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Plano de Estágio Curricular 

Com o objetivo de concluir a Licenciatura em Marketing da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, realizou-se um estágio 

curricular. 

Neste âmbito, foi definido um plano de estágio que permitisse à estagiária pôr 

em prática toda a teoria apreendida durante os 3 anos de licenciatura. Como estagiária, 

também existia o objetivo de se tornar essencial e uma mais-valia para a empresa. 

O seguinte Plano de Estágio foi posto em prática: 

i. Gestão da página do Facebook. 

ii. Cumprimento de todos os objetivos semanais propostos. 

iii. Registo fotográfico e videográfico das atividades. 
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Resumo das Atividades Desenvolvidas 

O presente estágio curricular teve lugar na empresa de formação Do It Better, 

localizado no centro de Braga.  

Todas as atividades programadas inicialmente foram cumpridas e foram-se 

adicionando novas atividades conforme o tempo foi passando. 

 No início do estágio, nas primeiras 3 semanas, foi feito um tempo de adaptação 

e conhecimento da empresa. Era essencial para a estagiária começar a interagir com 

as coordenadoras do Centro de Formação e aprender como elas trabalhavam e como 

interagiam com os formandos e formadores que frequentam o Centro, sem esquecer os 

possíveis clientes. Para além do aspeto social, este tempo serviu para que a estagiária 

pudesse aprender como funcionava a página do Facebook do Centro e o tipo de 

objetivos que tinham que ser cumpridos, permitindo que futuramente houvesse maior 

eficiência no desenvolvimento das tarefas propostas. 

 Até ao final do estágio, após o período de adaptação, a estagiária é que fazia a 

gestão completa do Facebook (Do It Better – Braga), incluindo a criação de alguns 

conteúdos, a divulgação do Centro de Formação e a interação com os seguidores da 

página. Para além do trabalho realizado nas redes sociais, a estagiária fez a divulgação 

da Do It Better no exterior, com a entrega de panfletos informativos. No Centro de 

Formação, a estagiária, também interagia com os formandos e formadores, auxiliando 

na medida do possível, mantendo uma relação próxima com estes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Marketing, Redes Sociais, Publicidade, CRM 

Classificação JEL: M3 (Marketing e Publicidade), M31 (Marketing), M37 (Publicidade)  
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Lista de Siglas 

CRM – Customer Relationship Management1 

DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho  

DIB – Do It Better 

ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional 

IPG – Instituto Politécnico da Guarda 

MAI – Ministério Administração Interna 

PSP – Polícia de Segurança Pública 

SPA – Salute Per Aquam ou Saúde Pela Água 

SWOT – Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats; 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Gestão de Relacionamento com o cliente 
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Introdução 
 

O presente relatório é o resultado do estágio curricular inserido no plano de 

estudos do 2º Semestre do 3º ano da Licenciatura em Marketing, da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, realizado na Do It Better em 

Braga, entre 09 de julho e 27 de setembro do presente ano, cumprindo as 400 horas 

estipuladas para o mesmo. 

O estágio é uma importante etapa da formação porque permite que a estudante 

tenha um primeiro contacto com a vida profissional e se comece a adaptar ao mundo 

exterior, diferente ao ambiente das aulas. É durante o estágio que a estudante aplica o 

conhecimento teórico das aulas através do trabalho desenvolvido e da observação. As 

tarefas desenvolvidas durante o estágio permitiram à estagiária trabalhar, 

essencialmente, na área do Marketing digital. 

Este relatório está dividido em dois capítulos: no primeiro capítulo é realizada a 

apresentação e caracterização da empresa e, no segundo capítulo, descrevem-se todas 

as tarefas desenvolvidas no estágio. O relatório termina com uma conclusão sobre todo 

o trabalho desenvolvido durante o estágio. 
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Capítulo I – Identificação e apresentação da 

empresa 
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1.1. História da empresa2  

 

A Do It Better (DIB), foi criada no dia 7 de julho de 2007, mas foi em 4 de dezembro 

de 2009, que a empresa começou a dar formação específica e direcionada a pequenas 

e médias empresas. A sua primeira formação foi de “Atendimento e Vendas”. A empresa 

é conhecida pelo seu logotipo, que se pode observar na Figura 1. 

 

 

 

O primeiro Centro de Formação da empresa foi aberto no dia 5 de abril de 2010 

em Alverca, tendo depois, em 2011 sido mudado para um novo Centro com mais salas. 

É no último semestre de 2011 que a entidade recebe a primeira certificação pela 

Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), para as áreas de 

Desenvolvimento Pessoal, Marketing e Publicidade e Informática na ótica do utilizador.  

No ano de 2012 foram criados os primeiros cursos da DIB: Técnico Auxiliar de 

Fisioterapia e Massagem, Técnico de Geriatria e Técnico de Ação Educativa. 

Em 2013 dá-se a abertura de dois novos Centros de Formação em Almada e 

Amadora. O Centro de Alverca mudou-se novamente para novas instalações. Para além 

de novas localizações, a entidade recebeu mais certificações DGERT nas seguintes 

áreas: Formação de professores e formadores de áreas tecnológicas; Terapia e 

reabilitação; Trabalho social e orientação; e Proteção de pessoas e bens. Foi também 

neste ano que a empresa criou mais três cursos: Técnico Auxiliar de Saúde, Formação 

Pedagógica Inicial de Formadores e Técnico de Estética, Unhas em Gel e Saúde Pela 

Água (SPA). 

Novos Centros de Formação foram abertos em 2014, um no Porto e o outro em 

Lisboa. 

Em 2015, mudaram de instalações no Porto e abriram um Centro em Braga e 

um em Coimbra. Receberam mais duas certificações da DGERT: Saúde – programas 

não classificados noutra área de formação e Cuidados de Beleza. Também o seu curso 

                                                           
2 (Do It Better, 2018) 

Figura 1 – Logotipo da empresa 
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de Vigilante de Segurança Privada recebeu uma nova certificação por parte da Polícia 

de Segurança Pública (PSP). 

Em 2016, Faro teve um Centro da DIB e mais dois cursos foram criados: 

Cabeleireiro Profissional e Barbeiro Profissional. 

No ano seguinte foi a vez de Vila Nova de Gaia ter um Centro de Formação DIB. 

