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A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 

mundo” 

Paulo Freire1
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Resumo  
 

Através Estágio Curricular, é permitido ao aluno, que acaba de terminar o seu curso, pôr em 

prática muitos dos ensinamentos lecionados durante a licenciatura, fazendo com que este 

adquira diversas competências na área (neste caso, da  Comunicação e Relações 

Públicas), sendo possível afirmar que o estágio curricular constitui uma preparação para a 

vida profissional. 

A duração do estágio foi de três meses, na Fundação Centro Cultural de Belém, mais 

especificamente, no gabinete de direção de marketing e desenvolvimento e o presente 

relatório será o reflexo de todas as atividades desenvolvidas durante o mesmo. 

O relatório encontra-se dividido em dois capítulos. O primeiro capítulo centra-se na 

Fundação Centro Cultural de Belém e na contextualização das atividades desenvolvidas no 

âmbito da Comunicação e Relações Públicas. No segundo capítulo, serão expostas todas as 

atividades realizadas no decorrer do estágio, com a respetiva fundamentação teórica. 
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Introdução 
 

No âmbito da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas, lecionada na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda, foi 

proposta a realização de um estágio de final de curso, para que seja possível a obtenção do 

grau de licenciada. 

Escolhi, com a ajuda do meu orientador de estágio Professor Doutor Mário Meleiro, fazer o 

estágio na Fundação Centro Cultural de Belém, que se situa em Belém, Lisboa. Foi-me feita 

uma entrevista para fazer o meu estágio no Gabinete de Direção de Marketing e 

Desenvolvimento, à qual fui aceite. 

No meu Plano de Estágio (Anexo I), foram definidas algumas tarefas para eu realizar durante 

o decorrer dos três meses, nomeadamente: 

 Edição de Clipping Diário e Específico para Espetáculos; 

 Marcação de entrevistas com artistas; 

 Gestão de bases de dados; 

 Elaboração de pequenos textos e agenda de Publicações no Facebook; 

 Criação de eventos no Facebook; 

 Acompanhamento de jornalistas em reportagem; 

 Apoio a Conferências de Imprensa. 

 

Assim, o meu relatório de estágio é constituído por dois capítulos, em que irei fazer uma 

abordagem sobre a Fundação Centro Cultural de Belém e falarei também sobre o meu 

percurso enquanto estagiária, respetivamente. Para que isto seja possível, farei o 

enquadramento teórico, adquirido durante a licenciatura. 

Por fim, farei uma reflexão final, onde irei mostrar a minha perspetiva dos três meses de 

estágio, no que toca à minha aprendizagem no CCB. 
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Capítulo I – Caracterização da Organização 
 

Fundação Centro Cultural de Belém 
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1. Fundação Centro Cultural de Belém 
 

A edificação2 do Centro Cultural de Belém foi decidida em 1988, devido à necessidade de 

um equipamento arquitetónico capaz de receber a presidência portuguesa da União Europeia, 

em 1992, e que, simultaneamente, servisse de polo dinamizador de atividades de lazer e 

culturais. Posteriormente ao acolhimento da presidência da União Europeia, o CCB passou 

então a ser um Centro Cultural e de Congressos, em 1993. 

Em seguida, lançou-se o concurso internacional pelo Instituto Português do Património 

Cultural, recolhendo-se 57 projetos (seis foram convidados a desenvolver o anteprojeto). A 

proposta apurada foi a do consórcio do Arquiteto Vittorio Gregotti (Itália) e do Arquiteto 

Manuel Salgado (Portugal), que pretendia a construção de cinco módulos: Centro de 

Reuniões, Centro de Espetáculos, Centro de Exposições, Zona Hoteleira e Equipamento 

Complementar. Atualmente, edificados os três primeiros módulos, respetivamente, estando 

ainda a ocorrer procedimentos para a finalização dos demais. 

O Centro de Reuniões, que constitui o primeiro dos módulos edificados, foi planeado para o 

acolhimento de congressos e reuniões de qualquer natureza ou dimensão, através de 

equipamentos e acabamentos de qualidade. A estrutura passou simultaneamente a incluir os 

serviços gerais de funcionamento do CCB, várias lojas, um restaurante, dois bares e duas 

garagens abertas a utilizadores.  

O Centro de Espetáculos, que corresponde ao segundo módulo em funcionamento, é 

considerado o epicentro da produção e apresentação de caráter artístico e cultural do CCB. 

É constituído por três salas de distintas dimensões equipadas para acolher diversos tipos de 

espetáculos, desde o cinema à ópera, do bailado ao teatro ou qualquer género musical. O 

Grande Auditório tem uma capacidade de 1429 lugares, o Pequeno Auditório, tem uma 

lotação de 348 lugares e a Sala de Ensaio, por sua vez, comporta 72 lugares. É também nesta 

estrutura que se encontram as salas de apoio à produção e preparação dos espetáculos. 

 



 Gabinete de Direção de Marketing e Desenvolvimento                             

4 
3  Adaptado do site https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio/Institucional/QuemSomos, consultado a 29 de 

outubro de 2018. 
 

Por fim, o Centro de Exposições é formado por um conjunto qualificado de áreas 

expositivas divididas por quatro galerias, apresentando e produzindo exposições de artes 

plásticas, arquitetura, design, instalações, fotografia. Lojas e uma cafetaria completam a 

estrutura, que inclui ainda um espaço que se destina ao tratamento e armazenamento de peças 

de arte. 

Desde junho de 2007, o Centro de Exposições alberga a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea 

– Museu Coleção Berardo. 

O CCB ocupa atualmente uma área de construção de 97 mil metros quadrados, distribuída por seis 

hectares separados por duas ruas internas e unidos pelo caminho José Saramago que cria uma 

continuidade com a Praça do Império, negando a tradicional separação entre o interior e o exterior. 

O Centro Cultural de Belém é ainda classificado desde 2002 como monumento de interesse 

público. 

1.1 Organograma 

 

No organograma3, presente na figura 1 é possível perceber todos os setores presentes no 

CCB. 

 

Figura 1 Organograma da Equipa do CCB  

Fonte Centro Cultural de Belém
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1.2 Missão 

 

O Centro Cultural de Belém é gerido4 por uma Fundação que visa a promoção da cultura, 

desenvolvendo a criação e a difusão em todas as suas especificidades, do teatro à dança, da 

música clássica ao jazz, da ópera ao cinema. Como atividade complementar, o CCB 

disponibiliza-se como um centro para a realização de conferências e reuniões profissionais. 

1.3 Órgãos Sociais  

 

A Fundação Centro Cultural de Belém tem, estatutariamente, os seguintes órgãos5: 

1. O Presidente; 

2. O Conselho de Administração; 

3. O Conselho Diretivo; 

4. O Conselho Fiscal. 

O Presidente, órgão unipessoal é, por inerência, o Presidente do Conselho Diretivo e do 

Conselho de Administração e exerce o seu mandato por um período de três anos, renovável. 

O Presidente da Fundação é designado por despacho do titular da pasta da Cultura. 

O Conselho de Administração é constituído por três membros, sendo os vogais designados 

por despacho do titular da pasta da Cultura.  

O mandato dos membros do Conselho de Administração é de três anos. 

O Conselho Diretivo é composto por sete membros, dos quais cinco vogais designados 

pelo titular da pasta da Cultura e um pelo Ministro das Finanças, por um período de três 

anos. O Conselho Diretivo elegerá, entre os seus membros, um vice-presidente. 

O Conselho Fiscal tem a composição e as funções próprias deste órgão nos termos dos 

estatutos da Fundação. 

1.4 Áreas CCB  

 

A Fundação Centro Cultural de Belém tem na sua constituição dois auditórios, das treze 

salas, restaurantes, bares, terraços, praças e jardins. 
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Além disso, o CCB tem diversas salas com capacidade para congressos, conferências e para 

todo o tipo de acontecimentos institucionais e empresariais. 

Grande Auditório - O Grande Auditório6, visível na figura 2, é um espaço de referência 

nacional e a maior sala de que o Centro Cultural de Belém dispõe. Este espaço está preparado 

para receber produções artísticas e espetáculos de grande exigência técnica, encontra-se 

também equipado para a realização de grandes eventos, como congressos e conferências, 

funcionando como uma grande sala plenária. 

 

Figura 2 Grande Auditório 

Fonte: Centro Cultural de Belém 

Pequeno Auditório - O Pequeno Auditório, presente na figura 3, é a segunda maior sala do 

Centro Cultural de Belém. É utilizado como sala de espetáculos e, frequentemente, para 

congressos, conferências, debates ou seminários, serve ainda de complemento ao Grande 

Auditório em grandes eventos.
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Figura 3 Pequeno Auditório  

Fonte: Centro Cultural de Belém 

Sala Luís de Freitas Branco - Esta sala situa-se no piso 1, junto da receção do Centro de 

Reuniões do Centro Cultural de Belém, e é uma sala de média dimensão. 

Sala Almada Negreiros - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro Cultural de 

Belém e é uma sala de média dimensão. É uma sala formal devido ao seu tipo de decoração. 

