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Resumo 
 

 

O presente relatório retrata o estágio que foi realizado, entre o dia 2 de julho 2018  e 28 

de setembro de 2018, na Câmara Municipal de Trancoso, no âmbito da licenciatura de 

Comunicação e Relações Públicas. 

 

Durante estes 3 meses, tive a oportunidade de pôr em prática todos os conhecimentos 

adquiridos durante a licenciatura, embora também tenha tido a chance de adquirir novos 

conhecimentos, transmitidos pelos meus colegas de gabinete, os quais têm a ver com a 

organização e cobertura de eventos. 

 

Este relatório divide-se em dois capítulos, o primeiro trata da Câmara Municipal de 

Trancoso, e o segundo capítulo versa sobre as atividades desenvolvidas durante o meu 

estágio e termina com uma reflexão final. 

 

As metodologias utilizadas para a realização deste relatório foram referências 

bibliográficas, livros e trabalhos realizados durante a licenciatura. 

 

Palavras-chave: Câmara Municipal de Trancoso, Estágio, Comunicação e Relações 

Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Relatório de Estágio 

Câmara Municipal de Trancoso 

1 

Índice Geral 
Ficha de Identificação .................................................................................................................. I 

Agradecimentos ........................................................................................................................... II 

Resumo ....................................................................................................................................... III 

Índice Geral ................................................................................................................................. 1 

Índice de Figuras ......................................................................................................................... 2 

Índice de Tabelas ......................................................................................................................... 2 

Introdução .................................................................................................................................... 3 

Capítulo I – Câmara Municipal de Trancoso ........................................................................... 4 

1. Enquadramento do Concelho ................................................................................................ 5 

1.1. Trancoso, o património e os equipamentos ............................................................................ 6 

1.2. Estrutura orgânica .................................................................................................................. 7 

1.3. Identidade visual .................................................................................................................... 8 

1.3.1 Nome ..................................................................................................................... 9 

1.3.2. Logótipo ...................................................................................................................... 9 

1.3.3. Slogan ........................................................................................................................ 10 

1.4. Comunicação Institucional ................................................................................................... 10 

1.5. Comunicação interna ............................................................................................................ 11 

1.6. Comunicação externa ........................................................................................................... 13 

1.7. Relações Públicas ................................................................................................................. 14 

1.8. Gabinete de Comunicação .................................................................................................... 15 

1.9 Valorização Ambiental .......................................................................................................... 16 

Capítulo II – Estágio ................................................................................................................. 17 

2.1 Escolha do Local de Estágio ................................................................................................. 18 

2.1.1 Plano de Estágio ......................................................................................................... 18 

2.1.2 Objetivo do Estágio .................................................................................................... 19 

2.2 Atividades desenvolvidas ...................................................................................................... 19 

2.2.1 Cronograma ................................................................................................................ 19 

2.2.1.1 Seleção de fotos ....................................................................................................... 20 

2.2.1.2 Fotografias “Bom dia” na página do Facebook ....................................................... 21 



 

 

Relatório de Estágio 

Câmara Municipal de Trancoso 

2 

2.2.1.3 Clipping ................................................................................................................... 21 

2.2.1.4 Cobertura fotográfica de eventos ............................................................................ 22 

2.2.1.5 Receção e atendimento ao público .......................................................................... 22 

2.2.1.6 Corte de flyers e cartazes ......................................................................................... 23 

Reflexão final ............................................................................................................................. 25 

Bibliografia ................................................................................................................................ 27 

Webgrafia................................................................................................................................... 28 

Anexos 

Apêndices 

 

Índice de Figuras 
 

Figura 1 – Localização do município ........................................................................................... 5 

Figura 2 – Portas Del Rey ............................................................................................................ 7 

Figura 3 - Organograma do Município de Trancoso .................................................................... 8 

Figura 4- Logótipo do Município ............................................................................................... 10 

 

 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 1- Atividades desenvolvidas no estágio.......................................................................... 20 

 

 

 
 
 
  

file:///C:/Users/Melissa%20Quelhas/Downloads/melissa%20quelhas%20relatório%20correções222222.docx%23_Toc533082228
file:///C:/Users/Melissa%20Quelhas/Downloads/melissa%20quelhas%20relatório%20correções222222.docx%23_Toc533082229


 

 

Relatório de Estágio 

Câmara Municipal de Trancoso 

3 

Introdução 

 

A última etapa para terminar o curso de Comunicação e Relações Públicas ministrado na 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda 

consiste na realização do Estágio Curricular, com a duração de três meses em ambiente 

de trabalho numa empresa ou instituição. 

