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Resumo 
 

Este relatório surge inserido no estágio curricular do Tesp de Comunicação, Protocolo e 

Organização de Eventos, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do 

Instituto Politécnico da Guarda descrevendo todas as atividades desenvolvidas. 

Para a realização do meu estágio escolhi o Porto Canal, que se disponibilizou de imediato 

a acolher-me nesta minha fase do curso. 

O estágio decorreu no departamento de Entretenimento mais propriamente na secção de 

produção de conteúdos, entre o dia 26 de Fevereiro a 30 de Junho de 2018. Este divide-

se em dois estúdios, no estúdio da Senhora da Hora e no Dragão Caixa.  

No estúdio da Senhora da Hora realizam-se os programas de informação como, o Jornal 

das 12 e o Canal Aberto enquanto no Dragão Caixa se realizam os programas de 

entretenimento, como Filhos e Cadilhos, Nota Alta que são mais dinâmicos.   

O contacto com o público e com os participantes era uma tarefa diária, assim como a 

organização da plataforma. Para além disso a pesquisa de eventos que iriam decorrer nos 

próximos dias em locais de destaque em diversas cidades era também uma tarefa diária. 

A plataforma foi-me facultada via correio eletrónico, que contém todas as informações 

relativamente a cada programa como o agendamento dos Skype, contactos telefónicos 

dos participantes e registo dos dados pessoais dos telespectadores tais como, nome, idade, 

morada e número telefónico.  

Ao longo do decorrer do estágio vivi diversas experiências tanto a nível de estúdio como 

de exteriores, ou seja, presenciei a dinâmica de um programa realizado no estúdio (no 

interior da empresa) e também no exterior onde a organização e a disposição são 

totalmente diferentes pois interferem vários fatores como o tempo, o local, os sons e a 

luz.  

 

Palavras-chave: produção, conteúdos, alinhamento, programas, apoio, estágio. 
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Introdução  

  
O Tesp de Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos da Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda tem duração de 

dois anos. 

Ao fim de completar a formação adquirida ao longo do Tesp é-me dada a oportunidade 

de estagiar numa organização à minha escolha. 

O estágio curricular encontra-se inserido no último ano do Tesp no segundo semestre, 

pretende ser uma componente mais prática e de contacto com a realidade do mundo 

profissional. 

Os conhecimentos adquiridos ao longo do curso são uma mais-valia para exercer com 

mais eficácia e eficiência a minha função, estes foram aplicados nas tarefas que 

desenvolvi ao longo do estágio. O estágio também permitiu adquirir outros 

conhecimentos igualmente importantes. 

A empresa que escolhi foi o Porto Canal que é um canal de televisão português, que esta 

sedeado no Porto mais concretamente em Matosinhos, dedicado a todo o território com 

uma programação diversificada. 

O presente relatório está dividido em três capítulos. 

O primeiro capítulo aborda temas relacionados com o estágio, a descrição da instituição 

relativamente a sua localização, contactos, redes sociais, o organigrama do departamento 

em que estagiei, a identidade visual e a comunicação quer interna como externa. 

No segundo capítulo descrevo os objetivos do estágio e todas as atividades/funções 

desenvolvidas em cada programa que estive presente como consta no plano de estágio 

Gesp. 004 (Anexo I). 

No terceiro e último capítulo realizei uma reflexão final, onde refiro os pontos negativos, 

os positivos e a minha avaliação nesta fase do meu percurso académico.  

A metodologia utilizada para a realização do presente relatório utilizei a observação 

podendo ser esta participante ou não participante. A observação participante é onde o 
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próprio investigador intervém ao longo de todo o processo e a observação 

não participante o investigador só observa não interferindo nos dados recolhidos.  

No decorrer pratiquei a observação participante pois em conjunto com uma equipa efetuei 

diversos trabalhos que me foram solicitados. 

Para complemento e ajuda na realização do meu relatório efetuei uma pesquisa por 

relatórios já existentes. 
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Capítulo I Caracterização do Porto Canal  
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Neste primeiro capítulo contextualizo o meu relatório com uma breve introdução da 

empresa escolhida para estágio, o Porto Canal, abordando temas como a sua identidade 

visual, o cronograma do departamento de comunicação e produção de conteúdos, no qual 

estagiei, e qual a importância da realização do estágio no meu percurso académico. 

1.  Pertinência do Estágio  

O Instituto Politécnico da Guarda mais concretamente a Escola Superior de Educação 

Comunicação e Desporto, na qual realizei a minha formação académica, aposta na 

formação polivalente dos alunos dando assim a oportunidade aos alunos de realizar um 

estágio profissional numa instituição/empresa à sua escolha. A sua duração varia 

consoante o curso, no meu caso o tempo previsto é de 750h. 

É essencial este estágio pois permite um contacto mais direto não só com a realidade do 

mundo profissional como também com o público que num curso de organização de 

eventos é essencial. É importante também ter participado ativamente em todas as etapas 

e produções de modo a tirar o melhor aproveitamento. 

1.1 Importância do Relatório de Estágio  
O principal motivo da elaboração do estágio é a conclusão do Tesp de Comunicação, 

Protocolo e Organização de Eventos. No entanto com este trabalho pretende-se refletir e 

consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do estágio.  