Sala Sophia de Mello Breyner Andresen - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do 

Centro Cultural de Belém e integra um conjunto de salas de média dimensão. 

Sala Fernando Pessoa - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro Cultural de 

Belém. Esta sala permite a realização de reuniões, conferências, assinatura de protocolos, 

apresentações de produtos e exposições. 

Sala Maria Helena Vieira da Silva - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro 

Cultural de Belém e faz parte de um conjunto de cinco salas de menores dimensões, com 

uma capacidade-limite de 100 pessoas (plateia). 

Sala Amália Rodrigues - Situa-se no piso 2. É uma sala com muita luz e com acesso a um 

terraço com vista para o rio Tejo. Pode ser usada para eventos de menores dimensões, com 

uma capacidade máxima de 100 pessoas (em plateia). 

Sala Eugénio de Andrade - Situa-se no piso 1 do Centro de Reuniões do Centro Cultural 

de Belém, no foyer Luís de Freitas Branco.
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Sala Glicínia Quartin - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro Cultural de 

Belém e está vocacionada para eventos de menores dimensões. 

Sala Amadeo de Souza-Cardoso - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro 

Cultural de Belém e faz parte de um conjunto de cinco salas de menores dimensões. 

Sala Daciano da Costa - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro Cultural de 

Belém e faz parte de um conjunto de cinco salas de menores dimensões. É adequada para 

eventos de pequenas dimensões, como reuniões e ações de formação. 

Sala Cottinelli Telmo –O Centro Cultural de Belém integra um conjunto de cinco salas de 

menores dimensões. Está vocacionada para eventos de pequenas dimensões, como reuniões 

e ações de formação. 

Sala Carlos Paredes - Situa-se no piso 2. Tem acesso a um terraço com vista para o rio 

Tejo. Está vocacionada para eventos de pequenas dimensões, como reuniões e ações de 

formação. 

Sala Vianna da Motta - Situa-se no piso 2 do Centro de Reuniões do Centro Cultural de 

Belém, faz parte de um conjunto de cinco salas de menores dimensões.  

Sala Vitorino Nemésio - Esta sala e este terraço situam-se no piso 1 do Centro de Reuniões 

do Centro Cultural de Belém. É um espaço amplo que se destina a todo o tipo de serviços 

de. Catering. 

Sala Jorge de Sena - Localizada junto à receção principal do Centro de Reuniões do CCB, 

a Sala Jorge de Sena é contígua à Sala de Leitura. Tratando-se de um espaço reservado, é 

ideal para eventos de pequena dimensão.  

Garagem Sul – Presente na figura 4, a Garagem Sul, fica localizada no Piso 0, do lado sul 

do edifício. Foi inaugurada em 2012. A programação da Garagem Sul tem como intuito 

recentrar o debate e a compreensão da arquitetura como a arte de construir e transformar o 

mundo físico e o ambiente construído. 
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Figura 4 Garagem Sul - Centro de Exposições de Arquitetura 

Fonte: Centro Cultural de Belém 

 

Sala de Leitura - A Sala de Leitura do Centro Cultural de Belém, instalada no Piso 1 do 

Centro de Congressos Reuniões, é mais um espaço aberto à programação cultural do CCB, 

essencialmente consagrado ao livro, aos escritores e à leitura. 

A Sala possui 40 lugares sentados, destinados a leitura, quatro computadores no espaço 

Internet destinado aos leitores, e uma zona de leitura de jornais, de livre acesso. Em 

dezembro de 2007 foi implementado, com grande sucesso, o empréstimo domiciliário de 

livros. Espaço de estudo, leitura e reflexão, a Sala de Leitura é também um espaço 

vocacionado para acolher palestras, conferências, comemorações do Dia Mundial da  

Poesia, homenagens a escritores, ciclos ou outras manifestações relacionadas com a 

literatura, os seus autores e o seu público. 

1.4.1 Espaços ao Ar livre do CCB 

 

Terraço Tejo, que dispõe de uma localização sobre a Praça do Império, sobre as docas de 

Belém e o Padrão dos Descobrimentos.  

O Jardim das Oliveiras7, visível na figura 5 que se situa sobre o rio Tejo, tem uma 

localização privilegiada neste conjunto arquitetónico. Dispõe de um relvado sobre a fachada 

sul do edifício, é
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 ladeado pelo Restaurante Este/Oeste, pela Fabrica das Artes/Serviço Educativo do CCB e 

pela Garagem Sul/Exposições de Arquitetura.  

 

Figura 5 Jardim das Oliveiras  

Fonte: Centro Cultural de Belém 

A Praça CCB, localiza-se entre o Centro de Espetáculos e o Museu Coleção Berardo e 

constitui um átrio que “fecha” o espaço público deste equipamento. 

O Caminho Pedonal, rua que atravessa o Centro Cultural de Belém e que o divide 

simetricamente, dá acesso ao Centro de Espetáculos e, mais adiante, à Praça CCB. Foi 

recentemente designado de “Caminho José Saramago”, em homenagem ao Nobel português 

da Literatura (1998). 

O Jardim da Água encontra-se a zona norte do edifico e tem acesso direto pela Rua 

Bartolomeu Dias, é uma das entradas ao Museu Coleção Berardo. O presente jardim acolhe 

um comprido lago sobre a cidade, estabelecendo uma relação estreita entre este edifico do 

CCB e a cidade 

1.5 Identidade Visual 

 

Cada empresa necessita de uma identidade visual, uma identidade própria que a define e que 

a torne única. 

De acordo com Joaquim Caetano e Luís Rasquilha “Uma empresa é como uma pessoa: 

veste-se, comunica, tem um estilo próprio. Em suma, possui uma identidade.” (Caetano & 

Rasquilha, 2005: 52). 
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“A identidade8 pode ser definida pelo «conjunto de manifestações simbólicas que formam a 

imagem de uma organização», isto é, a identidade de uma organização varia consoante:  

1. A cultura; 

2. As raízes; 

3. A personalidade; 

4. A força; 

5. As fragilidades.” (Caetano & Rasquilha, 2005: 52) 

A identidade visual é fundamental para uma instituição. Em termos comunicacionais, a 

identidade é constituída pelo nome, logotipo e slogan, sendo estes os elementos primários 

para o reconhecimento da instituição junto dos seus públicos. É fundamental que a 

identidade visual seja distinta e única para que não seja confundida pelos consumidores. 

1.5.1 Nome 

 

O nome9 da instituição constitui a base para os esforços de comunicação e criação de 

notoriedade, sendo essencial para que a instituição seja lembrada com facilidade pelo 

público. O nome deve gerar associações importantes (e positivas). “Existem 7 categorias de 

nomes: 

1. Nome individual; 

2. Associação de nomes em função das pessoas que integram a sociedade inicialmente 

constituída; 

3. Nome descritivo, sendo a atividade da empresa prontamente deduzida; 

4. Nome abreviado; 

5. Iniciais; 

6. Nome fabricado; 

7. Nome por analogia.” (Lampreia, 1998:49) 

As organizações podem alterar o nome ao longo da sua vida. Porém, é uma situação pouco 

habitual, por ser uma decisão de extrema responsabilidade e bastante dispendiosa para a
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organização. Isto pode ocorrer quando acontece uma fusão/aquisição, ou pela política ou a 

atividade da empresa se alterarem drasticamente. (Lampreia, 1998:49). 

A Fundação CCB possui, por sua vez, um nome descritivo, porque o nome Centro Cultural 

de Belém, leva o público a subentender qual o papel/atividade desta Fundação.  

Embora tenha bastante atividade cultural, o CCB possui ainda um Centro de Reuniões, 

constituído por um conjunto de salas, auditórios e foyers. 

1.5.2 Logótipo 

 

O logótipo10, presente na figura 6, é constituído pelo nome da instituição desenhado e 

colorido de um modo único e específico, com o objetivo de se tornar um sinal de 

reconhecimento imediato. 

 

Figura 6 Logótipo Centro Cultural de Belém 

Fonte: Centro Cultural de Belém  

 

Funciona, de certa forma, como o bilhete de identidade visual, apresentando uma 

personalidade e provando a existência da empresa. Um logotipo único será um sinal de 

distinção a sua primeira arma visual que fará com que a empresa se distinga das demais. Os 

elementos base que constituem o logótipo são:  

“o nome, o código gráfico, isto é, o tipo de letra utilizada, as cores e, por vezes, o símbolo, 

por isso, um bom logótipo deve ser: 

1. De fácil perceção; 

2. De grande clareza; 

3. De boa memorização; 

4. De fácil associação com a empresa.” (Lampreia, 1998: 50) 
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Através da observação realizada ao logótipo da Fundação Centro Cultural de Belém, é 

possível concluir que a cor vermelha, presente no fundo do logotipo, transmite paixão, 

energia e desejo, sendo uma cor quente. A cor branca, presente na parte interna do logotipo, 

que transmite paz, pureza e frescura, sendo uma cor ligada à espiritualidade. 

1.5.3. Slogan  

 

Um slogan, visível na figura 7, além de breve, claro, conciso e de fácil memorização, deve 

sempre também positivo. Ao invés de dizer «não gaste o seu dinheiro», dever-se-á dizer 

«poupe o seu dinheiro». Um slogan, tal como o logotipo, deve ser pensado para durar muito 

mais do que qualquer campanha. 