 

O meu estágio, cujo relatório aqui apresento, foi realizado no Gabinete de Comunicação 

e Relações Públicas da Câmara Municipal de Trancoso. Na altura em que tivemos de 

decidir o local onde queríamos realizar o estágio, as dúvidas surgiram e o medo de não 

ser a escolha certa também, mas a minha escolha baseou-se no facto de esta ser a minha 

zona de residência e também porque sabia que ia ser uma mais valia para mim, tanto a 

nível pessoal como a nível profissional.  

 

Neste documento, descrevo as atividades desenvolvidas durante esta minha primeira 

experiência em contexto de trabalho, de acordo com o plano de estágio previamente 

acordado (anexo I).   

 

Com a realização deste estágio tive oportunidade de estar em contacto com o mercado de 

trabalho, que se torna, a cada dia que passa muito, mais exigente e competitivo, sendo 

que, desta forma, consegui por em prática e aprimorar as minhas competências e os 

conteúdos que adquiri ao longo dos três anos da licenciatura. Por essa razão, durante estes 

três meses de estágio, procurei sempre realizar todas as tarefas o que me foram propostas 

com a máximo cuidado e atenção.  

 

O relatório divide-se em duas partes. Na primeira parte, apresento o Município de 

Trancoso, e abordo a comunicação interna, externa e identidade visual da Câmara 

Municipal de Trancoso.  Na segunda parte, refiro as atividades que desenvolvi durante o 

estágio e os objetivos. Termino com uma reflexão final acerca de todo o estágio. 

Para a redação deste documento recorri a metodologias de pesquisa bibliográfica e 

documental.  

  



 

 

Capítulo I – 

Câmara Municipal 

de Trancoso  
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1. Enquadramento do Concelho 
 

 

Segundo o site da Camara Municipal de Trancoso1, o concelho de Trancoso é constituído 

por 21 freguesias, sendo que, o seu povoamento é disperso por cerca de 70 povoações.  

É uma zona de montanha, com cotas muito elevadas (chegam a alcançar os 985 metros 

nas freguesias de Sebadelhe da Serra e Guilheiro e 890 metros nas freguesias de Terrenho, 

Moreira de Rei e Trancoso). 

Trancoso é sede de município com 361,52 km² de área e 9 878 habitantes, dados dos 

censos de 2011. 

Ainda segundo a mesma fonte, o município é limitado a norte pelo concelho de Penedono, 

a nordeste pelo concelho da Mêda, a leste pelo concelho de Pinhel, a sul pelo concelho 

Celorico da Beira, a sudoeste pelo concelho de Fornos de Algodres, a oeste pelo concelho 

de Aguiar da Beira e a noroeste pelo concelho de Sernancelhe que pertence ao distrito de 

Viseu.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização do município  

Fonte: http://www.portugal-hotels.net/net/geo.php?c=141&mc=trancoso&mg=1&lg=es 

 

 

                                                           
1 Adaptado do site do município www.cm-trancoso.pt  

http://www.portugal-hotels.net/net/geo.php?c=141&mc=trancoso&mg=1&lg=es
http://www.cm-trancoso.pt/
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1.1. Trancoso, o património e os equipamentos 

 

A antiga Vila de Trancoso, que recentemente se tornou cidade, no dia 9 de dezembro de 

2004, acolhe os visitantes num cenário medieval que os transporta para um tempo de 

sonho e maravilha. Situa-se, a 885m de altitude, impondo-se na paisagem fronteiriça, com 

o seu castelo alto e cinturado de muralhas, esta cidade é Trancoso. 

 

Trancoso faz, ainda, parte do restrito programa das “Aldeias Históricas de Portugal”, 

pelas suas características e o seu estado de preservação. 

 

A cidade, possui uma grande, mancha verde, do Parque Municipal, o qual possui circuitos 

de exercício físico, seguindo-se a capela de S. Bartolomeu, do séc. XVIII, sendo que, 

caracteriza o casamento de D. Dinis com a Rainha Santa Isabel. 