O estágio permite uma visão mais ampla do mundo do trabalho e dá-nos a oportunidade 

de evoluir e ser cada dia um profissional melhor na área. 

1.2 Identificação do grupo de Trabalho 

O grupo de estágio era constituído por cinco elementos: pela Carolina, pela Soraia, pela 

Luísa, pelo Daniel e por mim. O facto de sermos de diferentes idades, diferentes 

instituições de ensino com diferentes aprendizagens foi uma mais-valia pois podemos 

trocar conhecimentos e a aprendizagem era mútua e constante entre nós. 
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2. Porto canal  

O Porto Canal está sediado na cidade do Porto, segunda cidade mais populosa de Portugal 

situado no nordeste do País com 237.591 habitantes. Cidade que deu nome a Portugal 

quando se designava Portus Cale que mais tarde viria a tornar-se capital do Comando 

Portucalense de onde se formou Portugal. (http://www.visitar-porto.com/pt/). 

Porto canal é um canal de televisão generalista que iniciou a sua atividade a 29 de 

Setembro de 2005 com uma programação diversificada em diversas áreas: informação, 

desporto e entretenimento. Desde o dia 10 de Janeiro de 2012 até hoje o diretor geral do 

Canal é Júlio Magalhães. “Com efeito, fala-se, agora, cada vez mais, em televisão por 

assinatura e em canais regionais e a TV por cabo é já uma realidade a nível nacional. Mas 

este é só o começo do crescimento da paisagem televisiva portuguesa. Para além das 

televisões nacionais, locais e regionais – que não tardarão por aí -, há que contar com as 

que nos chegarão – às centenas – do exterior, com a Direct TV, a televisão interativa em 

modalidades segmentadas de “pay TV”, o “vídeo-on-demand”, etc.” (Cadima, 1996:155). 

Apesar de também se focar na informação e no entretenimento, o foco principal é o 

desporto essencialmente o Futebol Clube do Porto. 

Conta atualmente com 10 programas de Informação: Histórias com Futuro; Júlio 

Magalhães; Jornal das 13; Jornal Diário; Legítima Defesa; Mentes que Brilham; Mundo 

Local; Opinião; Opinião dos Autarcas; Último Jornal, 8 de Desporto: Dragon Force; 

Desporto em Direto; Flash Porto; Grandes Adeptos; Jornal de Desporto; Universo Porto; 

Jornal Desportivo; Strikers League e 18 de Entretenimento: A falar é que a gente se 

entende; Azul ou Branco; Consultório; Café Central; Caminhos da História; Cinema 

Batalha; Clube de Cozinheiros; De Letra; Estação de Serviço; Grandes Manhãs; 

Imperdíveis; Magazine de Fim-de-semana; N'Agenda ; Olá Maria!; Radioativo: 

Reencontros; Sem Rede; Sexo à Moda do Porto sendo ao todo 36 programas. 

Possui dois estúdios, um na Senhora da Hora (Matosinhos) e outro no Dragão Caixa. A 

maioria dos programas de informação são emitidos na sede do Porto Canal em 

Matosinhos, e no Dragão Caixa que se situa junto do Estádio do Dragão são emitidos os 

programas de entretenimento e espaços relacionados com o universo do Futebol Clube 

do Porto.  

http://www.visitar-porto.com/pt/
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Atualmente conta já com sete delegações são elas: Mirandela, Arco de 

Valdevez, Penafiel, Guimarães, Braga, Vila Real e Lisboa. 

Foi em Janeiro de 2016 que o canal mais sobressaiu quando apareceu totalmente 

renovado, com o logotipo renovado e com mais equipamento tecnológico.  

 

                                                                                                              

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

Fonte: http://portocanal.sapo.pt/ 

 

Morada: Rua Joaquim 78, 4460-282 Srª da Hora (Matosinhos)  

E-mail: portocanal.sapo.pt 

Contacto: 229 538 525 

 

2.1 Programas  

A informação acerca dos programas foi retirada do site do Porto Canal na secção de 

programas, onde contém todas as especificações relativamente a cada um. 

1.Canal Aberto 

O Canal Aberto é um espaço dinâmico que trata diversos temas dividido em duas partes. 

A primeira parte dá destaque as principais notícias do dia dos jornais. E a segunda parte, 

o gabinete do consumidor aborda diversos assuntos com especialistas em determinadas 

áreas que dão resposta às dúvidas do público.  

Apresentador: Ricardo Couto 

Figura 1: Localização Porto canal 

http://portocanal.sapo.pt/
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2.Caminhos da História  

Programa dedicado à divulgação da história e do Património do país. 

Apresentador: Joel Cleto 

3.Clube dos Cozinheiros 

Programa de Culinária onde o chefe José Alexandre ensina diferentes receitas para o dia-

a-dia.  

Apresentador: José Alexandre  

4.Consultório  

Consultório é um programa que aborda temas relacionados com a saúde. Divide-se em 

duas partes: a primeira parte onde se aborda e explica um determinado tema e a segunda 

é exclusivamente para retirar dúvidas aos telespectadores consoante a especialidade de 

cada dia.  