Atualmente a entidade começou a lecionar novos cursos: Técnico Auxiliar de 

Veterinária e Estética Animal e Chef de Cozinha e Pastelaria. Para além disso, abriu 

mais dois Centros de Formação, um em Aveiro e outro em Setúbal. 
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1.2. Objetivos, Missão, Valores e Visão3 

 

a) Objetivos 

 

Como objetivo, a entidade pretende atender às necessidades dos seus clientes 

de forma global e personalizada, através de soluções em formações profissionais que 

dão resposta às reais necessidades do mercado de trabalho. 

 

b) Missão 

 

Desenvolver formações de excelência e orientadas para o mercado de trabalho 

de forma a otimizar o crescimento e o sucesso dos seus clientes. 

 

c) Valores 

 

• Ética profissional; 

• Relação transparente com os seus clientes; 

• Melhoria contínua das técnicas e métodos; 

• Foco nos resultados; 

• Responsabilidade Social; 

 

d) Visão 

 

Desenvolver programas de Formação e Desenvolvimento à medida das 

necessidades do Cliente, apostando numa formação certificada, dinâmica, criativa e 

envolvente. Oferecer uma formação personalizada e inovadora baseada em sessões 

teórico/práticas, dando especial relevância à componente prática com recurso a 

trabalhos, exercícios e dinâmicas interativas.  

                                                           
3 (Do It Better, 2018) 
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1.3. Serviços Prestados 

 

A Do It Better encontra-se em várias cidades espalhadas pelo país (Figura 2), são 

elas: Braga, Porto, Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra, Alverca, Lisboa, Amadora, 

Setúbal, Almada, São João da Madeira e Faro, num total de 12 Centros de Formação. 

A empresa também tem um Centro de Formação em Sevilha, Espanha. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A DIB é um Centro de Formação que dispõe de um conjunto diverso de cursos 

de formação profissional presenciais. Na Tabela 1 são apresentados os diversos cursos 

formativos agrupados pelos seguintes temas: Saúde, Beleza, Educação, Segurança, 

Administrativo, Cozinha, Veterinária e Personalizados. 

                                                           
4 Retirado do Facebook da Entidade 

Figura 2 – Localização dos Centros de Formação 
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5 Fonte: Elaboração Própria 

Saúde Beleza Educação Segurança Administrativo Cozinha Veterinária Personalizados 

- Curso de Auxiliar 

de Medicina 

Dentária; 

- Curso Técnico 

Auxiliar de 

Fisioterapia e 

Massagem; 

- Curso Técnico 

Auxiliar de Saúde e 

Geriatria; 

- Curso de Técnicas 

de Tatuagem; 

- Curso de 

Tatuagem e Body 

Piercing; 

- Curso de 

Maquilhagem 

Profissional; 

- Curso de Barbeiro 

Profissional; 

- Curso Técnico de 

Estética, Unhas em 

Gel e SPA; 

- Curso de 

Cabeleireiro 

Unissexo; 

- Curso de 

Drenagem Linfática; 

- Formação 

Pedagógica Inicial 

de Formadores; 

- Curso Técnico 

Auxiliar de Ação 

Educativa; 

- Curso de Vigilante de 

Transportes de Valores; 

- Curso de Fiscal de 

Exploração de Transportes 

Públicos; 

- Curso Operador Central 

de Alarmes; 

- Curso de Vigilante de 

Proteção e 

Acompanhamento Pessoal; 

- Assistente de Portos e 

Aeroportos – Proteção 

Portuária; 

- Curso Supervisor de 

Segurança Privada; 

- Curso Formação Vigilante 

Segurança Privada; 

- Segurança Porteiro; 

- Atualização do cartão 

MAI; 

- Assistente de Recintos 

Desportivos; 

- Assistente de Recintos de 

Espetáculos; 

- Curso de 

Assistente -

administrativo e de 

Contabilidade; 

- Curso de 

Especialização em 

Gestão e 

Coordenação da 

Formação; 

- Curso Técnico 

Administrativo e de 

Recursos 

Humanos; 

 

- Curso de Chef 

de Cozinha e 

Pastelaria; 

- Curso Técnico 

Auxiliar de 

Veterinária e 

Estética Animal; 

 

- Curso de Inglês (ou 

outra língua que o 

indivíduo esteja 

interessado em 

aprender); 

- Curso de Português 

para Estrangeiros; 

- Curso de Excel; 

- Curso de Web Design; 

- Curso de Marketing e 

Técnicas de Vendas; 

- Curso de Informática 

Básica para Adultos; 

Tabela 1 – Áreas e cursos do centro de formação5 
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              Quase todos os cursos são presenciais (os únicos cursos que não são 

totalmente presenciais são os cursos de e-learning6, onde o formando apenas precisa 

estar presente em duas aulas) e dão direito a um certificado – este é dado no final da 

formação (com todos os módulos aprovados) e após o estágio curricular estar completo. 

O horário das formações varia de curso para curso, assim como a sua duração. 

Por norma, as formações ocorrem duas vezes por semana, no horário laboral ou pós-

laboral e podem durar entre 1 mês e meio a 11 meses. No caso dos cursos 

personalizados, estes são de curta duração e os horários são feitos conforme a 

disponibilidade do formando e do formador. 

As formações são dadas em turmas pequenas para que o formador consiga 

ajudar todos os formandos. Os cursos personalizados tornam-se mais uma vez a 

exceção, sendo que não existem turmas, pois os cursos personalizados são 

direcionados apenas para uma ou duas pessoas. 

Com exceção dos Cursos Personalizados e dos Cursos de Segurança, todos os 

outros têm estágio de 200 horas opcional/obrigatório. 

  

                                                           
6 E-learning: significa ensino não presencial apoiado em Tecnologia de Informação e 
Comunicação. 
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1.4. Recursos Humanos 

 

Todos os Centros de Formação têm equipas de dois a três elementos, os chamados 

Coordenadores Pedagógicos. No total a empresa conta com cerca de 37 trabalhadores 

(Coordenadores Pedagógicos e funcionários do BackOffice7). Em cada Centro de 

Formação existe um responsável que é quem toma as decisões mais importantes e que 

mantém o contacto entre o BackOffice e os outros Coordenadores. 

A DIB aposta nos recursos humanos, para evitar a rotatividade dos seus 

profissionais das diversas áreas: psicologia, educação, comunicação, marketing, 

economia e informática.  