 

A cidade e o município de Trancoso são muito ricos do ponto de vista patrimonial. Ao 

chegar-se perto da cidade podemos ver as Portas d’El Rei. Dentro das muralhas são 

visíveis elementos da antiga Judiaria, os Paços do Concelho, onde se situa a Câmara 

Municipal e o Pelourinho Manuelino. Destaca-se, o património religioso, a Igreja da 

Misericórdia, a Igreja de Santa Maria de Guimarães e a Igreja de São Pedro, onde está 

sepultado o sapateiro profeta Bandarra.  O Palácio Ducal, e o Castelo de Trancoso 

completam o rico património deste baluarte da Beira Alta.  

 

Fora das muralhas pode visitar-se, a Capela de Santa Luzia, a Igreja de Nossa Senhora da 

Fresta, a Capela do Senhor da Calçada, a Fonte da Vide, a Fonte Nova e o Convento dos 

Frades. 

 

No que concerne aos equipamentos, destaca-se, logo à entrada da cidade e junto ao Parque 

Municipal, o Pavilhão Multiusos, onde são realizadas feiras, como a Feira da Castanha, a 

Feira do Fumeiro e a Feira de São Bartolomeu. O mesmo espaço é ainda conhecido pelas 

inúmeras exposições e eventos desportivos ali realizados. Para além destas vertentes 

possui um auditório e um restaurante próprio; o Convento dos Frades, que neste momento 

é um auditório multifunções.  
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O Cinema Municipal Jacinto Ramos, com capacidade para 152 lugares sentados e o 

Centro Cultural, onde está situada a biblioteca e um espaço para reuniões e animação 

infantil e um espaço de exposições. 

 

 

Figura 2 – Portas Del Rey  

Fonte própria 

 

 

1.2. Estrutura orgânica 
 

Segundo o Dicionário Priberam2, um organograma é um gráfico com estrutura hierárquica 

de uma organização social, em que representa os diversos elementos ou secções dessa 

mesma organização.  

 

A estrutura orgânica da Câmara Municipal de Trancoso divide-se em vários 

departamentos como podemos ver no seguinte organograma (figura 3). 

 

                                                           
2 www.priberam.pt, consultado a 2 de dezembro de 2018. 

http://www.priberam.pt/
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1.3. Identidade visual 

 

O elemento visual é o conjunto de imagens que diretamente ou indiretamente identificam 

a empresa, podendo ter como suportes a marca, o logótipo e o slogan.  

 

O termo imagem e identidade faz parte do reportório do mundo corporativo. 

Frequentemente uma das finalidades da área de relações públicas é cuidar da imagem de 

uma organização e/ou contribuir para a construção da sua identidade corporativa. 

(Kunsch, 2002, p. 169). 

Figura 3 - Organograma do Município de Trancoso 

Fonte: Cedida pelo Município 
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1.3.1 Nome  

 

A marca de um produto ou nome de uma empresa tem de ser um fator de identificação 

rápida, sendo que a decisão de compra é, normalmente, efetuada com base na marca. 

 

Nos dias de hoje, a “marca é um sinónimo de competitividade e de permanência no 

mercado” (Lendrevie, 1999, p. 165), por isso é tão importante para as organizações. 

 

1.3.2. Logótipo 

 
 

O logótipo é o nome da empresa/organização, do produto ou do serviço, desenhado e 

colorido de forma única e específica. Um bom logótipo deve ser de fácil perceção, de 

grande clareza, e rapidamente associado à marca ou produto.   

 

Um bom logótipo representa aquilo que a organização é (Westphalen, 1995, p. 261).  

 Segundo o mesmo autor, um logótipo pode ser avaliado a partir de quatro critérios:   

• Perceção – para que se distinga das outras referências visuais;  

• Compreensão – que o seu significado seja claro;  

• Memorização – que um observador externo se lembre dele;  

• Atribuição –  o observador o associe à empresa.  

 

Um logótipo deve falar por si só, pois quanto mais força tiver, menos necessita de apoio 

tipográfico do nome da firma para existir. 

 

Um logótipo não é um elemento isolado, nem um fim em si mesmo, devendo ser 

considerado como a base de qualquer programa de identificação visual, onde estará 

presente de forma constante nos diferentes suportes que serão utilizados, quer no dia-adia 

quer nas campanhas. Deve ser encarado como um símbolo duradouro, que permanecerá 

vivo mesmo quando a campanha institucional terminar. 
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O logótipo usado pelas organizações consiste na sua identidade visual e gráfica, sendo 

que é um grafismo composto de figuras e desenhos, letras e palavras, conjugados entre 

si, ou não, e outros sinais gráficos que individualizam a empresa (Vieira, 2016, p. 72). 