Apresentadora: Débora Sá/ Rafaela Granado 

5.Filhos & Cadilhos  

Programa dedicado á parentalidade. Aborda questões como a relação dos filhos com os 

pais, os cuidados a ter em cada fase da vida de um bebé a alimentação adequada entre 

outros temas. 

Apresentadora: Mariana D’Orey  

6.Nota Alta 

Programa que conta com convidados e artistas em estúdio para conversas informais sobre 

diversas temáticas. 

Apresentador: Rui Massena 

7.Gente com História  

Programa mensal, onde o historiador convida uma personalidade a contar a sua história 

num percurso por locais que marcaram a vida do convidado. 

Apresentador: Joel Cleto  

8.Olá Maria  
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Programa de entretenimento onde combina entrevistas, música, comida, 

moda e diversão. É direcionado para um público mais jovem. 

Apresentadora: Maria Gomes  

9.N´Agenda  

Programa direcionado para a cultura apresenta sugestões de várias exposições, concertos, 

pinturas entre outros. 

Apresentadora: Rute Braga  

2.2 Redes socias  

O Porto Canal possui um departamento somente para organizar as redes sociais que estão 

em permanente atualização. Possui uma página de facebook, como mostra a figura dois, 

uma página de Instagram como mostra a figura três e uma página de Twitter como mostra 

a figura quatro. Todas as páginas como referi anteriormente estão em atualização 

permanente o que significa que o seu layout é por vezes mudado de modo a melhorar a 

imagem. A figura dois mostra a página inicial da rede social facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://pt-pt.facebook.com/portocanal/  

 

A figura três mostra o Instagram, a rede social mais utilizada do momento e onde se 

partilha com os seguidores pequenos vídeos em direto do que esta acontecer por de trás 

das câmaras.  

Figura 2 Facebook Figura 2: Facebook 

https://pt-pt.facebook.com/portocanal/
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Fonte: https://www.instagram.com/explore/tags/portocanal/ 

 

A figura quatro mostra a página inicial do twitter um meio de comunicação que serve 

também para divulgar os conteúdos trabalhos e novidades da estação televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://twitter.com/portocanalpt  

 

 

Figura 3: Instagram 

Figura 4: Twitter 

https://www.instagram.com/explore/tags/portocanal/
https://twitter.com/portocanalpt
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2.3 Organograma da Produção de Conteúdos 

Um organograma estabelece os níveis hierárquicos de uma empresa, organizando assim 

a função exata de cada elemento e qual a sua responsabilidade na empresa. 

Existem dois tipos de organograma: vertical e horizontal. O organograma vertical possui 

os cargos de maior importância e é realizado na vertical como o próprio nome indica 

enquanto o organograma horizontal é efetuado na horizontal e possui os cargos de maior 

importância do lado direito. (https://www.lucidchart.com/pages/pt/organograma-de-

uma-empresa). 

 Optei por realizar o organograma do Porto Canal na vertical sendo a sua leitura 

relativamente simples pois os elementos que se encontram no topo representam os 

gestores/chefes, ou seja, o que possuem maior poder na empresa/instituição e nos níveis 

mais baixos representam os operários. 

O organograma que se segue diz respeito ao departamento onde estagiei, o departamento 

de produção e entretenimento. Optei por construir somente o organograma do meu 

departamento por duas razões, a principal razão foi porque não tive conhecimento 

aprofundado de cada elemento e qual a sua função na empresa devido a 

incompatibilidades de horários e por serem de diferentes setores, e a segunda foi porque 

considerei desnecessário pois não estive presente em todos os departamentos somente no 

meu. 

O organograma, como mostra a figura cinco tem no topo o diretor geral Júlio Magalhães 

desde 2012 que exerce as suas funções, de seguida encontra-se a diretora de grelha, 

Mafalda Campos que está incumbida de organizar as datas de quando os programas são 

exibidos, Ana Pinto diretora de Produção para além de todas as burocracias a principal 

função é organizar todos os programas do departamento atribuindo produtor uma função. 

Existem três produtores a Cátia Sá produtora do Canal Aberto juntamente com o Diogo 

Carvalhosa, Tânia Franco produtora do Filhos & Cadilhos e por fim Diogo Carvalhosa 

que par além do Canal Aberto produz N´Agenda. 

  Por fim no gráfico encontram-se os estagiários que era eu, o Daniel e a Luísa. 

  

https://www.lucidchart.com/pages/pt/organograma-de-uma-empresa
https://www.lucidchart.com/pages/pt/organograma-de-uma-empresa


 

11 
 

Apresento o cronograma do departamento de comunicação e produção de 

conteúdos, concebido por mim com informações fornecidas pela estação televisiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 organigrama da empresa 

Fonte própria 

  

Diretor Geral 

 

Júlio Magalhães 

Diretora de Grelha/ Emissão 

Mafalda Campos 

Diretora de Produção 

Ana Pinto  

Produção  

Cátia Sá Tânia Franco Diogo Carvalhosa 

Estagiários  

Silvana Santos  Daniel Rocha Luísa  
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 2.4 Missão 

A missão em qualquer empresa é obter um objetivo generalizado fazendo com que 

perdure ao longo do tempo satisfazendo as necessidades do seu público-alvo.  