 

 

Figura 7 CCB Cidade Aberta 

Fonte: Centro Cultural de Belém 

Apesar de a Fundação Centro Cultural de Belém não ter qualquer slogan específico, 

encontra-se frequentemente no edifício, bem como nos meios de divulgação utilizados, 

“Cidade Aberta”, isto porque se quer transmitir ao público que, dentro da cidade em que o 

CCB está inserido (Lisboa), se pode encontrar outra cidade dentro (o CCB), tanto pela sua 

estrutura, como pela diversidade e dinâmica que o CCB disponibiliza ao seu público. Além 

disso, a palavra “Aberta” poderá remeter o público para o facto de o CCB praticar preços 

acessíveis, estando, por esse motivo, disponível para qualquer tipo de público. 

1.6 Comunicação e Relações Públicas 

 

A imagem global de uma empresa deve resultar de uma estratégia de comunicação, por si 

definida, articulando cada um dos fatores, embora alguns deles ultrapassem os domínios do 

Marketing, nomeadamente aqueles que se prendem com a organização. 

Um profissional de Relações Públicas é um construtor de pontes, isto é, constrói relações a 

longo prazo entre a empresa ou a organização e os seus públicos, baseada numa comunicação 

biunívoca. 
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Deste modo, um profissional de Relações Públicas serve de interprete, ajudando a empresa 

a adaptar-se à conjuntura política, económica e social, ou seja, ajuda os seus públicos a 

melhor compreender a empresa. 

1.6.1 Comunicação 

 

A comunicação humana desenvolve-se em diversos campos de distintas naturezas, 

nomeadamente, no campo das organizações. 

Deste modo, é possível afirmar que “A comunicação é o suporte da vida em sociedade; 

nenhum grupo poderia sobreviver se não existisse uma troca de comunicações entre os seus 

elementos.” (Caetano & Rasquilha, 2005: 21). A palavra Comunicação surge do “… latim 

communis, que significa «comum»; portanto, a primeira noção a ter em conta é que só há 

comunicação quando aquilo que é comunicado tem um significado comum para os dois 

pólos, emissor e recetor” (Lampreia; 1998: 22). 

A Comunicação humana é pôr ideias em comum por meia da compreensão. E a sua 

finalidade é o entendimento entre os homens. Para que exista entendimento é preciso   que 

os homens se compreendam entre si, isto é, que comuniquem. (Caetano & Rasquilha, 2005: 

20).  

É possível afirmar que a comunicação tem como objetivo a persuasão de alguém a 

desenvolver uma ação específica. Além disso, comunicar não é algo exclusivo do ser 

humano, uma vez que os animais também comunicam  

1.6.2 Relações Públicas 

 

O principal papel das Relações Públicas é influenciar e persuadir, num ambiente de 

compreensão, entendimento e credibilidade. 

Assim, as Relações Públicas têm dimensão estrutural, não instrumental e adquiriram, ao 

longo do tempo, relevância social acima do esperado. 

Através da perspetiva europeia das Relações Públicas, é possível entender que os 

profissionais desta área criam e fortalecem a confiança, a compreensão e a comunicação.
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A visão europeia das relações públicas pode então ser resumida nas quatro características 

principais11:  

1. Reflexiva: Analisar mudanças de padrões, valores e pontos de vista da sociedade e 

realizar com os membros da organização com o objetivo de ajustar os padrões, 

valores e pontos de vista da organização; 

2. Gestão: Desenvolver planos para comunicar e manter relacionamentos com grupos 

de públicos, com o intuito de obter confiança e/ou compreensão mútua; 

3. Operacional: Preparar os meios de comunicação para a comunicação (e os seus 

membros), de modo a ajudar a organização a formular as suas comunicações. Esta 

função centra-se nos serviços e tem o intuito de executar os planos de comunicação 

desenvolvidos por terceiros; 

4. Educacional: Ajudar todos os membros da organização a tornarem-se competentes 

comunicacionalmente, de modo a responderem melhor às exigências da sociedade. 

Esta função tem como foco o público interno.  

Assim, os profissionais de Relações Públicas atuam como assessores dos seus clientes ou da 

direção de uma organização, ou como técnicos que produzem e divulgam mensagens em 

diversos canais de comunicação. 

Aa Relações Públicas têm função diretiva independente, o que lhes permite: 

1. Estabelecer e manter linhas de comunicação, compreensão, aceitação e cooperação 

mútuas entre a organização e os seus públicos-alvo; 

2. Ajudar os diretores a manterem-se informados e a poderem reagir antes da opinião 

pública; 

3. Definir e destacar, servindo então como um sistema de alerta para cooperar e 

antecipar tendências; 

4. Recorrer à investigação e a técnicas de comunicação éticas como ferramentas 

essenciais.
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1.6.3 Comunicação Interna 

 

A comunicação interna12 de uma organização, tem como intuito manter os colaboradores 

informados sobre as ações, missão, visão e valores da empresa, além da estratégia de atuação 

no mercado e tudo o que for considerado relevante. Assim, através da comunicação interna, 

pretende-se atingir a unanimidade de toda a equipa na procura de bons resultados para a 

organização. 

A comunicação interna nas organizações13 é atualmente um dos maiores desafios numa 

sociedade da informação. Se não houver adaptação por parte dos colaboradores e se não se 

mantiverem informados sobre a empresa será difícil responder de modo competitivo e 

satisfatório aos pedidos dos clientes. 

“Na medida em que a empresa vinha assumir uma maior responsabilidade, estava a 

responder ao nascimento de uma política social própria, funcionando e respeitando 

integralmente a dignidade dos seus públicos, sendo plenamente aceite pela sociedade.” 

(Cabrero & Cabrero; 2001:  97) 

 

No que toca à comunicação interna, são utilizados diversos meios para que esta seja possível, 

tais como: 

1.6.3.1. E-mail e Rede Interna 

 

A troca de e-mails é constante e diária dentro do CCB, entre colaboradores, que utilizam o 

E-mail, de modo a tornar mais fácil e eficaz a interação. Além disso, este modo de 

comunicação interna é bastante usado por diversos níveis hierárquicos internos para aprovar 

ou reprovar documentos. A Fundação Centro Cultural de Belém dispõe ainda de uma pasta 

à qual todos os colaboradores têm acesso, designada “Marketing Global”, sendo aqui 



 Gabinete de Direção de Marketing e Desenvolvimento                             

17 
 
14Adaptado do site https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-importancia-de-uma-

reuniao/60932, consultado no dia 2 de novembro de 2018.  

 

colocados todos os materiais produzidos, a título de exemplo, vídeos, imagens, documentos 

com descrições de eventos que serão realizados. 

4.6.3.2 Telefone 

 

O grande desafio do mundo atual é ligar para qualquer serviço e ser servido, afastando todas 

as barreiras de contacto que possam fazer com que o potencial cliente seja afastado da 

instituição. 

Dentro do CCB, o telefone é utilizado com o intuito de facilitar a comunicação entre 

colaboradores, sendo possível o esclarecimento de dúvidas entre estes, obter informações, a 

título de exemplo, o número de bilhetes vendidos até ao momento entre outros.  

  

Figura 8 Telefone do Gabinete da Direção de Marketing e Desenvolvimento 

Fonte: Própria 

 

Uma vez que o edifício do CCB é amplo, a comunicação via telefone14 torna-se bastante 

eficiente, isto porque, faz com que a comunicação interna flua com mais rapidez, tornando 

o trabalho dos colaboradores mais produtivo. Além disso, o telefone é um meio que envolve 

baixos custos, ou seja, permite a economia de recursos sem perder a qualidade nos serviços. 

1.6.3.3 Reuniões 

 

As reuniões14 são fundamentais para a comunicação e relacionamento interpessoal dentro da 

empresa.

https://blog.leucotron.com.br/veja-como-a-comunicacao-interna-nas-empresas-e-importante/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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Nas reuniões, existe a oportunidade de se estudar melhor os assuntos de interesse comum e 

onde cada um deve partilhar o seu ponto de vista e a sua forma de encarar a solução. 

Reuniões produtivas contribuem para o sucesso da empresa, sendo possível a definição de 

metas, manter todos os colaboradores informados sobre as decisões tomadas, o fornecimento 

de informações sobre o estado do negócio ou a criação de estratégias.  

No CCB ocorrem diversas reuniões, no gabinete de marketing e desenvolvimento. Tive a 

oportunidade de estar presente em algumas reuniões, onde foram tratados vários assuntos, 

nomeadamente o início do trabalho do CCB em parceira com a empresa White Tube15, uma 

empresa de Tecnologia, focada na Inteligência das Organizações e em oferecer consultorias/ 

treinos em Banco de Dados e Business Intelligence, que passou a ajudar, através de redes 

sociais como o Youtube e Facebook, na promoção dos eventos dinamizados no CCB.  