 

Um logótipo deve ser modernizado ou até substituído, com o passar do tempo. 

 

O logótipo da Câmara Municipal destaca-se pelas cores verde, preto e branco, sendo que 

no mesmo é possível ver desenhado as torres do castelo. As cores que estão presentes no 

logotipo da CMT transmitem paz, respeito e esperança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Slogan 
 

O slogan deve ser constituído por uma “frase curta, positiva, clara, concisa e de fácil 

memorização que permite uma relação rápida com o produto ou com a empresa” (Beirão, 

et.al. 2008, p. 64). Para além destas características, deve também ser sempre positivo.  

 

A CMT não possui slogan.  

1.4 Comunicação Institucional 

 
Uma empresa ou instituição pode ser comparada a uma tribo constituída por hierarquias 

e papéis bem definidos. Da mesma forma que na tribo o objetivo é sobreviver e fazê-lo 

melhor do que a tribo do território vizinho, também as organizações pretendem perpetuar-

se no tempo. E nesse processo, a comunicação é determinada, porque “é a comunicação 

Figura 4- Logótipo do Município 

Fonte: Cedida pelo Município 
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que ocorre dentro da organização e a comunicação entre ela e o seu meio ambiente que a 

definem e determinam as condições da sua existência e a direção do seu movimento”. 

(Kunsch, 2002, p. 69). 

 

Atualmente, todas as empresas se preocupam com a motivação dos clientes, com a análise 

do mercado, com as estratégias dos produtos e com a orientação para os objetivos e 

seleção de clientes. O que diferencia as empresas são as pessoas que estão envolvidas 

com os objetivos, a cultura e os valores da empresa. As pessoas devem ser o primeiro 

fator a ser considerado numa empresa, visto que, as empresas só existem enquanto 

agrupamentos de indivíduos com um objetivo em comum.  

 

As empresas, cada vez mais, são obrigadas a garantir a sua competitividade através da 

criação de mecanismos internos capazes de criar capacidades fortes. Exercendo no seu 

interior atitudes e comportamentos de relacionamentos internos e externos.  

 

As empresas devem manter os seus clientes satisfeitos para capitalizar a sua fidelidade, 

comunicando com eles. Existem dois tipos de cliente, o cliente externo e o cliente interno. 

  

Segundo Beirão et.al. (2008, p. 24) a comunicação é obrigatoriamente uma atividade 

estratégica nas empresas e engloba todas as áreas relacionadas com públicos e imagem.  

 

Tanto a imagem como o público interno ou externo têm uma forte importância para a 

organização. 

1.5. Comunicação interna 

 

A comunicação interna é toda a forma de interação entre os elementos que constituem um 

grupo enquanto membros desse mesmo grupo.   

 

O Público interno é “somente os empregados efetivos da empresa, que são geralmente 

divididos em três grupos: de cúpula; de nível médio e de base” (Lampreia, 1991, p. 96). 
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A comunicação interna contribui para manter o funcionário informado e envolvido com 

a empresa, sendo que, a comunicação interna deve estar ao serviço da instituição e não ao 

serviço de quem manda na instituição, pois o que interessa é a valorização da empresa.   

 

A comunicação interna nas empresas tem como principal missão assegurar a valorização 

das mensagens da administração, difundir a informação e assegurar a boa receção pelo 

público-alvo e a comunicação de enquadramento e contribuir para um bom clima social, 

sendo que, é um instrumento de gestão eficaz.   

 

Comunicar não pode ser apenas a transmissão unilateral de informações (Beirão, et al., 

2008, p. 80).   

 

Muitos dos problemas de comunicação das organizações resultam da indiferença com que 

esta questão é tratada pelos diretores, fruto de uma visão simplista da comunicação interna 

e que a reduz a um sistema de informações ou de circulação de dados.   

 

Não se pode tratar a comunicação interna da organização como um sistema de transmissão 

de informações e ordens, mas sim considerá-la como uma questão estratégica, que reflete 

diretamente  e diariamente o grau de envolvimento dos colaboradores na continuação dos 

objetivos da empresa, sendo que, as empresas devem dedicar mais tempo e mais 

orçamento ao desenvolvimento de ações orientadas para o público interno porque este é 

sempre um veículo de divulgação externa da imagem da empresa e pode assumir essa 

função pela negativa.   