A missão do Porto Canal é atingir o maior número de telespectadores fiéis, levando até 

eles as notícias, os melhores conteúdos investindo nos profissionais que compõem a 

equipa para que o resultado seja de excelência. Pretendem divulgar e mostrar os mais 

diversos conteúdos apostando na eficiência, eficácia, excelência e veracidade dos 

mesmos. 

2.5 Identidade visual  

A identidade visual é o conjunto de elementos básicos para a representação de uma 

entidade quer seja empresa, instituição ou serviço. Contém três elementos básicos são: o 

nome, o logotipo e o slogan. Fonte: Designarte. 

O nome Porto Canal deve-se ao facto da estação televisiva estar sedeada na cidade do 

Porto.  

O logotipo é o nome da empresa, instituição ou serviço associado a um design gráfico 

único e facilmente reconhecível pelas pessoas, transmitindo a personalidade da empresa. 

Este deve ser moderno, chamativo e singular. 

Os elementos que o logotipo possui são: o nome, o tipo de letra, as cores e o símbolo. 

Sendo estes fáceis de perceção fácil e associação à empresa. 

 

 

 

 
                 

 

Fonte: Porto Canal 

 

 

Figura 5: logotipo da empresa 



 

13 
 

Os elementos que compõem o logótipo do Porto Canal é a esfera armilar que 

simboliza a expensão do canal, as pontes que representam a união do Porto para os quatro 

cantos do mundo e o microfone que dá voz a todos os intervenientes do canal. É uma 

imagem moderna e simples. Relativamente à cor escolhida, o azul, representa a cor do 

clube da cidade do Futebol Clube do Porto e também a serenidade, racionalidade e a 

tranquilidade do canal. (https://www.designarte.pt/p311-identidade-corporativa-pt). 

 

O Slogan é uma frase de fácil memorização, apelativo e curto que reúne todas as 

características do produto, empresa ou pessoa, com o objetivo de ficar na cabeça dos 

consumidores. 

Sinta mais é um slogan forte, que transmite segurança aos telespectadores.   

 

2.6 Comunicação Interna  

A comunicação interna é a comunicação utilizada pelos colaboradores dentro da 

empresa/organização. Permitindo assim o entendimento entre os trabalhadores e o bom 

ambiente profissional. Os grandes objetivos da comunicação é conseguir uma imagem 

positiva da empresa e um clima agradável entre os elementos da mesma. Para isso é 

necessário que a informação chegue de igual forma a todos os membros. As funções da 

comunicação interna são divulgar, transmitir e explicar as informações. “Em suma a boa 

comunicação combate a estagnação e promove um fluxo de conhecimento que afeta a 

eficiência dos colaboradores e o progresso da empresa” (Beirão et al.,2008: 85). Todos 

estes conceitos foram apreendidos na disciplina de Comunicação Empresarial com auxílio 

do livro Manual de Comunicação Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

https://www.designarte.pt/p311-identidade-corporativa-pt
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A principal forma de comunicação interna era através de uma drive que continha todas as 

informações atualizadas sobre cada programa. A figura sete exemplifica o que acabei de 

referir: a drive do programa Consultório onde consta o nome e apelido da/o 

telespectador/a, o número de telemóvel, a localidade, a idade e a especialidade desse dia. 

 

 

Fonte: Documentação Interna 

 

Optei por ocultar os dados pessoais das pessoas por uma questão de confidencialidade, 

no entanto percebe-se a dinâmica da plataforma, pois o primeiro retângulo, da esquerda 

para a direita, com contorno amarelo era colocado o nome e o apelido do telespectador 

(Ex: Maria Fernandes), no segundo retângulo o número de telemóvel ou telefone (Ex: 

222 222 222/ 966 666 666), no terceiro retângulo era colocada a idade e a localidade (Ex: 

55 Algarve) e no fim tinha sempre a especialidade que ia ser abordada naquele dia. 

“ Sem estar em causa a importância destes instrumentos de comunicação interna, é notório 

que a comunicação direta (oral) acaba por ser de maior efetividade. Esta comunicação 

social oral é mais efetiva quando se pretende abordar informações relacionados com a 

situação da empresa, principalmente quando estas situações são menos positivas.” 

(Vasconcelos e Caetano,2008: 95).No entanto havia mais formas de comunicação interna 

como: e-mail, telefone e telemóvel e reuniões. A forma de e-mail e telefone era utilizada 

Figura 7  Drive do Consultório 

Figura 6: Drive do consultório 
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diariamente para os participantes do programa, para convites de alguma 

personalidade ou para agendamento de participação dos telespectadores.  

2.6.1 E-mail  

O e-mail é uma forma muito utilizada para efetuar uma comunicação á distancia visto que 

o tempo de envio é muito rápido. Esta forma é muito utilizada principalmente para entrar 

em contacto com os intervenientes/convidados do programa podendo ser psicólogos, 

veterinários, dentistas, nutricionistas entre outros.  

