, a biblioteca deverá ter 

uma linguagem mais adequada e direta, no entanto, deve ser sempre inovadora e forte. 

Para uma boa projeção da mensagem, é necessário trabalhar a imagem da instituição. É 

importante pensar em cores de destaque. Por exemplo, pode-se recorrer às cores do 

município, roxo e branco, para que as pessoas consigam identificar facilmente a biblioteca 

e relacioná-la com o município. 

Seria importante a criação de um uniforme para todos os colaboradores, uniforme este 

que poderia consistir numa blusa branca com o nome da biblioteca a roxo. 

Como mensagem criativa para identificar a biblioteca pensou-se em: 

 “Já conheces a nossa biblioteca? Vem descobrir as nossas Histórias!” 

O desiderato desta mensagem é mostrar a todos os seus públicos a vontade da biblioteca 

em aliciá-los a visitar e a usufruir de todos os serviços.  

Uma maneira de transmitir esta mensagem para as crianças poderá ser a criação de uma 

mascote. Em visitas a escolas, tornar-se-ia, assim, a apresentação da biblioteca mais 

divertida e aliciante.  

Para os jovens e adultos, a transmissão desta mensagem poderá ser feita através das redes 

sociais com publicações apelativas e com hashtags10.  

Por fim, para os mais idosos as mensagens poderão ser transmitidas através dos jornais, 

das rádios locais e até mesmo através da mascote. A mascote, neste caso, poderá ir a lares 

e a centros de dia para dar a conhecer a biblioteca.  

 

  

                                                           
10 Os hashtags possibilitam uma segmentação de conteúdos e permitem aos utilizadores conheçam a 
biblioteca. 
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Indicadores de avaliação 

À medida que a biblioteca vá colocando o plano de comunicação em prática, deve avaliar 

cada passo proposto, de forma a ajustar e melhorar a sua comunicação. 

Em relação às propostas de comunicação online, nomeadamente o site institucional, a 

melhoria da rede social Facebook e participação noutras redes sociais, os colaboradores 

poderão monitorizar as ações através do número de page views, cliques, likes e utilização 

das hashtags.  

A nível das propostas mais tradicionais, poderão elaborar-se pequenos questionários com 

a finalidade de se descobrir se os utilizadores já viram os cartazes, folhetos, cartões de 

visita e mupis. 

 

Calendário 

É necessário que se organize um calendário para as ações do plano de comunicação. 

Deve-se fazer um planeamento sólido tanto da presença digital, como na presença 

tradicional, estabelecendo os prazos das publicações. 

Este plano deverá pôr-se em prática a partir do começo do ano de 2019 (figura 10).   

Logo a iniciar-se o mês de janeiro, o departamento de comunicação da biblioteca deverá 

iniciar a criação do site institucional, aderir a novas redes sociais e melhorar os conteúdos 

no Facebook. No início do mês de março, os utilizadores devem já ter acesso a estas 

formas de comunicação online, na figura 10 encontra-se o tempo delineado para esta ação 

a roxo. 

A partir do mês de fevereiro a biblioteca deverá focar-se na criação e melhoramento dos 

cartazes, folhetos, mupis e a criação de cartões de visita. Assim sendo, consoante o 

calendário estas ações deverão estar prontas até ao mês de abril, na figura 10 encontra-se 

o tempo delineado para esta ação a verde. 

As atividades direcionadas para as crianças e para os idosos decorrem maioritariamente 

no verão. Por conseguinte, a criação da mascote da biblioteca deverá iniciar-se no mês de 

maio, para estar finalizado e pronto para entrar em ação no mês de julho, na figura 10 

encontra-se o início e o fim desta ação a azul. 
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Orçamento 

Depois de selecionados os canais de comunicação, é fundamental que se analise os 

orçamentos que a biblioteca municipal tem à sua disponibilidade. 

O orçamento da biblioteca é um orçamento limitado, atribuído pela câmara municipal. 

A utilização dos canais de comunicação digitais, como as redes sociais, blogs ou até 

mesmo o site institucional, não requer qualquer custo para a biblioteca. 

As relações públicas, poderão ser feitas pelos colaboradores da biblioteca, ou seja, 

também não requerem qualquer custo para a biblioteca. 

Em relação à criação de cartazes, panfletos, mupis e cartões de visita, como foi referido 

ao longo do plano de comunicação, a câmara teria de suportar os custos das mesmas, 

dentro do limite de orçamento que tem para os gastos da biblioteca. 

 

  

Figura 12- Calendário para o ano de 2019 

Fonte: (Calendário 365, 2018) 
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Reflexão Final 

O estágio curricular que realizei na Câmara de Oliveira do Hospital proporcionou-me, 

não só a aplicação de conhecimentos que adquiri ao longo da minha licenciatura, mas 

também uma introdução ao mercado de trabalho.  

Esta introdução foi de grande importância pois fez com que criasse rotinas, aprendesse a 

trabalhar em equipa e forneceu-me competências afetivas, comunicacionais e técnicas na 

área do marketing, gestão e comunicação que me prepararão para o meu futuro 

profissional. 

O ambiente em que trabalhei estava repleto de pessoas extraordinárias que me acolheram 

da melhor forma, o que fez com que sentisse um grande apoio no tempo em que lá estive. 

Abracei com entusiasmo todas as atividades que me foram propostas e trabalhei com 

dedicação, pois teve um sentido especial estagiar na minha terra, rodeada de pessoas 

familiares. 

Apesar de algumas das tarefas que me foram designadas terem sido um pouco monótonas 

e sem grandes oportunidades para explorar o meu lado criativo, existiram outras que 

adorei realizar e que me permitiram colocar em prática inúmeros conceitos que até agora 

só tinha desenvolvido teoricamente, nomeadamente a elaboração das exposições e do 

plano de comunicação. 

A falta de acompanhamento por um especialista na minha área deixou-me apreensiva, 

mas rapidamente compreendi que todos os colaboradores em meu redor estavam 

dispostos a ajudar-me em tudo o que precisasse.  

Posto isto, considero que a minha experiência de estágio foi positiva, desenvolvi inúmeras 

capacidades e acima de tudo desafiei-me a nível pessoal e profissional. 
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Anexo 1 

Organograma simplificado da Câmara 

Municipal de Oliveira do Hospital 
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(Fonte: Autoria Própria) 
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Anexo 2 

Logótipo criado no Plano de Comunicação 
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(Fonte: Autoria Própria) 
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Anexo 3 

Cartão de visita criado para o Plano de 

Comunicação 
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(Fonte: Autoria Própria) 
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Anexo 4 

Panfleto criado para o Plano de 

Comunicação 
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(Fonte: Autoria Própria)   



Relatório de Estágio 

55 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Cartaz criado para o Plano de Comunicação 
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(Fonte: Autoria Própria) 

  



Relatório de Estágio 

57 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Mupi criado para o Plano de Comunicação 
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(Fonte: Autoria Própria) 
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Anexo 7-Plano de Estágio 
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