A empresa também tenta manter sempre a sua lista de formadores atualizada e com 

o maior nível de qualificação possível, sendo que muitos destes formadores trabalham 

em diversos Centros da DIB. Existe um grande grupo de formadores com formação em 

diversas áreas: saúde, animação, psicologia, estética, segurança e advocacia. 

A DIB é uma entidade descentralizada, visto que cada centro tem algum poder sobre 

certas decisões, mas para muitas das decisões importantes (relacionadas com o 

BackOffice), é uma entidade centralizada. 

No caso da DIB de Braga, o Centro conta com a presença de três Coordenadoras 

Pedagógicas (Susana Ferreira, Cristina Gomes e Raquel Pereira). A função desta 

equipa de coordenadoras é a Gestão de Vendas, a Contabilidade, os Recursos 

Humanos e o Marketing (apenas até um certo nível) do Centro de Formação. 

Na Figura 3, está representado o organograma do Centro de Formação de Braga. 

Como Diretores e donos da entidade, temos o Sr. Paulo Alexandrino e a Sra. Yara 

Nuñes, a seguir na rede hierárquica deles temos o BackOffice. Dependentes dos 

Diretores existe a Coordenação Pedagógica do Centro de Formação de Braga (Susana 

Ferreira, Cristina Gomes e Raquel Pereira), e por fim os formadores. 

Se apresentasse o organograma da entidade DIB, a única coisa que seria diferente 

deste organograma, é que todos os Centros de Formação estão ao mesmo nível, sendo 

independentes entre si. 

                                                           
7 BackOffice – Todos os departamentos que não lidam diretamente com o cliente, como o 

departamento financeiro, departamento de informática ou o departamento dos recursos 

humanos. 
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8 

 

 

 

  

                                                           
8 Fonte: Coordenadoras pedagógicas 

Paulo Alexandrino e Yara Nuñes

(Diretores)

Susana Ferreira

(Coordenadora 
Pedagógica)

Formadores

Cristina Gomes

(Coordenadora 
Pedagógica)

Raquel Pereira

(Coordenadora 
Pedagógica)

BackOffice

Figura 3 – Organograma do Centro de Formação de Braga 
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1.5. Parcerias 

 

A DIB mantém muitas parcerias com diversas empresas e entidades em todas 

as cidades onde se encontram situados os seus Centros de Formação.  

Estas parcerias servem tanto para a empresa como para o formando, visto que 

para grande parte dos cursos, os formandos fazem estágios nas empresas com quem 

a DIB tem parcerias. A DIB contacta empresas de forma a conseguir a inserção dos 

formandos no mercado de trabalho e, de certa forma, ter uma publicidade gratuita. 

Embora a DIB, no seu todo, tenha parcerias possíveis de serem usadas por 

todos os Centros de Formação, cada Centro é responsável por criar as suas próprias 

parcerias. 

Algumas das parcerias da Do It Better Braga serão apresentadas na Tabela 2: 

9 

Tabela 2 – Parcerias DIB Braga 

Todos os Centros de Formação estão sempre em constante procura por parcerias. 

Estas têm muita importância pelo que é necessário saber escolhê-las, pois, de certa 

forma, estas ajudam a criar a imagem da DIB. 

  

                                                           
9 Fonte: Retirado do Facebook da DIB 

Na área da 
saúde a DIB 
Braga tem 

parceria com o 
Hospital de 

Braga.

Na área 
administrativa 
a DIB Braga 
tem parceria 

com a 
Carclasse, 
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1.6. Clientes  

“Sabe quem é o melhor vendedor do mundo? O cliente 

satisfeito, ele vende a sua empresa, marca, produto e não cobra 

comissão.”  

– Roger Stankewski10 

 

Como a citação acima refere, também os clientes da Do It Better são os seus 

melhores vendedores. Poderá até dizer-se que mais de 25% dos clientes, escolheram 

a DIB através da referência de um amigo que já tenha realizado a sua formação na DIB. 

Os clientes da DIB, são pessoas que a procuram para mudar o rumo da sua vida 

ou aumentar o seu conhecimento. 

Os clientes da Do It Better são indivíduos: 

• De todos os géneros; 

• Com idades desde os 16 anos, com exceção aos cursos certificados pela 

PSP em que o cliente tem de ter no mínimo 18 anos; 

• Com escolaridade mínima do 6º ano. No caso dos cursos certificados 

pela PSP as regras são diferentes e existe escolaridade obrigatória 

dependendo do ano de nascimento; 

• Maioritariamente empregados (visto que se trata de formações não 

financiadas, os clientes têm de ter alguma forma de financiamento); 

• Alguns com cursos superiores que estão a ter dificuldades no mercado 

de trabalho e então procuram por outras soluções, que podem ser: mudar 

de área, melhorar o currículo ou até fazer uma espécie de especialização; 

• Outra parte dos clientes, são jovens que preferem investir num curso de 

curta duração e mais económico, do que frequentar o Ensino Superior; 

 

Como não podia deixar de ser, a empresa dá muita importância aos seus clientes 

e para isso utiliza um software de gestão – PHC Software (Figura 411), onde são 

inseridos todos os dados relativos ao cliente e essenciais para o bom funcionamento da 

empresa.  

                                                           
10 Retirado de: (Pensador, 2018) 
11 Retirado do site da empresa 
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             Figura 4 – Software de Gestão da empresa 

 

Os dados inseridos no programa são: nome, idade, contacto (preferencialmente 

o nº de telemóvel), morada, forma de pagamento (de forma faseada ou a pronto 

pagamento) – se o cliente escolher de forma faseada pode colocar-se o valor de cada 

prestação ou a percentagem que o cliente tem que pagar mensalmente, modo de 

pagamento (transferência bancária, dinheiro, cheque ou multibanco), curso a frequentar 

(este dado tanto serve para saber o montante que o formando tem que pagar, ou em 

que turma está inscrito) e o/a coordenador/a que inseriu o contacto do cliente. 

 Com este programa, a entidade consegue ter acesso a toda a informação dos 

seus formandos. Por exemplo: quantos e quem são os formandos do curso de 

Segurança Privada da turma da noite, quem já tem o curso pago ou quem ainda está a 

fazer o pagamento, quantas prestações faltam pagar, se teve direito a algum desconto 

(a DIB costuma fazer campanhas de desconto, por exemplo na semana de aniversário 

todas as novas inscrições obtinham 10% de desconto na última prestação ou no valor 

total, caso optasse por pagar a pronto) e se este já foi aplicado ou não. 