2.6.2 Telefone e Telemóvel  

O telefone e o telemóvel são um instrumento muito importante para atendimento e 

esclarecimento de dúvidas dos telespectadores. “O telefone é um médium razoavelmente 

puro; é uma mera extensão a milhares de quilómetros do poder mobilizador da voz 

humana; permite a conversação. A imprensa é um médium puro porque, apesar de não se 

poder normalmente conversar com o autor do livro, e mesmo não podendo trazeres 

gestualidades e tonalidades de voz que oferecem clareza, ênfase e riqueza à palavra 

falada, a discrição da forma – sinais pretos em papel branco – faz com que a sua 

operacionalidade seja evidente para a vista, e a leitura facilmente dominável.” ( Inglis, 

1993:36) É utilizada também para agendar a participação do telespectador/a para a 

especialidade para a qual tinha ligado e caso não conseguisse obter a resposta à sua 

pergunta, ou seja, caso não conseguisse entrar em direto para falar com o convidado em 

estúdio. É um instrumento muito utilizado nos dias de hoje e por isso também devemos 

através dele criar relações de proximidade e confiança com quem está do outro lado da 

linha. É também muito importante o saber falar e transmitir de modo correto a nossa ideia 

fazendo chegar a mensagem, estes conceitos e ensinamentos apreendi-os na cadeira de 

Relações Públicas. 

2.6.3 Reuniões 

As reuniões têm como objetivo a divulgação de estratégias de trabalho, tomada de decisões e 

esclarecimento de dúvidas. Estas eram realizadas maioritariamente quando existiam 

eventos no exterior e era necessário cada um saber a sua função, o que iria efetuar e como 

tudo se iria proceder. Participei em duas reuniões que foram: a reunião do Senhor de 

Matosinhos e a do São Pedro da Afurada. Nessas reuniões foi abordado quem iria estar a 

realizar, ou seja, os operadores de câmara, quem iria ser a produtora, como tudo se ia 
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proceder, o sítio onde iríamos jantar quem iriam ser os convidados do 

programa. Quem lidera a reunião é a diretora de produção Ana Pinto. No final esclarecem-

se as dúvidas e opina-se sobre algum assunto que poderia ser realizado de maneira 

diferente de modo a resultar melhor. 

2.7 Comunicação Externa  

A comunicação externa integra-se dentro da comunicação das organizações e tem como 

objetivo melhorar a imagem de marca que está vinculada às relações exteriores como 

consumidores, fornecedores e sociedade em geral. Tem como finalidade a transmissão de 

conteúdos com interesse ao seu público-alvo. 

“ Ser claro quanto à mensagem é um requisito fundamental para obter grande publicidade. 

A mensagem é o que pretendemos que a audiência conheça – o sentimento que possuiriam 

essas pessoas ao refletirem obre a entrega da mensagem. É o que queríamos que dissessem 

a um amigo ao falarem-lhes sobre isso.” (Foster, 1998: 23) 

O Site do Porto canal como mostra a figura sete encontra-se dividido em seis setores: 

Notícias, que contém todas as notícias atualizadas, Programas onde constam todos 

aqueles que já foram emitidos, Vídeos que são excertos de programas, Guia TV onde esta 

disponível o horário da programação, FC Porto destaques do clube e Live onde se pode 

acompanhar a emissão em direto online. É um site com cor e de fácil acesso para quem o 

visita. 

                                                                 Fonte: http://portocanal.sapo.pt/ 

 

Figura 7: Site do Porto Canal 

http://portocanal.sapo.pt/
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2.8 Público- Alvo  

Público-alvo ou target é um conjunto de pessoas pré definido com ajuda de indicadores 

com características semelhantes e para quem a empresa dedica a sua atividade. 

Neste caso, no início do canal o público-alvo direcionava-se para as pessoas que vivem 

mais no norte do país, atualmente é a população em geral. 

“A audiência a quem uma determinada CAMPANHA DE PUBLICIDADE é dirigida, 

definida em termos demográficos, consoante o sexo, a idade, o rendimento, etc. Só 

quando o público-alvo for definido é que é possível iniciar o processo de planeamento 

dos Meios. (Economist, 1994: 141) 
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Capítulo II Atividades Desenvolvidas  
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3.Cronograma  
 

Um cronograma é uma ferramenta de gestão das atividades desenvolvidas e onde são 

representadas tarefas e datas graficamente para ser mais fácil a sua interpretação. 

Ajudando a perceber quando e o que foi efetuado e controlando o trabalho já realizado. 

De maneira a proporcionar uma pesquisa mais fácil das atividades ocorridas elaborei um 

cronograma (Tabela 1) em que consta o número total de horas realizadas, 750horas, todos 

os programas em que participei e a sua distribuição ao longo das semanas.  

O estágio iniciou-se a 26 de Fevereiro e terminou a 30 de Junho de 2018 um total de 18 

semanas, realizando-se de segunda a sexta e por vezes incluindo sábados.  

(https://www.wankesleandro.com/single-post/tipos-de-cronogramas). 