 

Figura 9 Colaboradores há 25 anos ou mais, do CCB 

Fonte: Própria 

 

Além disso, ocorreu uma pequena cerimónia, como é possível observar na figura 9, em que 

a administração do CCB ofereceu aos colaboradores com 25 anos ou mais de história no 

CCB, um diploma, como forma de celebração e agradecimento pela sua dedicação e 

profissionalismo prestados a esta organização. 
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1.6.4 Comunicação Externa 

 

A Comunicação externa corresponde a toda a troca de informações entre a organização e 

outras organizações, grupos ou indivíduos que não estejam encaixados na sua estrutura 

formal. A Comunicação externa tem o intuito de facilitar a cooperação e colaboração com 

as restantes partes interessada. Deste modo, transmite uma imagem benéfica da organização 

para a sociedade.  

“A empresa vê-se obrigada a informar e a relacionar-se com os seus públicos externos como 

um dever social, particularmente com aqueles, graças aos quais a empresa pode funcionar.” 

(Cabrero & Cabrero, 2001: 109).  

Quanto ao público externo, é possível afirmar que o CCB dispõe de um público 

diversificado, devido à grande variedade de oferta de programação (desde atuações musicais 

de ópera até festivais infantis). Deste modo, a comunicação da Fundação Centro Cultural de 

Belém tende a ser feita de modo a chegar a uma grande quantidade de público (pessoas, 

escolas, entre outros), apostando numa linguagem adequada a cada tipo de programação 

feita, de modo a facilitar a chegada da mensagem ao público- alvo. 

O CCB utiliza diversos meios de Comunicação Externa, tais como: 

1.6.4.1 Newsletter 

 

A newsletter, também designada de boletim informativo, é uma publicação fixa da 

organização para os seus clientes/potenciais clientes. Pode ser enviada em formato de jornal 

impresso, porém, a via eletrónica (e-mail) é a mais utilizada. 

No CCB, a newsletter é enviada todas as quartas-feiras, através do programa interspire, para 

o e-mail de todos os subscritores. A Newsletter contém toda a informação da programação 

semanal do CCB. 

1.6.4.2 E-card 

 

E-card é um cartão virtual, ou seja, o cliente só possui o número do cartão. Só pode ser 

utilizado em compras na internet. 
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No CCB este meio é utilizado, a título de exemplo, nas exposições de arquitetura, sendo o 

e-card enviado para a base de dados onde estão armazenados os e-mails dos arquitetos e das 

instituições ligadas à arquitetura. 

1.6.4.3 Internet 

 

O CCB dispõe de diversas plataformas online que se encontram em constante atualização, 

para que a informação presente seja pertinente e útil para os consumidores. 

A Fundação Centro Cultural de Belém utiliza diversas redes sociais, de modo a conseguir 

uma maior e mais eficiente divulgação dos eventos dinamizados e também para que seja 

possível um contacto direto e imediato dos consumidores com a organização, 

nomeadamente: 

 Facebook – São promovidos eventos dinamizados no Centro Cultural de Belém e são 

divulgadas publicações, como ocorre na figura 10, possibilitando a esta organização 

saber qual o feedback dos consumidores. Além disso, é permitido ao público entrar 

em contacto com a organização, através do Messenger do Facebook. 

 

Figura 10 Facebook do Centro Cultural de Belém 

Fonte: Facebook 

 Instagram – O Instagram, visível na figura 11, serve para fins muito comuns aos do 

Facebook. Contudo, esta rede social foca-se nas imagens/fotografias para a 

promoção dos espetáculos dinamizados na Fundação Centro Cultural de Belém. 

Através desta rede social é também possível entrar em contacto direto com a 

organização.  
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 Youtube – Sendo o Youtube (figura 12), uma rede social que aposta no vídeo, o CCB 

divulga vídeos para promover eventos futuros, ou para relembrar espetáculos 

passados, muitas vezes, espetáculos que já decorreram antes no CCB e que ocorrerão 

novamente no ano em questão. 

 

 

Figura 12 Youtube Centro Cultural de Belém  

Fonte: Youtube 

 

Figura 11 Instagram do Centro Cultural de Belém  

Fonte: Instagram 
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Figura 13 Google + Centro Cultural de Belém  

Fonte: Google + 

 Google + - Através do Google +, presente na figura 13, é possível promover eventos junto 

de públicos com interesse no CCB, isto é, que já estiveram antes no CCB. (que já assistiram 

a algum espetáculo no CCB). 

 

Figura 14 Website do Centro Cultural de Belém 

Fonte: Centro Cultural de Belém 

 Website CCB -  O CCB dispõe de um website, visivel na figura 14, onde se encontram 

informações sobre a organização, a programação dos eventos, a história do CCB, os 

espaços e salas, entre outros. Deste modo, o website é fundamental para os públicos 

terem maior facilidade de acesso a informações relevantes sobre esta organização. 

 

1.6.4.4. Desdobrável Mensal 

 

O desdobrável, que se pode observar na figura 15, permite a inserção de informações 

diversificadas num papel, colocadas de um modo acessível e visualmente atrativo, sendo, 

por isso, de fácil consulta.  
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Figura 15 Desdobrável do mês de Dezembro do CCB 

Fonte: Própria 

 

Na Fundação Centro Cultural de Belém é lançado todos os meses um desdobrável com todas 

as informações sobre a programação prevista nom mês em questão. 

Tal como mostra a imagem abaixo apresentada, geralmente na capa dos desdobráveis 

mensais, aparece o evento que o CCB pretende dar destaque. 

1.6.4.5. Folhas de Sala 

 

As folhas de Sala são elaboradas no CCB, com o intuito de as distribuir ao público, no início 

dos espetáculos, de modo a que os espetadores possam adquirir mais informações sobre o 

que se vai passar durante a sessão, nomeadamente o nome dos artistas, o dia e a hora, do que 

se trata o evento, entre outras informações pertinentes.
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Capítulo II – Atividades Desenvolvidas no Estágio 
 

Fundação Centro Cultural de Belém 

Gabinete da Direção de Marketing e Desenvolvimento
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1. Plano de Estágio 
 

O estágio na Fundação Centro Cultural de Belém iniciou-se a 3 de setembro de 2018 e, 

conforme o plano de trabalho anteriormente referido, as atividades elaboradas no estágio 

passaram pelo apoio ao gabinete de Direção de Marketing e Desenvolvimento, com as 

seguintes funções: 

 Edição de Clipping diário e específico para espetáculos; 

 Marcação de entrevistas com artistas; 

 Atualização de bases de dados; 

 Gestão da comunidade Facebook; 

 Elaboração de pequenos textos e Agenda de publicações no Facebook; 

 Criação de eventos no Facebook; 

 Acompanhamento dos jornalistas em reportagem; 

 Apoio a Conferências de Imprensa. 

1.1 Receção e Acolhimento 

 

No dia 4 de setembro de 2018 apresentei-me no CCB, pelas 9:30 da manhã.  Fui 

encaminhada para o gabinete de recursos humanos, onde preenchi alguns papéis com 

informações sobre mim e em seguida dirigi-me ao terceiro andar, ao gabinete onde daria 

início ao meu estágio. 

Sentei-me na secretária onde trabalharia durante os 3 meses e, pouco tempo depois 

começaram a chegar as pessoas que iriam trabalhar diretamente comigo neste período de 

tempo. A Dra. Sofia Mântua, minha supervisora, estipulou o meu horário para o estágio, das 

10h00 às 18h00.



 Gabinete de Direção de Marketing e Desenvolvimento                             

26 
16 Adaptado do site http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-das-redes-sociais-

nas-empresas/102471/, consultado a 12 de novembro de 2018. 

 

 

Figura 16 Cartão de Estagiária 

Fonte: Própria 

 

1.2Atividades Realizadas 

 

Foram realizadas diversas atividades no decorrer no meu estágio, tanto relativamente ao 

marketing e desenvolvimento, como no âmbito da imprensa. 

1.2.1Atividades realizadas no Gabinete de DMD 

 

Durante o decorrer do meu estágio no CCB, realizei atividades pertencentes ao gabinete de 

Direção de Marketing e Desenvolvimento (DMD). Irei abordar, numa primeira fase, as 

atividades realizadas no gabinete de DMD, e numa segunda fase, explicarei as atividades 

realizadas no âmbito de imprensa. 

1.2.1.1. Análise das redes sociais 

 

Atualmente, a presença das redes sociais16 numa organização, é sinónimo de estar onde o 

seu público-alvo se encontra, isto porque as redes sociais têm uma grande facilidade de 

acessibilidade. O aumento da popularidade de meio digital fez com que a interação entre 

pessoas e empresas seja cada vez mais frequente. 
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Deste modo, elaborei uma análise das redes sociais Facebook e Instagram da Fundação 

Centro Cultural de Belém, em relação a outras organizações ligadas à cultura, sendo por esse 

motivo, as principais concorrentes no CCB. 

Nesta análise destaquei alguns pontos fortes e fracos das redes sociais do CCB e acabei por 

chegar à conclusão que deveria existir uma melhoria nas publicações feitas, tanto no 

Instagram, como no Facebook.  

Como pontos fortes, é-me possível salientar a frequência de publicações, bem como a 

facilidade na procura do conteúdo, que se encontra coordenado com a informação exposta 

no site do CCB.  