 Para além de guardar informações pertinentes, este programa também permite 

enviar mensagens, com um limite de caracteres e também de contactos. Esta função 

torna-se útil quando a coordenação quer enviar um aviso para uma turma inteira, por 

exemplo. 

  



Relatório de Estágio    
 

 14 

1.7. Concorrência 

Quem não dá assistência, abre espaço pra concorrência, perde 

a preferência e tem que lidar com as consequências. 

- Vitor Costa12 

 

A DIB tem muitos concorrentes, quer a nível do mercado privado quer a nível 

do mercado público. 

No que diz respeito ao mercado público, estas entidades são uma ameaça, 

devido ao facto de oferecerem formações gratuitas. Entidades como o Instituto do 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), oferecem cursos de 25 ou 50 horas, gratuitos 

e com um certificado. Embora não seja uma ameaça direta (visto que este tipo de 

empresas têm como alvo pessoas desempregadas ou pessoas com dificuldades 

financeiras), os clientes procuram muitas vezes as opções mais fáceis e económicas. 

No que diz respeito ao mercado privado, este sim é uma ameaça direta à DIB 

e muito competitivo. Os preços da Do It Better são considerados de médio-alto custo 

(Os preços variam entre 500 euros a mais de 2000 euros) e embora os seus 

concorrentes pratiquem preços semelhantes, eles tendem abaixá-los, o que torna o 

mercado das formações pagas muito competitivo. 

Um exemplo desta ameaça, é o curso de Técnico de Estética, Unhas em Gel 

e SPA, existe muita oferta e começa a haver uma saturação do mercado. Por essa 

razão, outras entidades baixaram o preço e o tempo da formação e, 

consequentemente, os clientes dão preferência a essas empresas pois querem 

soluções mais rápidas e baratas. 

A citação de Vitor Costa, complementa a situação da empresa no mercado 

atual, relativamente a este curso (Técnico de Estética, Unhas em Gel e SPA). O facto 

de que a empresa não se conseguiu diferenciar da concorrência, deu margem para que 

os seus concorrentes conseguissem a preferência dos clientes, pois o que estes 

oferecem é muito mais apelativo (formações com menos tempo de duração e mais 

baratas). 

 

 

                                                           
12 Retirado de: (Pensador, 2018) 
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Os concorrentes da DIB Braga, são: 

▪ Centro de Formação e de Inovação Tecnológica – INOVINTER; 

▪ CEAC; 

▪ GALILEU; 

▪ Instituto do Emprego e Formação Profissional – IEFP; 

▪ XZ Consultores; 

▪ Atec; 

▪ School House; 

▪ Consultoria em Negócios – Triformis;  
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1.8. Análise SWOT 
 

A análise SWOT (Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats) é uma ferramenta 

utilizada por empresas, ou outras entidades, e consiste na análise dos ambientes 

(Interno e Externo) da empresa, relacionando as Forças e Fraquezas (Ambiente 

Interno) com as Oportunidades e Ameaças (Ambiente Externo) que existem no meio 

envolvente, criando, no final, sugestões para que seja possível melhorar a 

empresa/entidade. 

De seguida, na Tabela 3, apresenta-se a análise SWOT da DIB, efetuada pela 

estagiária. 

  Forças Fraquezas 

13  ▪ Credibilidade da entidade; 

(11 anos no mercado e com 

12 Centros distribuídos pelo 

país); 

▪ Diversidade das Formações; 

▪ Os Centros localizam-se em 

lugares estratégicos e com 

muita população; 

▪ Preços Competitivos; 

▪ Boas Parcerias; 

▪ Qualidade dos estágios; 

▪ Formações muito longas; 

▪ Preços elevados; 

▪ Não tem Centros de 

Formação no interior do país; 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

▪ Empresas procuram pessoas 

com Formações Profissionais / 

Cursos Técnicos; 

▪ As empresas estão recetivas à 

realização de estágios; 

▪ Desemprego – as pessoas 

procuram melhorar os seus 

currículos; 

▪ Poucos Centros de Formação 

no interior do país; 

▪ Criar módulos específicos e 

de curta duração;  

▪ Continuar a apostar nas 

parcerias; 

 

▪ Apostar em abrir Centros de 

Formação no interior do país; 

▪ Criar formações mais 

pequenas, mas com o 

conteúdo essencial; 

 

A
m

e
a

ç
a
s
 

▪ Elevada concorrência; 

▪ Desemprego – as pessoas 

podem não ter o poder 

financeiro de realizar uma 

formação; 

▪ Melhorar o conteúdo das 

formações; 

▪ Ajustar o tempo e o preço de 

cada formação, tendo em 

conta a procura; 

▪ Abrir cursos mais 

económicos ou até mesmo 

apostar em Cursos 

Financiados; 

Tabela 3 – Análise SWOT 

                                                           
13 Fonte: Elaboração Própria 
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Com o estudo da análise SWOT pode-se concluir que a empresa está numa 

posição favorável, pois apresenta mais Forças do que Fraquezas e tem bastantes 

oportunidades que a podem ajudar a desenvolver-se.  

A DIB deverá continuar a fazer o seu trabalho de divulgação da entidade. Os 

seus métodos de divulgação (Distribuição de panfletos, participação em eventos, 

publicação nas redes sociais – mais especificamente nos grupos de emprego do 

Facebook – e também o boca-a-boca) são bons, mas com a evolução rápida das novas 

tecnologias, deverá adaptar-se e melhorar constantemente os seus conteúdos. 

A entidade poderia apostar em abrir um ou dois Centros de Formação no interior 

do país. Tendo em conta que não existem muitos Centros de Formação no interior, seria 

interessante e vantajoso para a empresa apostar nessas regiões. 

Por fim, a empresa tem muitas oportunidades para melhorar a sua posição de 

mercado, e melhorar a sua imagem percebida, reforçando desta forma o seu 

posicionamento. 
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Capítulo II – Atividades desenvolvidas durante o 

estágio 
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Neste capítulo serão apresentadas as diversas tarefas realizadas durante período de 

estágio. 

Após uma reunião com a Coordenadora Susana da DIB Braga, ficou decidido 

que as duas primeiras semanas seriam de integração e acolhimento no Centro de 

Formação. Durante este tempo, a estagiária apenas frequentou o Centro três vezes por 

semana, para, de certa forma, se habituar ao horário e ao ambiente. Durante o processo 

de integração, deu para a estagiária se inteirar de como a empresa funciona, conhecer 

os colaboradores e investigar de forma autónoma como o site da empresa e o Facebook 

estavam estruturados. 