Tabela 1 Cronograma das atividades 

 Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Semanas/ 

Programas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Canal Aberto    X X X X X  X  X X X X X X  X X 

Consultório    X X X X  X X X X X X X  X X X X 

Caminhos da 

História 

      X   X X    X   X X  

Cube de 

Cozinheiros 

      X X  X X   X X   X X X 

Filhos e 

Cadilhos 

    X  X    X  X   X X    

Nota Alta        X     X    X    

Gente c/História               X    X X  

Olá Maria               X      

 

Fonte Própria 

https://www.wankesleandro.com/single-post/tipos-de-cronogramas
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O cronograma da tabela 2 indica os dois eventos que ocorrem pontualmente no ano, ou 

seja, uma vez por ano na cidade do Porto da qual o Porto Canal faz transmissão.  

Foi já na reta final do meu estágio que tive a oportunidade de “liderar” uma equipa. No 

São Pedro da Afurada deram-me a honra de ficar a dirigir a equipa de produção enquanto 

a produtora se encontrava ausente. Foi um desafio e pude perceber a responsabilidade e 

todo o mecanismo envolvente na preparação com todos os membros.  

Para esses dias previamente é realizado o alinhamento já com os convidados confirmados 

e o local concedido pela Câmara Municipal da respetiva cidade, é também necessário 

preparar o set, ou seja, o local onde se vai realizar o direto, para isso é preciso cadeiras, 

mesa, microfones e bandeiras com o símbolo do Porto Canal. No dia é necessário montar 

os acessórios nos respetivos sítios consoante o cenário, ou seja, de modo que a imagem 

de fundo seja apelativa para o telespectador e realizar testes de som, luz.  

 

Tabela 2 Cronograma de atividades 

 

 

Fonte própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fevereiro Março Abril Maio  Junho 

Semanas/  

Programas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Senhor de 

Matosinhos 

             X       

São Pedro 

da Afurada 

                X   X 
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Neste II capítulo irei abordar detalhadamente todas as funções que me foram incumbidas 

e que realizei ao longo do meu período de estágio. Explico em que consistiam 

determinadas tarefas diárias mas variáveis consoante os programas que preparava. 

3.1 Canal Aberto  

Para começo do programa a minha primeira função era assegurar que o estúdio estaria 

montado e devidamente preparado para a transmissão do programa. Era-me facultado o 

alinhamento do programa (ver exemplo no anexo II). 

Este programa como anteriormente referi divide-se em duas partes, a primeira parte dá 

destaque à atualidade informativa, tendo intervenção de outros meios de comunicação via 

Skype (jornais, rádios e tv), onde me competia apresentar as capas dos jornais nacionais 

(Público, I, Diário de Notícias e Jornal de Notícias) através do IPAD. 

No intervalo do programa recebia o convidado e encaminhava-o para o estúdio passando 

pela maquilhagem. 

Na segunda parte atendia as chamadas dos telespectadores que ligavam com as suas 

questões sobre a especialidade desse dia podendo ser uma nutricionista, um contabilista, 

uma jurista da Deco, um veterinário, uma médica de clínica geral, um advogado ou uma 

psicóloga infantil.  

Na régie efetuava as chamadas para os telespectadores que iriam entrar em direto no 

programa e realizava testes de Skype onde eram testados o áudio e a imagem para que 

nada falhasse no direto. 

Posteriormente, estabelecia o contacto com as pessoas que não conseguiam entrar em 

direto no programa devido à falta de tempo e às inúmeras chamadas que recebíamos, para 

agendar a data da sua intervenção. 

Confirmava os Skype para o dia seguinte e agendava para as semanas seguintes tendo 

sempre em atenção em colocar no mesmo dia Skype de zonas distintas, ou seja, um meio 

de comunicação do sul e outro do norte ou centro, à data da sua última participação para 

não serem muito próximas e ainda à sua disponibilidade e à periocidade dos jornais. 

Relembrava os telespectadores para se manterem contactáveis no dia anterior a entrarem 

em direto para exporem a sua dúvida. 
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Realizava e-mail para alguma especialidade que porventura não tivesse 

muitas chamadas. 

Efetuei pesquisas de eventos culturais, artísticos, musicais em diversas localidades para 

complementar um programa de cultura designado N´agenda. 

Para os diretos no exterior realizei trabalhos de colagem de adereços para exposição no 

programa. 

3.2 Caminhos da História 

Caminhos da História é um dos programas que decorrem no exterior, acompanhava o 

apresentador era-me facultado o alinhamento do programa e consoante a gravação 

registava o tempo realizado, o número do áudio, o número de gravação da cena, o número 

do take e as observações que poderia ser a repartição do tempo previsto dividido em mais 

que um pivô ou imagens registadas com o drone. Ainda tirava fotografias para facultar ao 

departamento que trata das redes socias para a divulgação do programa.  

3.3 Clube de Cozinheiros 

Programa gravado de quinze em quinze dias, no Dragão Caixa que consiste na gravação 

de quatro a cinco programas o equivalente a oito ou dez receitas. 

A minha primeira função era preparar o estúdio, colocar os ingredientes das duas 

primeiras receitas prontos a serem confecionados pelo chef e registar numa agenda o 

nome e os ingredientes das receitas. Consoante o desenvolvimento do programa tinha de 

escrever os passos das receitas e cronometrar o tempo sempre que a produtora se 

ausentasse. Entre as gravações ajudar na colocação dos ingredientes da próxima receita e 

na arrumação do estúdio. No final arrumava o estúdio, organizava os ingredientes e 

passava a computador as receitas para enviar para a produtora. Para além das receitas 

sempre que me era pedido passava a computador as observações para enviar para o editor, 

as observações referem-se as falhas, interrupções e cortes do programa.   