Quanto aos pontos fracos, destaco a falta de atratividade a nível visual (imagens dos eventos 

a promover), isto porque existem demasiadas imagens por vezes a preto e branco, o que, 

para o consumidor, pode ser visto como algo pouco atual, bem como algumas descrições de 

eventos que por vezes se tornam demasiado longas, podendo ser mais curtas, acrescentando 

o link do site somente para quem quisesse saber informações mais detalhadas acerca dos 

eventos. 

É também notória a falta de interação por parte do público, nas publicações realizadas 

(gostos, comentários ou partilhas). Como forma de incentivo, deveriam ser feitos mais 

passatempos, de modo a que o público interagisse em troca de, a título de exemplo, bilhetes 

para um espetáculo. 
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Anexo I -  Tabela de Análise das Redes Sociais 

 

 

Tabela 1. Análise de Redes Sociais 

Elaboração: Própria 

Na Tabela 1, é possível perceber que, em relação às restantes organizações concorrentes, o Centro Cultural encontra-se em terceiro no número 

de gostos na página do Facebook (157 mil). Em relação ao número de seguidores no Instagram (14,3 mil), o CCB está apenas acima da 

Culturgest. 

No que toca ao número de publicações no Facebook, o Centro Cultural de Belém é a única organização que publica, por norma, 1 publicação 

por dia, enquanto as suas concorrentes diretas publicam 1 ou mais. No Instagram partilha entre 1 a 2 publicações diárias, mostrando que, 

relativamente às outras organizações, o CCB faz uma aposta benéfica.
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1.2.1.2. Acompanhamento do Festival Big Bang LX18 

 

O Festival Big Bang decorreu durante os dias 19 e 20 de outubro e é a continuidade de um 

projeto que teve início em 2010, tendo como objetivo a criação de novas abordagens 

artísticas à música, tendo como alvo as crianças. 

“Este festival parte de uma iniciativa da Zonzo Compagnie e visa a criação de uma 

plataforma de encontro de compositores, músicos, performers e dos seus projetos de criação, 

tanto portugueses como europeus, de forma a estimular quem participa e a contribuir para o 

desenvolvimento da produção e da apresentação de música não comercial para crianças”17. 

(Site CCB) 

Tive a oportunidade de assistir a alguns dos espetáculos dinamizados no CCB, no âmbito 

deste festival, durante o dia 19 de novembro, tais como: 

 A atuação de “Hoppeslot” (Castelo Insuflável) está presente na figura 17 e é uma 

banda de jazz que, através dos saltos das crianças no castelo insuflável, tentava 

acompanhá-las com a ajuda dos instrumentos; 

 

 

 

Figura 17 Hoppeslot (Castelo Insuflável) 

Fonte: Própria 
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Figura 18 Tumbala 

Fonte: Própria 

 A atuação da Orquestra volante “Tumbala” está visível na figura 18 e atuou no 

exterior da Fundação Centro Cultural de Belém, com o intuito de criar várias 

esculturas sonoras móveis que interagem dramaturgicamente, explorando os 

distintos potenciais visuais e sonoros do tubo; 

 

Figura 19  Grande Auditório antes do início do concerto "Tudo começou com uma gota de tinta e uma nota musical" 

Fonte: Própria 

 O Concerto ilustrado “Tudo começou com uma gota de tinta e uma nota musical”, 

na figura 19, em que vários instrumentos fizeram parte deste espetáculo, 

nomeadamente o piano, o violino e o violoncelo. Em simultâneo, eram projetadas 

diversas imagens que se iam formando com tintas; 
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Figura 20 Rocking Chairs 

Fonte: Própria 

 A instalação sonora “Rocking Chairs”, presente na figura 20, que consistia numa 

cadeira de balanço, com sensores concebidos e alto-falantes, que permitem uma 

experiência musical, enquanto balançamos na cadeira. 

 

Figura 21 Le Manège du Contrevent  

Fonte: Própria 

 

 A Performance “Le Manège du Contrevent”, visível na figura 21, consistia numa 

balança que equilibrava um piano de um lado, e um tapete “voador” do outro e para 

se equilibrar esta balança, as crianças tiveram que subir para cima desse mesmo 

tapete.  
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Figura 22 Espaço de Convívio patrocinado pela Rádio Renascença  

Fonte: Própria 

 

No dia 19, a Fundação Centro Cultural de Belém adequou o espaço aos mais novos, como 

mostra a figura 22, com sítios próprios para as crianças conviverem, alguns patrocinados 

pelos meios de comunicação, tal como mostra a ilustração 22. 

1.2.1.3 Acompanhamento da visita guiada à Exposição de Arquitetura, na Garagem 

Sul, “O Território da Arquitetura | Gregotti e Associados 1953-2017” 

 

A exposição “O Território da Arquitetura | Gregotti e Associados 1953-2017”, presente na 

figura 23, apresenta o trabalho deixado por Gregotti ao longo de mais de seis décadas de 

projetos. 

Este projeto encontra-se documentado na exposição através de plantas e maquetes originais, 

bem como reproduções e fotografias.  
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Figura 23 Exposição O Território da Arquitetura | Gregotti e Associados 1953-2017 

Fonte: Própria 

 

Foi feita uma visita guiada a todos os jornalistas que estavam presentes para entrevistarem 

o curador desta exposição Guido Morpurgo, visível na figura 24, depois de fazer uma 

introdução ao que ia ser apresentado na visita, deu início a esta, deixando claro que os 

trabalhos deixados por Gregotti, foram feitos com o intuito de dar uma identidade às cidades 

e transmitir, através dos projetos, os tempos vividos na época em questão. 

 

Figura 24 Curador da Exposição : Guido Morpurgo 

Fonte: Própria 

 

O Curador, de nacionalidade Italiana, sabia falar apenas inglês, por esse motivo, e para 

facilitar a comunicação com os jornalistas, recorreu-se a um arquiteto português que ajudou 

na explicação sobre as obras de Gregotti.  
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Figura 25 Press Kit da Exposição O Território da Arquitetura | Gregotti e Associados 1953-2017 

Fonte: Própria 

 

Na entrada da exposição, estavam expostas garrafas de água, café, biscoitos e ao lado 

encontravam-se desdobráveis de diversos tipos, folhas e, no meio, encontrava-se o Press Kit, 

como é possível observar na figura 25, que continha diversos objetos ligados a esta exposição 

(desdobráveis, livro com informações pertinentes, entre outros). 

1.2.2 Atividades relativas à Assessoria de Imprensa 

 

A principal função de um Assessor de Imprensa é servir como ponte entre o cliente 

atendido e os veículos de comunicação.  

A Assessoria de Imprensa não pode dar as garantia que a instituição apareça nos veículos de 

comunicação, isto porque a assessoria não compra espaços no jornal, isto porque este 

trabalho é o da publicidade. A assessoria de imprensa conquista o espaço nos media, sem 

envolver pagamentos ao jornal. Este alcance é muito mais influente e de mais credibilidade 

para o leitor trazendo, consequentemente, melhores resultados ao assessorado. 

Segundo o Manual de Assessoria de Comunicação – Imprensa da Federação Nacional dos 

Jornalistas, dentro das atividades de assessoria de imprensa encontram-se diversas tarefas, 

nomeadamente a elaboração de press realeses, dossiês de imprensa, organização de 

conferências de imprensa, clipping, entre outros.  

1.1.2.1 Envio de e-mails para a marcação de entrevistas na Antena 2 

 

Fundação Centro Cultural de Belém e a Antena 2 têm uma parceria. Assim, antes de qualquer 

evento acontecer, e, geralmente com um mês de antecedência, o CCB marca entrevista com 

o Artista, no programa da manhã da Antena 2 “Império dos Sentidos”.

https://www.racecomunicacao.com.br/o-que-fazemos/relacionamento/imprensa/assessoria-de-imprensa/
https://www.racecomunicacao.com.br/pt/blog/na-duvida-entre-publicidade-ou-assessoria-de-imprensa-escolha-os-dois/
https://www.racecomunicacao.com.br/pt/blog/na-duvida-entre-publicidade-ou-assessoria-de-imprensa-escolha-os-dois/
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Deste modo, troquei inúmeros e-mails com os artistas convidados pelo CCB (músicos, 

arquitetos, maestros, entre outros), a comunicar-lhes, através o e-mail de estagiária, o 

interesse por parte do CCB em que estes fizessem uma entrevista para Antena 2 e 

posteriormente, forneci a informação necessária para que estes se deslocassem até aos 

estúdios da rádio, bem como a quem se deveriam dirigir em caso de dúvidas. 

Consoante a resposta dos contactos que me eram atempadamente entregues, confirmava à 

Dra. Sofia Cardim quem estaria disponível ou não para a entrevista. 

1.1.2.2 Clipping 

 

O Clipping18 é a seleção de todas as notícias relacionadas a uma empresa em documentos e 

arquivos, feitos através da monitorização constante dos canais de comunicação (jornais, 

rádio, televisão…), com o intuito de saber o mais rápido possível o feedback do público.  