 

Caroline Black (2006, p. 175) aponta dois objetivos fundamentais na comunicação 

interna:  

             • Garantir que a informação se espalhe rápida e eficazmente pela organização; 

 • Encorajar e motivar as pessoas de forma a que se sintam realmente envolvidas 

e deem o seu melhor. 

 

A comunicação interna da CMT é feita através de: 

✓ Telefones fixo entre os vários departamentos; 
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✓ Reuniões; 

✓ Email; 

✓ Conversas formais e informais, de modo a informar o que se passa ou as atividades 

que vão ser desenvolvidas; 

✓ Face-a-face.  

 

1.6. Comunicação externa 

 

Existem diversas formas de comunicação externa. A comunicação externa cuida da 

imagem que a empresa quer transmitir para os clientes, fornecedores e o público externo 

em geral.  

 

Desenvolver estratégias de comunicação externa é fundamental para as empresas que 

querem ser destacadas no mercado, só através dela é possível difundir a marca e a 

identidade da organização. A comunicação externa constrói uma ponte entre a empresa, 

outras organizações, consumidores e potenciais clientes.  

 

A comunicação externa é a que torna a empresa conhecida perante o mercado, as 

instituições e a sociedade. A comunicação institucional (interna ou externa) é a 

responsável pela formação da imagem pública da instituição e ocorre mediante a 

divulgação de sua missão, visão, valores e crenças (Paludo, 2010, p. 186). 

 

A comunicação externa ocorre, principalmente, através da propaganda, da assessoria de 

imprensa, do marketing e das relações públicas. Essas ferramentas e as estratégias 

estipuladas possibilitam que a empresa seja vista e procurada pelo mercado. 

 

A CMT comunica externamente através de:  

✓ Cartazes 

✓ Flyers e panfletos  

✓ de vídeos na página de Facebook e site;  

✓ Rede Social, como o Facebook e Site; 
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✓ Eventos; 

✓ Email; 

✓ Telefone; 

✓ Comunicação social para divulgação de eventos, como através da Local Visão 

 

A estratégia de comunicação da CMT é desenvolvida pelo Gabinete de Comunicação e 

Relações Públicas. 

 

1.7. Relações Públicas 

 
 

As Relações Púbicas têm como objetivo principal criar um clima favorável entre a 

empresa e os seus públicos principais, tendo como tema dominante as ações da empresa 

e raramente as do produto. As Relações Públicas têm outros objetivos como: a melhoria 

da imagem da empresa, a credibilidade, o envolvimento, a informação, o incremento da 

notoriedade. 

 

Segundo Lampreia (1996, p. 85) as Relações Públicas podem definir-se como o conjunto 

de atividades destinadas a estabelecer e manter um clima favorável entre uma entidade 

pública ou privada e os seus diferentes públicos. 

 

Segundo o Instituto de Relações Públicas Inglês, as relações públicas são o espaço 

deliberado, planificado e permanente para estabelecer e manter mútua compreensão entre 

uma organização e os seus públicos internos e externos.  

 

Enquanto variável do mix da comunicação, adapta-se à generalidade dos públicos, no 

entanto, é muito pouco utilizada nos alvos tradicionais da publicidade (consumidor final). 

É mais utilizada em públicos internos e grupos sociais específicos (comunicação social, 

associações patronais, órgãos de soberania, autarquia, etc.), tem fundamentalmente um 

efeito de longo prazo e, pela natureza das suas características, é sobretudo desenvolvida 

na comunicação institucional.  



 

 

Relatório de Estágio 

Câmara Municipal de Trancoso 

15 

As Relações Públicas devem permitir à empresa uma melhor compreensão dos pontos de 

vista, atitudes, gostos, interesses e antipatias dos vários públicos e, com essa base, dar 

indicações mais precisas para a seleção de uma política de comunicação adequada.  

 

As Relações Públicas não são consideradas uma barreira entre a verdade e o público, nem 

uma propaganda que imponha um ponto de vista, há muita gente que pensa, mas não 

corresponde à verdade, pois, as Relações Públicas não são publicidade gratuita nem são 

apenas meras relações com a imprensa (Garcia, 1999, pp. 75 -76).   