3.4 Consultório  

É um programa em direto e diário que dá particularmente atenção a temas dedicados à 

saúde. A minha função era a colocação dos alinhamentos nos cartões, o acompanhamento 

dos participantes ao estúdio e a triagem das chamadas para o tema do dia. 
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3.5 Filhos & Cadilhos  

É um programa gravado, mas decorre como se fosse em direto, ou seja, a sua gravação 

não tem pausas. Era responsável por coordenar os participantes ajudar no transportar de 

produtos e colocá-los nos seus respetivos set.  

Na programação realizei pesquisas e efetuei contactos com potenciais participantes. 

3.6 Nota Alta  

É um programa gravado, mas igualmente sem pausas. A minha função era acompanhar o 

convidado/a ajudar na preparação do cenário e no fim na arrumação. 

3.7 Gente com História  

É um programa exterior, o que me competia fazer era registar o tempo realizado, número 

de gravação da cena o número do áudio, o número do take e as observações que poderia 

ser a repartição do tempo previsto dividido em mais que um pivô ou imagens registadas 

com o drone. Ajudava no transporte de águas e alimentos para intercalar entre as 

gravações. Registei fotografias para promoção do programa. 

3.8 Olá Maria  

É um programa de entretenimento que acompanhei somente uma vez a minha função para 

além de coordenar os participantes foi mais de observar a dinâmica do programa.  

 

4. Atividades Exteriores 

Neste ponto irei abordar as duas atividades no exterior em que tive a oportunidade de 

participar e perceber a dinâmica e preparação que requem uma metodologia diferente. 

4.1 Senhor de Matosinhos 

Segundo a tradição a imagem do Senhor de Matosinhos é a mais antiga e fiel ao rosto de 

Jesus. A imagem é oca pois nela escondiam-se os instrumentos da paixão e os objetos 

sagrados. Esta foi lançada ao mar na Judeia tendo perdido um braço chegou a Bouças 

onde permaneceu cinquenta anos como Nosso Senhor de Bouças. Mais tarde foi 

encontrada na praia de Matosinhos o braço que haverá perdido na viagem. E foi no século 
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XVI que a imagem foi para a igreja de Matosinhos ficando assim a ser 

conhecida por Nosso Senhor de Matosinhos. 

 Fonte: Infopédia. 

As festas do senhor de Matosinhos realizaram-se de 11 de maio a 3 de junhos com 

diversas atrações desde festividades desportivas, culturais, lúcidas e o ponto mais alto a 

romaria religiosa.   

Fonte: Senhor de Matosinhos 

 

Sábado dia 19 de maio 

Programa  

09H00 –  Zés Pereiras – Grupo de Bombos da Associações Desportiva e Recreativa 

Águias de S. Mamede de Infesta e Grupo de Bombos da Cruz de Pau de Matosinhos, que 

percorrerá as ruas da Cidade. 

16H00 –  Concurso Vestido de Chita, organização do Orfeão de Matosinhos – Rua Brito 

Capelo. 

17H00 –  Inauguração da Exposição “Estórias Recontadas” – de António Cunha e Silva 

e Oleiro João Ferreira – Galeria da Biblioteca Florbela Espanca. Até 14 julho. 

Figura 8: Senhor de Matosinhos 
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22H00 – Salvé a Língua de Camões “Quarto77 – Leonardo Alkmim” – 

Museu da Quinta de Santiago. 

22H00 –  Noite Revivalista com Banda Country Joe – Palco das Festas. 

24H00 –  Fogo de artifício.  

(https://www.leca-palmeira.com/programa-das-festas-do-senhor-de-matosinhos-2018/)  

No sábado estive presente na produção do direto das festas do Senhor de Matosinhos. 

Dirigimo-nos ao local por volta das 18h e o direto seria transmitido a partir das 23h30min 

às 00h30min. Antes da transmissão houve a preparação dos alinhamentos e a montagem 

do equipamento, desde colocar a mesa e as cadeiras para os convidados, testes de som e 

imagem, teste dos intercomunicadores que serviam para comunicarmos entre nós à 

distância. A minha função era assegurar que os convidados que iriam participar se 

encontravam no local e que estariam prontos para entrar em direto consoante o 

alinhamento. No final da participação agradecia a sua disponibilidade. Nos pós evento 

analisámos o que correu bem e menos bem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem nove representa o momento mais aguardado pelos visitantes, o fogo-de-

artifício que deu início á 00h00min. 

Figura 9: Fogo-de-Artifício 

Fonte: Fogo- de- Artificio 

https://www.leca-palmeira.com/programa-das-festas-do-senhor-de-matosinhos-2018/
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4.2 São Pedro da Afurada 

São Pedro da Afurada pertence ao concelho de Vila Nova de Gaia, uma localidade com 

grande tradição piscatória que se encontra situada junto ao rio Douro mais concretamente 

na margem esquerda ou seja na margem sul do rio. 