“A outra função do responsável pelo serviço de imprensa é, na área da comunicação 

ascendente, exercer o controlo diário das eventuais notícias publicadas sobre a empresa…” 

(Lampreia, 1998: 152) 

Na Fundação Centro Cultural de Belém, todos os dias tem-se acesso à plataforma online 

Cision, que acumula todas as notícias ligadas à cultura, de todos os meios de comunicação e 

permite à pessoa que elabora o Clipping, selecionar as notícias relevantes.  Geralmente, as 

notícias consideradas relevantes para o CCB, são as que falam sobre os espetáculos 

dinamizados e datas próximas. No entanto, selecionam-se também notícias sobre a cultura 

no geral, a título de exemplo, a diminuição da taxa do IVA para os espetáculos culturais, no 

Orçamento de estado. Esta notícia está ligada ao CCB de forma indireta e, por esse motivo, 

deve constar também no Clipping. 

Depois de selecionadas todas as notícias, estas são exportadas e colocadas na pasta global e 

todos os colaboradores terão acesso ao Clipping elaborado.
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Figura 26 Clipping Afixado 

Fonte: Própria 

As notícias referentes aos espetáculos que acontecerão, são geralmente agregadas numa 

pasta e impressas para que se afixem junto ao Auditório onde esse mesmo espetáculo 

decorrerá, como mostra a figura 26. 

1.1.2.3 Press Book 

 

Depois de alguns espetáculos, alguns artistas solicitavam à Assessora de Imprensa que 

selecionasse e lhes enviasse todas as notícias referentes ao espetáculo realizado. 

Foi-me solicitado que realizasse, aquilo a que intitulámos de “Press Book” de alguns 

espetáculos, a título de exemplo, “A Fera na Selva”, “European Jazz Conference” e “Mapa 

Mundi”. 

1.1.2.4 Envio de desdobráveis para hotéis 

 

Durante o estágio, foi-me proposto que efetuasse chamadas telefónicas para hotéis para 

perguntar a quem a Fundação Centro Cultural de Belém se deveria dirigir e qual a morada 

para qual deveria enviar diversos desdobráveis para que, posteriormente, estes fossem 

distribuídos pelos clientes dos hotéis de Lisboa.  

Esta tarefa é considerada bastante relevante, isto porque é nos hotéis que se encontram 

grande parte dos turistas que visitam Lisboa. Através dos desdobráveis (escritos em 

português e inglês), é possível que estes tenham conhecimentos dos eventos dinamizados no 

CCB. 
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1.1.2.5 Agendamento de eventos nas redes sociais 

 

O facebook do CCB encontra-se em atualização permanente. No entanto, inúmeros eventos 

são previamente elaborados, sofrendo, por vezes, alterações posteriormente. No decorrer do 

estágio, foi-me proposto o agendamento de diversos eventos. Na figura 27 encontra-se o 

agendamento do evento Batsheva Dance Company | Venezuela.  

 

Figura 27 Evento criado no facebook 

Fonte: Facebook 

Quando se recorre à criação de um evento, é fundamental informar sobre o dia a que decorre 

o evento, as horas do início e do término, escolher a fotografia mais indicada para o evento 

(presente na pasta de Marketing), a descrição do evento e o seu nome. Quando existem 

parcerias e/ou coorganizadores, estes são nomeados na descrição do evento e, no caso dos 

coorganizadores, são nomeados também no espaço próprio designado “coorganizadores”. 

1.1.2.6 Conferência de Imprensa  

 

A conferência de imprensa 19 é uma convocatória que a organização realiza para reunir os 

jornalistas e comunicar-lhes alguma informação. Este tipo de evento consiste em convidar 

os meios de comunicação para com o intuito de que todos tenham acesso a dados e possam 

posteriormente divulgá-los nos jornais, nas revistas, nos programas de televisão, nas 

emissões de rádio ou nos sítios de Internet. 

“Quando o assunto que se quer comunicar é de grande importância ou susceptível de 

provocar perguntas por parte dos jornalistas interessados – e só nestes casos -, pode-se 
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convocar uma conferência de imprensa, em vez de se proceder ao simples envio do press-

release.” (Lampreia, 1999: 118). 

 

Figura 28 Curador da exposição: Guido Morpurgo 

Fonte: Facebook do Centro Cultural de Belém 

No dia 13 de novembro, houve a inauguração de uma exposição de arquitetura, intitulada “O 

Território da Arquitetura Gregotti e Associados 1953-2017”. Antes da inauguração desta 

exposição, com curadoria de Guido Morpurgo, presente na figura 28, ocorreu uma 

Conferência de Imprensa durante a manhã, na qual estive presente, e o curador, presente na 

ilustração abaixo apresentada, explicou os métodos de montagem da exposição, todo o 

percurso de Gregotti e quais os seus projetos.  

 

Figura 29  Meios de Comunicação Social presentes na Conferência de Imprensa 

Fonte: Própria 

Além da Conferência de Imprensa realizada na Garagem Sul do CCB, ocorreu também uma 

Conferência de Imprensa, no dia 28 de novembro,  como é possível observar na figura 29, 

relativa à expansão do Centro Cultural de Belém e ao hotel e espaços comerciais que vão ser 

construídos.   
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Nesta conferência de Imprensa estiveram presentes a Ministra da Cultura (Graça Fonseca), 

o Diretor do CCB (Elísio Summavielle) e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa 

(Fernando Medina) 

Marcaram ainda presença, inúmeros meios de comunicação social (como é possível observar 

na ilustração 29), nomeadamente, a SIC, a TVI, a Antena 1, entre outros. 

Nesta Conferência de imprensa mostrou-se um vídeo em que aparecia o arquiteto do CCB a 

explicar qual a formação completa desta Fundação e em seguida, a ministra da cultura, o 

diretor do CCB e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa fizeram um pequeno discurso, 

apresentando a importância da expansão do CCB, bem como da área ao seu redor. 

1.1.2.7 Passatempo “Bugge Wesseltoft” 

 

O passatempo consistia em perguntar qual o estilo de música que esta banda reunia 

juntamente com o jazz. Os vencedores do passatempo teriam direito a ganhar 1 convite duplo 

dos 5 que a Fundação Centro Cultural de Belém tinha para oferecer. 

Embora este tipo de passatempos seja excecionalmente realizado no CCB, penso ser 

fundamental para que seja possível a existência de uma maior interação entre o público e a 

organização. 

 

Figura 30 Passatempo "Bugge Wesseltoft" 

       Fonte: Facebook do Centro Cultural de Belém 

 

No âmbito deste passatempo, visível na figura 30, foram escolhidos 5 vencedores. Entrou-

se em contacto via facebook com cada um dos vencedores, para lhes perguntar qual o seu 

https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADsio_Summavielle
https://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADsio_Summavielle
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nome e cartão de cidadão. Posteriormente, foi enviado um e-mail para a bilheteira com todas 

as informações recolhidas (nome e cartão de cidadão).  

Deste modo, quando o vencedor chegasse à bilheteira, teria apenas que dizer o seu nome e 

qual o número do seu cartão de cidadão. 

1.1.2.8 Promoção do evento “2001: Odisseia no Espaço (1968)” nas escolas  

 

O filme “2001: Odisseia no Espaço (1968)”20, que marcou a história do cinema internacional, 

passou no Grande Auditório do CCB no dia 4 de novembro, e foi exibido numa versão digital 

restaurada em 4K. 

Uma semana antes da exibição do filme, foi-me proposto que entrasse em contacto com 

diversas escolas e universidades de Cinema e Fotografia, para que os alunos viessem assistir 

a este filme. Entrou-se em contacto, sobretudo com escolas e universidades de Lisboa, 

partindo do pressuposto que a deslocação seria mais fácil. 

Assim, foi solicitado o contacto dos diretores de curso, para que se entrasse diretamente em 

contacto com estes. 
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Reflexão final  
 

Dado o término do meu percurso como estagiária na Fundação Centro Cultural de Belém, é-

me possível afirmar que, apesar dos altos e baixos, sai bastante orgulhosa e feliz com toda a 

minha dedicação a esta Fundação durante os três meses. 

Durante o meu percurso no CCB notei bastante dedicação por parte de cada colaborador. 

Todas as tarefas que me foram atribuídas contribuíram para a minha aprendizagem e foi-me 

possível aplicar conhecimentos adquiridos no decorrer da minha licenciatura.  

Embora não tenha sentido autonomia para realizar da forma que achasse mais conveniente, 

esforcei-me para cumprir com todas as estruturas já definidas na elaboração das tarefas. 

Foi-me benéfica a oportunidade de trabalhar com diversas secções e áreas no Centro Cultural 

de Belém (nomeadamente a assessoria de imprensa e a gestão de redes sociais), permitindo 

que adquirisse uma melhor preparação para um futuro profissional. 

Durante o estágio tive a oportunidade de fazer algumas propostas, das quais destaco a 

sugestão de não utilizarem com tanta regularidade fotografia a preto e branco para os 

eventos, pois, poderá transmitir ao público antiguidade e falta de atratividade visual. 

Quanto à minha prestação durante o meu estágio, sinto que dei o meu melhor em todas as 

tarefas que me foram propostas, embora não tenha sentido disponibilidade para que me 

ajudassem quando tive dificuldades na elaboração de algumas tarefas. 