 A partir da terceira semana, após a fase de integração e com um maior 

conhecimento sobre a entidade e sobre os objetivos a serem atingidos, a estagiária ficou 

responsável pela concretização dos objetivos semanais divulgados pelo Departamento 

de Marketing (localizado na sede de Lisboa).  

Alguns dos objetivos variavam conforme a semana, outros mantinham-se 

semanalmente mudando apenas algumas estratégias, para testar a melhor forma de os 

alcançar. 

Os objetivos fixos, baseavam-se essencialmente na gestão das Redes Sociais 

(Facebook, Instagram, etc.), que consistia em dar resposta a questões recebidas a pedir 

informações adicionais de algum curso específico ou, então, o contacto com os 

formandos de forma mais direta onde poderiam fazer a troca de informações mais 

facilmente. O Facebook era também utilizado para fazer a divulgação de 

imagens/vídeos sobre as aulas e a divulgação da abertura de novos cursos. 

As tarefas semanais normalmente consistiam em: 

• Manter um crescimento das redes sociais de forma contínua.  

• Distribuir panfletos em sítios públicos (cafés, pastelarias, supermercados, 

centrais de camionagem, entre outros) para aumentar o alcance e chegar 

a um público que possa não utilizar tanto a internet ou que nem conheça 

a entidade. 

• Recolher Casos de Sucesso de antigos formandos que acabaram o seu 

curso e estão a trabalhar na área, de forma a divulgar o sucesso e a taxa 

de empregabilidade que estes cursos têm. 

• Recolher imagens e vídeos de aulas e testemunhos de formandos no 

início e no fim da formação, para a divulgação futura. 
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• Publicar ofertas de emprego. Normalmente estas estavam relacionadas 

com cursos que estariam a abrir no momento e assim relacionar a 

procura de emprego a uma necessidade de formação nessa área e 

incentivar o cliente a fazer a formação. 

• Semanalmente era também feito um acompanhamento da página do 

Facebook, onde era avaliado o aumento de seguidores e de gostos, as 

críticas que a página recebe (positivas ou negativas), o tipo de publicação 

com mais interação e o melhor horário para fazer publicações. 

• Procurar possíveis eventos em que a entidade possa participar. Neste 

caso, a participação da DIB, tanto favorece a empresa, como os 

formandos pois estes usavam os eventos como forma de colocar em 

prática o seu conhecimento. 

• Publicar em grupos no Facebook sobre a abertura de novas turmas para 

alcançar um maior número de possíveis interessados. Os grupos não se 

restringiam apenas à cidade de Braga, mas também aos arredores, 

chegando mesmo a ser publicado em grupos de Viana do Castelo e Vila 

Real. 

Embora não fizesse parte dos objetivos (e tenha sido aprendido de forma 

indireta), a estagiária pode observar algumas técnicas de venda feitas pelas 

colaboradoras, técnicas que foram aprendidas em várias unidades curriculares da 

licenciatura e que ao observar a maneira de como são utilizadas, o que ajudou muito a 

complementar os conhecimentos adquiridos em algumas Unidades Curriculares da 

licenciatura e ver a sua aplicação prática. 

De forma indireta, foram também presenciados alguns processos de 

recrutamento, incluindo o recrutamento de um novo colaborador. O processo de 

recrutamento e seleção foi uma das coisas mais interessantes em todo o estágio, visto 

que foi a primeira vez que a estagiária pode estar presente num processo de destes. O 

recrutamento e seleção em causa teve a duração de uma semana. 

De seguida apresentam-se, de forma pormenorizada, as atividades 

desenvolvidas agrupadas em: Redes Sociais, Fotos e Vídeos, Eventos e Artigos. 
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2.1. Redes Sociais 

 

As redes sociais, são sem dúvida alguma, um dos meios mais essenciais para a 

divulgação da entidade e dos seus serviços e, no caso, contemplam o Facebook 

(Figura 5) e o Instagram. 

 

➢ Facebook14 

 

 

Figura 5 – Página do Facebook 

O Facebook foi o foco de atenção durante o estágio e mostrou ser uma tarefa 

mais complexa do que era previsto pela estagiária. 

Foi solicitado à estagiária que fizesse um acompanhamento da página do 

Facebook da DIB Braga, nomeadamente no que diz respeito ao aumento no número de 

gostos e de seguidores, o número de avaliações e críticas (positivas ou negativas).  

Na Tabela 415, pode ver-se a evolução da página do Facebook – Do It Better 

Braga, e o seu acompanhamento foi feito desde o dia 9 de julho até ao dia 28 de 

setembro. Todas as sextas-feiras eram retirados os dados necessários para a análise. 

Neste período de tempo a avaliação da página não se alterou, ficando na 

pontuação de 4,9 numa escala que vai de um a cinco. Um ponto importante a referir, 

está relacionado com as críticas: no inicio do estágio o Facebook utilizava um sistema 

de criticas em que, uma pessoa podia avaliar a página com estrelas e possibilitava fazer 

um comentário na página, mas próximo do final do estágio, no início de setembro, o 

Facebook alterou esta política, possibilitando que a pessoa recomendasse a página e 

escreve-se um comentário, caso deseja-se. – Esta situação fez com que parecesse que 

tinha havido um aumento significativo no número de críticas recebidas, mas na realidade 

foi apenas um ajuste do algoritmo do Facebook. Neste sentido, em 9 de julho de 2018 

                                                           
14 (Facebook, 2018) 
15 Tabela elaborada pela estagiária 
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o número de críticas foi de 109 que foi crescendo e em 28 de setembro de 2018 atingiu 

o número 136. 

Data 09/07 12/07 18/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09 21/09 28/09 

 Avaliação 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Críticas 109 109 110 111 112 113 125 125 125 124 127 127 127 136 

Gostos 1675 1680 1698 1706 1759 1780 1948 1992 2029 2060 2093 2131 2168 2193 

Seguidores 1691 1696 1714 1722 1775 1798 1966 2009 2046 2079 2112 2150 2186 2212 

 

 

No Gráfico 116, pode perceber-se que existe um aumento constante, tanto do 

número de gostos como do número de seguidores. O crescimento aumentou 

significativamente quando a estagiária começou a aplicar as estratégias propostas, 

tornando a página mais ativa ao aumentar a interação com o público. 