A festa realiza-se todos os anos no primeiro domingo de Julho. Os pescadores com grande 

devoção prestam a sua mais sentida e honesta homenagem ao seu padroeiro com as 

cerimónias religiosas, carregando os andores trajados a rigor e a bênção dos barcos que é 

um dos pontos mais altos da romaria. Para além das festividades religiosas durante doze 

dias de festa existe música e muitas atrações no decorrer da feira. 

Programa  

21 de Junho - Paulo Ámen 

22 de Junho - Marchas Populares + Banda Iniciadores 

23 de Junho - Tunas + Arte Média + Expresso 86 

24 de Junho - Festival de Ranchos Folclóricos + Varinas da Afurada + Banda Stakato 

25 de Junho - Banda Reciclagem 

26 de Junho - Fado Védio 

27 de Junho - Banda Régis 

28 de Junho - Rádio Pirata 

29 de Junho - Micaela + Anselmo Ralph 

30 de Junho - Amor Electro + Diapasão 

1 de Julho - Ana Régis + Fusiforme 

2 de Julho – Bandalusa 

(http://www.mysound-mag.com/2018/05/sao-pedro-da-afurada.html) 

Sábado dia 30 de junho 

Saímos do Porto Canal às 14h em direção ao São Pedro da Afurada. Durante o decorrer 

da tarde procedemos a montagem do equipamento, aos testes de som, imagem, de 

intercomunicadores e a preparação dos diretos e falso diretos. Os falsos diretos são 

gravados antes de estarmos em direto neste caso foi gravado um falso direto no 

restaurante onde jantámos junto ao rio e com a banda dos Amor Eletro que atuariam nesse 

dia. A minha função para além de dar indicações de como iriam decorrer as coisas era 

http://www.mysound-mag.com/2018/05/sao-pedro-da-afurada.html
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certificar-me que os convidados se encontravam junto do SET, local de 

transmissão do programa, para entrarem no momento certo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A imagem dez demonstra o encerramento da festa do São Pedro da Afurada, o fogo-de-

artifício que dura vários minutos e onde vêm visitas de todo o país assistir. 

 

 

 

 

  

Figura10: Fogo-de-Artifício 

Fonte: Fogo- de- Artificio 
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5. Reflexão Final 

No decorrer do estágio ao longo de 750h no departamento de produção de conteúdos e 

entretenimento foi-me possível compreender o papel de uma produtora/organizadora e a 

sua importância no planeamento de um programa/evento percebendo assim o 

funcionamento do seu dia-a-dia. Viver esta realidade foi muito desafiante. 

O estágio veio complementar e aprofundar outros conhecimentos adquiridos ao longo 

destes 2 anos letivos, possibilitou a integração num novo ambiente totalmente diferente, 

aprendi a lidar com pessoas muito diferentes de mim, com o stress e os imprevistos 

preparando-me assim para a minha vida profissional futura.  

Estagiar no departamento de produção e entretenimento foi uma experiência que gostei 

bastante. Para além de toda a equipa que sempre se demonstrou empenhada e disponível 

para qualquer dúvida que eu tivesse, a minha supervisora Ana Pinto sempre foi um apoio 

e um incentivo sempre me permitiram realizar todas as tarefas para que eu aprendesse e 

evoluísse cada vez mais. A confiança que depositaram em mim e em todas/os 

estagiárias/os deram-me o à vontade para querer aprender mais e mais permitindo-me 

assim crescer enquanto futura profissional na área. 

Tive a oportunidade de conhecer personalidades de destaque nas mais diversas áreas e de 

entender toda a dinâmica de toda a equipa envolvente, desde contactar até ao produto 

final (neste caso, o programa estar no ar). 

 Um dos pontos mais importante, e que eu agradeço, foi o reconhecimento do meu 

trabalho ao me integrarem num programa fazendo o papel de produtora conjuntamente 

com o outro produtor Hélder Teixeira, enquanto a produtora Carlota Canudo se 

encontrava de férias e a liderar o início do São Pedro da Afurada. 

A boa convivência com os colegas foi positiva para mim pois permitiu um bom ambiente 

de trabalho.  

O Porto Canal demonstrou ter uma boa equipa de profissionais, bons equipamentos e uma 

boa organização interna. No entanto, tem ainda pouca notoriedade devido aos poucos 

recursos financeiros que impossibilitam investir mais. 

A nível pessoal dei o melhor de mim em cada trabalho que realizei, perguntando sempre 

alguma questão que tivesse permitindo me assim evoluir. Sempre fui recetiva às críticas 
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que me ajudaram a crescer. Nunca tive quaisquer conflitos com os meus 

colegas ou superiores. 

Houve dois pontos menos bons. No início da adaptação o método de trabalho parecia 

muito complicado mas rapidamente percebi que não era e logo entendi como tudo se 

procedia. O segundo ponto foi o facto de o estágio ser de curta duração pois teria muito 

mais para aprender e viver. 

Por fim a minha avaliação é bastante positiva pois todo o esforço e dedicação valeu a 

pena pois estou mais consciente e preparada para enfrentar as dificuldades que surgiram 

no futuro no mundo do trabalho.  
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