Em suma, é-me permitido afirmar que o meu estágio foi bastante enriquecedor a nível não 

só profissional, pois apliquei na prática aquilo que antes tinha aprendido na teoria, mas 

também pessoal, aprendendo que com determinação e esforço é possível alcançar objetivos.  
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https://www.ccb.pt/Default/pt/Inicio/Institucional/OrgaosSociais, consultado a 29 de 

outubro de 2018   

 https://www.ccb.pt/Default/pt/AluguerDeEspacos/Espacos/SalaEAuditorios, consultado a 

29 de outubro de 2018 

https://www.ccb.pt/Default/pt/AluguerDeEspacos/Espacos/EspacosArLivre, consultado no 

dia 29 de outubro de 2018   
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https://www.designarte.pt/p313-criar-nome-de-empresa-pt, consultado a 29 de outubro de 

2018 

http://gestaodeequipes.com.br/entenda-a-importancia-da-comunicacao-interna-nas-

organizacoes, consultado no dia 2 de novembro de 2018  

 https://blog.acsendo.com/pt/importancia-da-comunicacao-interna-nas-organizacoes/, 

consultado no dia 2 de novembro de 2018  

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-importancia-de-uma-

reuniao/60932, consultado no dia 2 de novembro de 2018  

 http://www.whitecube.com.br/sobre-a-empresa/, consultado no dia 2 de novembro de 2018  

http://www.administradores.com.br/artigos/marketing/a-importancia-das-redes-sociais-nas-

empresas/102471/, consultado a 12 de novembro de 2018 

https://www.ccb.pt/Default/pt/FabricaDasArtes/Programacao/Espetaculos?a=1525, 

consultado a 13 de novembro de 2018 

https://www.ccb.pt/Default/pt/FabricaDasArtes/Programacao/Espetaculos?a=1525, 

consultado a 13 de novembro de 2018 

https://marketingdeconteudo.com/clipping/, consultado no dia 14 de novembro de 2018 

https://conceito.de/conferencia-de-imprensa, consultado no dia 22 de novembro de 2018 

https://blog.leucotron.com.br/saiba-da-importancia-da-telefonia-em-grandes-empresas/, 

consultado a 29 de novembro de 2018   
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Anexo I – Plano de Trabalho 
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Anexo II – Press Releases colocados no website do CCB 

 

 Conferência A Cor do Poder | Maria de Fátima Bonifácio 

 

 

 

O Press Release acima apresentado trata-se de uma Conferência que ocorreu no dia 15 de 

novembro, no Centro de Congressos e Reuniões do CCB e contou com a presença de Maria 

de Fátima Bonifácio. 
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 What Moves You | Lil Buck, Mihai Marica  Ron «Prime Tyme» Myles 

 

 

 

O Press Release é relativo ao espetáculo What Moves You, que ocorreu de dia 15 a 17 de 

novembro, com a presença de Lil Buck, que estudou Ballet, trabalhou com inuméros grupos 

de dança e envolveu-se também em projetos com nomes como Janelle Monaé e Madonna. 

Neste evento marcou presença também o violoncelista Mihai Marica. 

Foram explorados os movimentos livres da street dance com o rigor da música de Bach e de 

compositores contemporâneos. 
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 O Território da Arquitetura | Gregotti e Associados 1953-2017 

 

 

 

Na imagem acima, é possível observar o Press Release relativo à exposição O Território da 

Arquitetura – Gregotti e Associados 1953 – 2017. 

Esta exposição teve curadoria de Guido Morpurgo, um arquiteto que fez parte da equipa de 

atelier de Gregotti. 
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 Orquestra de Câmara Portuguesa | Haydn, Beethoven, Rehnqvist 

 

 

 

A Orquestra de Câmara Portuguesa atuou no dia 31 de Março no CCB. O Press Release 

apresenta informações pertinentes, nomeadamente, que o evento se passará no Grande 

Auditório e que o maestro será Pedro Carneiro. Informa ainda que a Orquestra apresentou, 

pela primeira vez em Portugal “Breaking the ice, da compositora Karin Rehnqvist. 
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 Cancelamento do concerto Vesselina Kasarova & Concerto de Cavalieri | Marcello 

di Lisa 

 

 

 

No Press Release relativo ao cancelamento do concerto Vesselina Kasarova & Concerto 

de Cavalieri, foram explicitados quais os motivos deste cancelamento, que, neste caso 

foi devido a doença por parte da cantora Vesselina Kasarova. 

Além disso, o Press Release informou também acerca do reembolso dos bilhetes que 

seria feito no local da compra dos mesmos. 
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 Ciclo História de Jazz | A história do Jazz contada por José Duarte, abordando-se os 

seus vários estilos 

 

 

 

No Press Release acerca do Ciclo História do Jazz, em que foram abordados os vários estilos 

de jazz, bem como a sua história, Por José Duarte, informou-se o público de que o evento 

decorreria no dia 6 de novembro, pelas 18h30, na Sala Sophia de Mello Breyner Andresen. 
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 Companhia Maior; Teatro do Vestido | Mapa Mundi | Joana Craveiro Texto e Edição 

 

 

 

O Comunicado de Imprensa sobre o teatro Mapa Mundi expõe ao público que se trata 

de um texto original de Joana Craveiro, que foi escrito para a Companhia Maior, a partir 

de memórias, impressões da realidade, e geografias várias físicas e emocionais dos seus 

integrantes. 
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 MozartFest |DSCH Schostakovich Ensemble 

 

 

 

No Comunicado de Imprensa de MozartFest, além de se divulgar o dia (28 de outubro) e a 

hora do evento (17h00), é apresentado o programa, bem como o nome dos artistas e as suas 

funções. 

O evento MozartFest ocorreu no âmbito dos 25 anos do Centro Cultural de Belém. Além 

disso, anunciou-se que iriam ser apresentadas obras-primas da música de câmara e pioneiras 

de um género que viria a ser abraçado por vários dos compositores que idolatraram Mozart: 

Schumann, Brahms, Dvořák, Strauss. 
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 Dia literário Aquilino Ribeiro «O Maladinhas» 

 

 

 

O Press Release acima demonstra algumas indicações pertinentes para o dia literário, tais 

como o dia e a hora, bem como uma breve introdução do que ia ser tratado (que foram 

reunidos peritos para uma conversa em torno da questão «Será o Malhadinhas um pícaro?», 

partindo do prefácio de Maria Alzira Seixo à nova edição da obra. 
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 Batida apresenta: The Almost Perfect DJ 

 

 

 

No Comunicado de Imprensa acima presente, expõe-se o evento que ocorreu no dia 26 

de Outubro, pelas 21h00, no Pequeno Auditório do CCB. 

É informado que Pedro Coquenão tem criado e desenvolvido trabalho na área da música, 

dança, artes visuais e plásticas sob o nome Batida. Além disso, é divulgada alguma da 

sua história enquanto DJ. 
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 Venezuela 

 

 

 

Através do Press Release elaborado relativamente ao Batsheva Dance Company e ao seu 

espetáculo Venezuela. 

É exposto o dia do evento (31 de outubro e 1 de novembro), a hora (21h00) e o local (Grande 

Auditório). São explicadas também as partes em que o espetáculo de dança se encontro 

dividido e qual a lógica desta divisão. Por fim, é explicada a coreografia e qual o intuito 

desta. 
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 Novas datas para os concertos cancelados no dia 13 de outubro 

 

 

 

No Press Release sobre as novas datas para os concertos cancelados no dia 13 de outubro, 

informa-se o público quais as datas para os eventos anteriormente cancelados, por diversos 

motivos. Os espetáculos foram diversos, tal como Marte 2030 e os 150 anos do nascimento 

de Vianna da Motta. 
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 Quetzal | lançamento do livro de inéditos de Vasco Graça Moura – A Puxar 

Sentimento 

 

 

 

No Comunicado de Imprensa acima apresentado, mostram-se detalhes relativos ao 

lançamento do livro de inéditos de Vasco Graça Moura – A Puxar Sentimento. 

É explicado ao publicado quais as horas do evento (18h30), o dia (15 de outubro) e o local 

(Sala Luís de Freitas Branco, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa). É feito um convite 

para que o público se junte a esta apresentação que esteve ao encargo de Rui Vieira Nery e 

Kátia Guerreiro interpretou alguns fados de Vasco da Graça Moura. 
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 A Grande Recusa? Os Arquitetos Franceses e o Maio de 68 | Jean Louis Violeau 

 

 

 

No Press Release relativo à conferência A Grande Recusa? Os Arquitetos Franceses e o 

maio de 68, de Jean Louis Violeau, é feita uma contextualização histórica deste evento, 

de um modo atrativo para persuadir o público a estar presente neste evento. 

Além disso, este Press Release informa o público que a conferência ocorre no dia 16 de 

outubro, pelas 19h00, na sala Luís de Freitas Branco. 
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 150 anos do Nascimento de Vianna da Motta 

 

 

 

O Comunicado de Imprensa mostra toda a programação definida para o espetáculo dos 150 

anos do Nascimento de Vianna da Motta. Além disso é feita uma contextualização histórica 

relativa a Vianna da Motta, para que o público fique a conhecer um pouco melhor o artista 

português. 