  

Gráfico 1 – Crescimento dos Gostos e Seguidores da página do Facebook 

 

Para além deste acompanhamento semanal, foram testadas algumas 

estratégias para perceber quando se poderia alcançar mais público e interações. 

Segundo as pesquisas em vários sites, os entendidos indicam que, em muitos casos, é 

a qualidade/conteúdo da publicação que interessa e gera um maior alcance do que 

propriamente a quantidade de publicações, que em muitos casos prejudica ao invés de 

ajudar. 

                                                           
16 Gráfico elaborado pela estagiária 
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Para um maior alcance de público, ficaram definidas as seguintes estratégias, que 

consistiam em: 

❖ Fazer publicações de 6 em 6 horas, para que a publicação tenha o maior alcance 

possível – foi explicado que se um indivíduo faz uma publicação às 9 horas e às 

10 horas faz uma nova publicação, o algoritmo do Facebook descarta a primeira 

publicação e já não a divulga, porque não a considera importante e dá mais 

importância à segunda publicação; 

❖ Fazer publicações concisas e as imagens usadas nas publicações deveriam 

conter menos do que 20% de texto – No caso, o alcance das imagens com muito 

texto é substancialmente menor do que com pouco ou nenhum texto, pois o 

algoritmo do Facebook está trabalhado para limitar o alcance deste tipo de 

publicações. 

❖ Fazer publicações entre as 12 horas e 13 horas e entre as 20 horas e as 21 

horas, tinham um maior alcance do que qualquer outro horário. O horário das 

publicações está indicado para dois horários mais específicos e que o próprio 

Facebook nos indicava como sendo os horários com maior alcance; 

❖ Evitar fazer publicações à sexta-feira. – Um dos pontos observados e depois 

indicados pelo Departamento de Marketing, foi o facto de que à sexta-feira existe 

um menor alcance das publicações no geral, pois as pessoas não estão tanto na 

internet. 

Depois de analisada e aprovada pelo Departamento, a estratégia foi posta em 

prática e com o passar do tempo observou-se que as publicações tinham um maior 

alcance. No início eram feitas 3 a 4 publicações diárias e após a implementação da 

estratégia foram feitas apenas 2 a 3 publicações por dia.  

Ao longo das primeiras semanas de estágio também foi possível perceber o tipo de 

publicações que tinham maior sucesso/alcance. As publicações com vídeos e 

fotografias de aulas/eventos, eram mais vistas do que as outras. Também as 

publicações com ofertas de emprego e algumas de casos de sucesso tinham grande 

alcance. Com menor alcance foram as publicações com muito texto sobre formações. 

Semanalmente era feita a programação dos tipos de publicações a serem feitas 

diariamente.  

Na Figura 617, encontra-se representado um guia para a elaboração dos objetivos 

semanais, em que: no parâmetro se refere ao tipo de publicação que se vai fazer; nos 

                                                           
17 Tabela elaborada pela estagiária 
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objetivos semanais está apresentada a quantidade semanal dos parâmetros e no 

planeamento está a descrição de alguns desses parâmetros. Embora estes objetivos 

fossem feitos no computador, eles eram atualizados em papel. O papel com os objetivos 

ficava pendurado num quadro, e era atualizado conforme iam surgindo novas 

informações. 

 

 

Figura 6 – Objetivos semanais da DIB Braga 

 

Existiam oito tipos de publicações a serem feitas na página principal da DIB Braga, 

nomeadamente: Casos de Sucesso, Fotos de turmas, Vídeos, Ofertas de emprego, 

Parcerias, Publicações Throwback18 e Publicações nos grupos, que a seguir se 

descrevem: 

 

❖ Casos de Sucesso (Imagem com texto ou um vídeo de testemunho) – estava 

programado, fazer no mínimo uma publicação semanal, visto que não era tão 

fácil arranjar os casos de sucesso, na medida em que muitas vezes as pessoas 

não tinham interesse em partilhar a sua história (Figura 719). 

                                                           
18 Publicações throwback – lembrar publicações antigas; 
19 Retirado do Facebook da empresa; 

 

PARÂMETRO 
OBJETIVOS 

semanais 
PLANEAMENTO 

1. Vídeos turma 1 a 2 Aula Prática Aula Prática Aula Prática Aula Prática 

2. Parcerias estágio 5 1 publicação com mais de 4 empresas e identificá-las. 

3. Publicações Grupo Facebook 30  

4. Ofertas Emprego 8  

5. Fotos turma 3  turmas  

6. Casos de sucesso 1 a 2  

7. Críticas/Avaliação 2  

8. Nº de Seguidores e Nº de likes da 

página 
+ 25 

Utilizar os amigos das páginas dos outros centros parar se tornarem nossos seguidores. 

9. Gestão dos Grupos Secretos  Publicações sobre ofertas de emprego, cursos … 

10. Instagram 2 a 3 Fazer stories ou direto 



Relatório de Estágio    
 

 25 

 

Figura 7 – Throwback de um Caso de Sucesso 

 

❖ Fotos de turmas – este tipo de publicação consistia em dois pontos: fotos de 

turma no início ou final da formação/módulos (Figura 820) ou, então, fotos das 

aulas práticas ou de eventos em que estas participassem. Pretendia-se fazer 

duas a três publicações, embora muitas vezes isso não fosse possível por 

diversas razões (tinham poucas turmas por ser verão e existia quase uma 

repetição de publicações sempre com os mesmos formandos; os formandos não 

queriam ser fotografados; os formandos não estavam a ter aulas práticas, entre 

outras).  

 

Figura 8 – Foto da turma de Barbeiro Profissional 

                                                           
20 Retirado do Facebook da empresa; 
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❖ Vídeos – assim como as fotos, existiam algumas condicionantes para este tipo 

de publicações. Era previsto a publicação de pelo menos um vídeo semanal 

(Figura 921). 

 

 

Figura 9 – Vídeo de apresentação do centro 

 

❖ Ofertas de emprego – este tipo de publicações era feito uma vez por semana. 

Eram realizadas pesquisas em sites de emprego, sobre ofertas de emprego em 

áreas em que o Centro de Formação precisava de divulgar (por exemplo: o 

Centro ia abrir uma turma de Cabeleiro Unissexo Profissional em Braga, então 

eram pesquisadas ofertas de emprego em Braga e arredores.). Para além de 

pesquisas, por vezes eram feitas publicações de ofertas de emprego a pedido 

dos parceiros da DIB (Figura 1022) – os parceiros, tendo uma vaga na sua 

empresa, pediam para a Do It Better partilhar a oferta de emprego visto que tinha 

um maior alcance e era direcionado a pessoas já com formação na área em 

causa. Esta publicação tinha como intuito mostrar que as formações eram 

necessárias e tinham muita saída profissional. 

 

                                                           
21 Retirado do Facebook da empresa; 
22 Retirado do Facebook da empresa; 
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Figura 10 – Oferta de emprego 

 

❖ Parcerias – cada publicação era sempre feita no final da semana com as 

parcerias da entidade em todas as áreas. Eram publicados quatro a cinco 

parceiros de uma determinada área – isto tinha como objetivo mostrar 

oportunidades futuras de emprego, visto que os parceiros da entidade recebem 

estagiários e muitas vezes ficam com eles. Para além disso, a empresa tem 

muitos parceiros de renome, como o Hospital de Braga (Figura 1123). 

 

                                                           
23 Retirado do Facebook da empresa; 
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Figura 11 – Parcerias 

 

❖ Publicações “Throwback” – Este tipo de publicação foi proposto pela 

estagiária e consiste em partilhar publicações antigas, normalmente feito uma a 

duas vezes por semana. Muitas vezes eram casos de sucesso passados, vídeos 

de eventos ou aulas, testemunhos de formandos/formadores. Tinha como 

objetivo partilhar os sucessos da entidade e dos seus formandos, visto que 

muitas publicações foram feitas em 2015/2016 e a página não tinha muitos 

seguidores. Com a partilha destas publicações, os novos seguidores da página 

poderiam ter o conhecimento das metas alcançadas pela entidade, pelos 

eventos em que esta participou ao longo dos anos e com os casos de sucesso 

que se mantiveram (Figura 724). 

 

 

 

                                                           
24 Retirado do Facebook da empresa; 
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❖ Publicação nos grupos – A página do Facebook para além da sua página 

principal tinha também grupos públicos e pertencia a grupos de procura de 

emprego. Nestes grupos de Facebook (Por exemplo: Emprego Braga) eram 

feitas publicações sobre as formações da entidade e a abertura de novas turmas. 

Estas publicações eram feitas duas a três vezes por semana para não 

sobrecarregar os grupos e tornar as publicações em spams (Figura 1225). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com diversos tipos de publicações era necessário fazer uma distribuição 

equilibrada pela semana visto que ao seguir a estratégia de publicações de 6 em 6 

horas, apenas dava para fazer duas a três publicações diárias, dando um total mínimo 

de dez publicações semanais. 

É também no Facebook que existe uma maior interação com o público. Para 

além de fazer publicações, o Facebook servia como um centro de informação. Desde 

mensagens recebidas sobre cursos (preço, horário, local de formação, conteúdo, etc.) 

até mensagens de formandos e formadores com alguma questão mais prática, onde 

eles não precisam de ligar para o Centro, também a troca de imagens, vídeos e 

documentos não muito importantes. 

Ao contrário de alguns Centros de Formação concorrentes, a DIB não dispõe de 

informação muito detalhada sobre as suas formações, como, por exemplo, o preço. E 

esse é o tipo de mensagem que mais se recebe, pois, as pessoas querem saber se são 

cursos financiados ou não. Outro tipo de questões frequentes é o tipo de certificado que 

                                                           
25 Retirado do Facebook da empresa; 

Figura 12 – Exemplo de publicação nos grupos de Facebook 
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o curso em questão tem, se tem equivalência com o ensino secundário e outras 

questões. 

Todas as mensagens recebidas de potenciais clientes que procuram 

informações sobre os cursos, têm a seguinte resposta padrão: “Desde já agradecemos 

o seu manifesto interesse no nosso curso. Seria possível facultar o seu contacto 

para que a coordenação do Centro de Formação lhe possa ligar?” 

A função das interações serve quase como uma recolha de informação de 

possíveis clientes para inserir no Customer Relationship Management (CRM) da 

empresa. A pessoa interessada deixa o seu contacto (de preferência o número de 

telefone/telemóvel ou então em último caso o e-mail) que depois são inseridos na base 

de dados da entidade, juntamente com o nome e o curso. 

Assim que possível e depois do contacto estar inserido, é realizado o primeiro 

contacto que convida a pessoa a dirigir-se ao centro para receber as informações mais 

específicas da formação em que tem interesse, como o preço ou o conteúdo da 

formação. 

No final do estágio, pode perceber-se que a interação mais constante com o 

público do Facebook, gera mais seguidores, assim como o conteúdo publicado se torna 

muito importante e um fator decisivo. O crescimento da página tornou-se muito positivo 

para a divulgação da marca e demonstra o empenho realizado para que isso aconteça. 
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➢ Instagram26 

 

No Instagram eram feitas apenas stories ou diretos. As stories do Instagram 

consistem em fotos ou vídeos de curta duração que ficam na página do Instagram 

durante 24 horas.  

Como a Do It Better apenas tem um Instagram (Figura 13), todas as publicações 

são feitas e geridas pelo Departamento de Marketing. Não obstante, todos os Centros 

de Formação podem fazer stories e diretos (o Departamento de Marketing pode apagar 

essas stories e diretos se concluir que não correspondem ao pretendido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Página do Instagram da Do It Better 

 

  

                                                           
26 (Instagram, 2018) 
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2.2. Fotos e Vídeos 

 

A entidade é muito ativa nas redes sociais e para se manter assim e partilhar o 

seu conteúdo, precisa de fotografar e filmar muitas turmas e aulas. 

No início do estágio havia um défice na qualidade dos conteúdos partilhados no 

Facebook mas, com a utilização de uma nova máquina houve uma melhoria muito 

grande da qualidade desses conteúdos. 

Após a nova máquina, o próximo passo era arranjar muitas fotos e vídeos para 

depois serem editados e partilhados. O único problema desta tarefa, ocorria quando 

os formandos não queriam ser fotografados/filmados, pois muitas vezes era 

essencial que todos participassem. De qualquer forma era sempre pedido o 

consentimento dos formandos e formadores, para não existir problemas futuros. 