Logo no princípio, é indicada a hora (21h00), a data (13 de outubro) e o local (pequeno 

auditório do CCB) 
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 Marte 2030 

 

 

 

No Comunicado de Imprensa de Marte 2030, indica-se ao público que se trata de um ciclo 

de conversas com investigadores e tem parcerias com diversos institutos ligados à ciência. 

Em seguida, é feita uma contextualização do que se passará (participantes e os cargos 

desempenhados por cada um, dias das sessões, horas, locais, preços, entre outros). 
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 Momento 1910 

 

 

 

O Press Release sobre o Momento 1910 indica, para além do dia (9 e 10 de outubro), da 

hora (18h00 e 21h00, respetivamente) e do local (Grande Auditório), quais são os 

convidados, e qual o moderador do debate.  

Posteriormente ao debate, decorreu um Filme-Concerto que teve diversos apoios, 

nomeadamente, da parte da Câmara Municipal de Lisboa e da Fundação D. Luís I. 
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 A Fera na Selva | De Marguerite Duras, a partir de um conto de Henry James 

 

 

 

Através da observação do Press Release sobre o teatro Fera na Selva, é possível ver 

informações relativas aos artistas que vão atuar nesta peça, bem como as suas funções. Além 

disso, é feita uma pequena introdução, para que o público perceba do que se trata o teatro. É 

dada ainda a informação da hora do evento (21h00), os dias (4 a 6 de outubro e o local 

(pequeno auditório). 
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 Orquestra Sinfónica de Milão Giuseppe Verdi (La Verdi) 

 

 

 

Além do dia (30 de setembro), da hora (17h00) e do local (Grande Auditório do CCB), 

o Comunicado de Imprensa sobre a Orquestra Sinfónica de Milão Giuseppe Verdi (La 

Verdi) faz também uma pequena contextualização sobre esta Orquestra, para o público 

estar a par da sua história e da sua constituição. 

Este espetáculo foi feito no âmbito da Temporada Darcos. 
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 Conferência Europeia de Jazz  

 

 

 

Relativamente ao Comunicado de Imprensa sobre a Conferência Europeia de Jazz, este 

apresenta todos os eventos que ocorreram neste âmbito, nomeadamente, a Orquestra 

Jazz de Matosinhos, no dia 13 de setembro, às 22h00, Espen Eriksen Trio with Andy 

Sheppard, no dia 14 de setembro, pelas 21h30 e Bugge Wesseltoft´s New Conception of 

Jazz, no dia 15 de setembro, às 21h30. O Comunicado de Imprensa relativa à 

Conferência Europeia de Jazz, indica ainda os preços dos bilhetes e mostra ainda o link 

para a programação completa desta Conferência.  
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 Arquitetura a Céu Aberto | Promontorio 

 

 

No Press Release acerca da Arquitetura a Céu Aberto (Promontorio), é exposta a hora da 

inauguração (21h00), o dia (7 de setembro) e o local (Praça do CCB). São indicados os 

autores do projeto (João Luís Ferreira e Paulo Martins Barata, e André Tavares, programador 

da Garagem Sul.) 

Por fim, é feita uma pequena e breve citação de modo a cativar o público a visitar esta 

exposição. 
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Anexo IV – Análise da Dinâmica do Facebook do Centro Cultural de Belém 

 

 

Gráfico 1 Alcance do Evento Batsheva Dance Company | Venezuela  

Fonte: Facebook do Centro Cultural de Belém 

O gráfico relativo ao alcance do Evento Batsheva Dance Company | Venezuela, permite-nos 

afirmar que existe um maior alcance nos primeiros dias em que o evento foi publicado, 

alcançando, entre o dia 17 e o dia 29 de setembro, cerca de 5 mil utilizadores. 

A partir do dia 29 de setembro, houve uma descida acentuada, voltando a existir uma ligeira 

subida de acesso, no dia 19 de Outubro. É de relembrar que o evento ocorreu nos dias 31 de 

outubro de 1 de novembro. 
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Tabela 2. Dinâmica do Facebook do CCB em relação à concorrência direta 

Fonte: Facebook do Centro Cultural de Belém 

Através da Tabela acima apresentada, é possível perceber que o Centro Cultural de Belém 

se encontra em 3º lugar, relativamente às organizações diretamente concorrentes.  

Na minha opinião, a interação nas redes sociais pode ser um pormenor bastante relevante 

que poderá ditar o crescimento da organização. Assim, é possível compreender a diferença 

entre a interação feita na Fundação Calouste Gulbenkian (2,5K interações semanais), que se 

encontra em 1º lugar, e o CCB, que se encontra em 3º lugar, com apenas 391 interações 

semanais. 
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Tabela 3 Alcance e Interação nas publicações do CCB  

Fonte: Facebook Centro Cultural de Belém 

A tabela acima apresentada, mostra-nos o alcance e interação nas publicação do Facebook 

do CCB, sendo possível compreender que, as publicações mais recentes, tem menos acessos 

e, consequentemente, menos interações. 

Além disso, o Centro Cultural de Belém costuma utilizar o Facebook para promover as suas 

publicações, isto é, muitas delas aparecem como publicidade no Facebook (como acontece 

com a última e penúltima publicação apresentadas na tabela) dos utilizadores, levando-os, 

muitas vezes, a aceder à publicação, mesmo sem colocar “gosto” na página do CCB. 
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Gráfico 2 Tipo de Público alcançado no Evento Batsheva Dance Company | Venezuela 

Fonte: Facebook do Centro Cultural de Belém 

Através do gráfico acima apresentado, é possível compreender que o público-alvo 

corresponde ao sexo feminino com 70% dos acessos ao evento Batsheva Dance Company 

|Venezuela, enquanto o público do sexo masculino teve apenas 30% dos acessos a este 

evento. 
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Apêndice I - Alguns meios de divulgação utilizados pelo CCB para promover eventos 

 

 

Figura 31 Mupie no Metro de Lisboa - Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Fonte: Própria 

Ao longo dos 3 meses de estágio, recorri bastante aos transportes públicos, nomeadamente 

ao metro, pelo que, inúmeras vezes observei mupies de diversos espetáculos dinamizados no 

CCB, nomeadamente, da exposição “Building Stories. Histórias Construídas”, do teatro “A 

Fera na Selva” e do espetáculo de dança “Batsheva Dance Company | Venezuela”. 

No Mupie acima, é possível observar a promoção do espetáculo da Orquestra Sinfónica 

Portuguesa, no âmbito dos vinte e cinco anos do CCB, no dia 25 de novembro. 
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Figura 32  Telão relativo à Orquestra Sinfónica Portuguesa (em cima) e ao Teatro Fausto (em baixo) 

Fonte: Própria 

Qualquer pessoa que passe junto ao Centro Cultural de Belém depara-se com este Telão que 

informa os consumidores dos destaques de cada mês. 

Deste modo, torna-se mais fácil informar o público acerca dos espetáculos realizados em 

datas próximas no CCB, neste caso, o telão é relativo ao espetáculo da Orquestra Sinfónica 

Portuguesa, no âmbito dos 25 anos do CCB e também ao Teatro Fausto, com coprodução da 

Mala Voadora (companhia). 
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Figura 33 Publicidade relativo ao CCB no Jornal Público 

Fonte: Própria 

No Jornal Público, do dia 25 de novembro, publicou-se uma publicidade relativa ao Centro 

de Congressos e Reuniões, que se localiza no Centro Cultural de Belém. Por baixo 

apresentaram-se todos os novos espaços do CCB. 

Este aluguer de espaços feito pelo CCB a outras entidades, viabiliza a nível financeiro a 

sustentabilidade desta organização. 
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Apêndice II – Planeamento do Instagram relativamente ao mês de setembro e outubro 

 

Tabela 4. Planeamento de posts no Instagram  

Elaboração: Própria 
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Tabela 5. Planeamento de posts no Instagram  

Elaboração: Própria
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Tanto a tabela 2, como a tabela 3, dizem respeito ao planeamento de publicações na rede 

social Instagram. Nestas publicações, foi tido como intuito ser uma mais direta, objetiva e 

persuasiva possível na utilização das palavras na descrição das imagens/vídeos, para que seja 

de fácil de entendimento e faça com que o público tenha vontade de assistir aos eventos 

dinamizados pelo Centro Cultural de Belém. 

Em relação às imagens/vídeos, apostou-se nas que seriam mais explícitas do evento (que 

melhor ilustrariam o espetáculo), sendo que umas apresentam as atuações a decorrerem 

(quando o artista é novo) e outras mostram somente o artista, e isto acontece quando, à 

partida este já é conhecido a nível nacional ou internacional. 

Na terceira célula vertical encontram-se todas as fontes das imagens, isto devido aos direitos 

de autor, pois caso as fotografias sejam publicadas no Instagram, a pessoa que publicou 

primeiramente a imagem deve ser devidamente identificada. Assim, as imagens podem ser 

retiradas de outras contas do Instagram, ou de sites. 
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Apêndice III – Clipping do dia 12 de outubro  
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