As fotos tiradas eram vistas, avaliadas e escolhidas para posteriormente serem 

publicadas. Antes de as publicar era necessário colocar uma moldura com o nome 

da empresa, quase como uma marca de água. No ato da publicação eram 

identificadas as pessoas que autorizavam e depois era feita a partilha (Figura 14).  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 (Facebook, 2018)  

Figura 14 – Fotografia editada e publicada no Facebook 
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Quanto aos vídeos (Figura 15), também eram vistos e avaliados, mas davam 

um pouco mais de trabalho, visto que tinham de ser editados (tirar o som, fazer 

cortes, fazer a montagem do vídeo e escolher a música de fundo). Após toda a 

edição, o vídeo era publicado da mesma forma que as fotografias. 

28 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                           
28 (Facebook, 2018) 

Figura 15 – Vídeo editado e publicado no Facebook 
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2.3. Eventos 

 

Durante o tempo de estágio não houve nenhum evento em que pudesse 

participar, mas houve a divulgação de panfletos na Noite Branca de Braga (Figura 

1629) e a festa de aniversário (Figura 1730) do Centro de Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Distribuição de Panfletos na Noite Branca 

 

 

 

 

 

       Figura 17 – Festa do 3º Aniversário da DIB Braga 

  

Em ambos os eventos, a estagiária fotografou e gravou vídeos sobre os 

acontecimentos, que posteriormente seriam editados e publicados nas redes sociais. 

Embora não existisse nenhum evento (de grande escala, como os eventos 

desportivos que a DIB costuma participar) durante o período de estágio, foram 

recolhidos possíveis eventos em que a DIB pretendia participar e foram enviadas três 
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30 Retirado do Facebook da empresa; 
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propostas por e-mail, sendo que, até à data de termino do estágio, dois eventos estavam 

confirmados (Figura 18 e 1931). 

 

 

Figura 18 – Proposta de participação num evento em Famalicão 

 

 

Figura 19 – Proposta de participação num evento em Braga  

                                                           
31  Fonte: estagiária e coordenadoras 
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2.4. Artigos 

 

O site da empresa também se mantém muito ativo e devido ao aniversário do 

Centro de Formação (Figura 2032), foi proposto à estagiária escrever um artigo sobre 

o mesmo (Anexo 1). O artigo foi partilhado no Facebook geral da empresa e na 

página de Facebook de Braga, para além disso, também se encontra no site da 

empresa. 

A empresa partilha sempre muitos artigos que ajudam a divulgar os seus cursos 

com informações muito variadas e úteis a todas as pessoas que utilizam o Facebook 

(Figura 2133). 

 

  

                                                           
32 Retirado do Facebook da empresa; 
33 Retirado do Facebook da empresa; 

Figura 21 – Artigo sobre tatuagens Figura 20 – Festa de Aniversário 
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Conclusão 
 

Após todos os aspetos apresentados durante este relatório, pode concluir-se que 

o estágio foi muito enriquecedor no âmbito intelectual, formativo e profissional, mas em 

alguns aspetos ficou um pouco aquém do esperado por parte da estagiária. 

Com o decorrer do estágio, houve sempre muita cooperação de ambas as partes 

e também muita disponibilidade na realização das atividades. Motivação e empenho 

estiveram sempre presentes durante todo o período de estágio o que levou a que os 

objetivos iniciais tenham sido cumpridos com sucesso.  

A maior dificuldade encontrada pela estagiária, foi não estar fisicamente junto do 

Departamento de Marketing, que se encontra em Lisboa. Como o estágio foi feito em 

Braga, onde não existe ninguém responsável pelo Marketing (todos os colaboradores 

participam nos objetivos que o Departamento de Marketing propõe, mas ninguém é da 

área), a estagiária sentiu-se um pouco perdida. 

Embora esse sentimento estivesse presente, a estagiária mantinha contacto 

constante com o Departamento de Marketing que estava sempre disponível para ajudar 

com as questões e dificuldades encontradas pela mesma.  

Com isto, o brainstorming para novas ideias ficou em falta. O facto de estar 

sozinha, mesmo tendo sempre o apoio do Departamento de Marketing, fez com que não 

fosse tão proativa, mas ao ganhar confiança e com o passar do tempo irá ultrapassar 

este obstáculo. 

Positivamente, a estagiária melhorou, no decorrer do estágio, a sua capacidade 

de comunicação e relacionamento, embora sejam aspetos que a ser melhorados. 

Considera que esta melhoria apenas vá acontecer com a experiência. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Notícia do Aniversário 

 

No dia 14 de setembro de 2018, a Do It Better Braga, celebrou o seu terceiro 

aniversário! 

Ao longo destes 3 anos, contribuímos para a mudança profissional de mais de 1000 

formandos que fizeram parte das 164 turmas que foram ministradas, com o 

imprescindível apoio de mais de 20 formadores. 

Oferecemos formações em várias áreas, nomeadamente: saúde, educação, segurança 

privada, estética e beleza e administrativo. Sabemos também que por vezes somos 

procurados por necessidades específicas e individuais e por isso traçamos também 

formações personalizadas dentro das nossas áreas de certificação. 

A nossa atenção ao mercado de trabalho permite-nos um acompanhamento das 

tendências atuais e por isso, em 2018 iniciamos novos cursos com o intuito de responder 

às constantes necessidades profissionais da nossa sociedade. Assim sendo, 

ministramos agora também Assistente Administrativo e de Contabilidade, Chef de 

Cozinha e Pastelaria, Auxiliar de Medicina Dentária, Técnico Auxiliar Veterinário e de 

Estética Animal e novas especialidades na área da segurança privada. 

A proximidade aos nossos formandos e ao público em geral caracteriza-nos.  É 

realizada diariamente através das nossas redes sociais. O intuito das nossas 

publicações são de caráter informativo (datas de início das novas ações), mas também 

de caráter social com a publicação de ofertas de emprego nas mais diversas áreas. Com 

isto pretendemos sempre contribuir para o futuro profissional dos nossos seguidores. 

No que respeita à equipa de coordenação pedagógica, somos reconhecidas pelo 

nosso profissionalismo, entrega e espírito de equipa. A missão desta equipa é todos os 

dias poder contribuir para uma mudança de rumo profissional e pessoal de quem nos 

procura. A nossa melhor publicidade é o sucesso dos nossos formandos! E isso faz-nos 

acreditar cada dia na nossa função. 

Num mundo DO IT BETTER de quase 10 anos, Braga contribui há 3 para 

emancipação e reconhecimento nacional como entidade de formação de referência!  