 

As Relações Públicas como função administrativa baseiam-se na relação com as funções 

básicas e tradicionais da administração, como: organizar, delegar e supervisionar, mas, 

para isso as Relações Públicas devem tocar em todos os setores da empresa, incluindo 

produção, planeamento, financiamento e comercialização. Por isso, é preciso trabalhar 

convenientemente a área de Relações Públicas, para se poder assegurar a eficácia e a 

eficiência.  

 

Todas as pessoas ligadas à organização personificam essa organização/entidade, ou seja, 

se as pessoas que lidam com o público são simpáticas, honestas e eficientes, o público 

tenderá a atribuir as mesmas características à empresa, isto significa que as Relações 

Públicas podem representar a chave para uma boa impressão causada pelos atos ou 

palavras dos colaboradores. 

 

No município de Trancoso, todos os assuntos relacionados com a comunicação social, 

cobertura de eventos é feita pelo profissional de Relações Públicas. 

 

1.8. Gabinete de Comunicação  
 

O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas localiza-se no rés do chão do edifício 

do município.  

 



 

 

Relatório de Estágio 

Câmara Municipal de Trancoso 

16 

Este gabinete é responsável por toda a informação que a Câmara quer que chegue aos 

seus públicos, é no gabinete de comunicação que são elaborados os press release que 

chegam aos jornais, os clippings, planeamento, de uma inauguração ou de um evento. 

 

Neste gabinete são realizados os convites para os diversos eventos. 

 

Toda a parte gráfica, cartazes, flyers, (Anexo II e VI) convites, programas é tudo realizado 

no gabinete de comunicação.  O gabinete de comunicação é responsável por planear as 

atividades e eventos e fazer chegar à população toda a informação referente a todas as 

atividades    programadas. 

 

 

1.9 Valorização Ambiental 
 

Com os tempos que se avizinham é necessário existir uma educação para a conservação 

da natureza e também para uma melhor qualidade ambiental, neste sentido o município 

de Trancoso desenvolve atividades para consciencializar a população para o património 

natural, procurando alertar para a mudança de atitudes e hábitos relativamente ao meio 

ambiente. 

 

“A proteção e a valorização ambiental assumem, cada vez mais, uma posição privilegiada 

no contexto da preocupação e atuação desta autarquia.” 

 

Durante estes mandatos, tem-se apostado mais na preocupação ambiental, sendo que o 

município procura otimizar e aproveitar os recursos ambientais que existem no concelho, 

contribuindo para a sustentabilidade, exigindo-se cada vez mais o lema de “produzir 

menos lixo, reutilizar e reciclar”, que está bem presente na atualidade3.  

 

 

  

                                                           
3 Adaptado do site www.cm-trancoso.pt consultado no dia 2 de dezembro de 2018  

http://www.cm-trancoso.pt/
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2.1 Escolha do Local de Estágio 
 

Para a conclusão do curso é necessário realizar um projeto ou um estágio curricular. No 

meu caso, optei pela segunda opção. Os alunos que optam pelo estágio têm, antes de tudo, 

de escolher o sítio onde o querem realizar. 

A minha escolha incidiu na CMT, pois havia uma curiosidade, da minha parte, em saber 

como se organizava e funcionava o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da 

CMT e, também porque ficava na minha área de residência e eu, por integrar o público 

externo da comunicação organizacional do município, estava interessada em perceber a 

sua forma de funcionamento.  

2.1.1 Plano de Estágio 

 

O meu estágio começou no dia 2 de julho de 2018 e terminou no dia 28 de setembro, 

materializando-se em 3 meses de aprendizagem. 

O plano de estágio (Anexo I), é o documento, em que a minha supervisora e os meus 

colegas de gabinete decidiram as atividades que eu iria elaborar, mais tarde validado pelo 

meu orientador. 

Este plano tinha como principais atividades:  

• Assegurar a gestão da informação para a página web (site e Facebook do 

município); 

• Promover a criação ou manutenção dos suportes de comunicação e imagem; 

• Promover o município em feiras e outros eventos; 

• Assegurar o registo fotográfico e tratamento de imagens; 

• Recolher e tratar informação noticiosa; 

• Assegurar a criação de materiais informáticos e promocionais institucionais. 
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2.1.2 Objetivo do Estágio 

 

O principal objetivo do estágio é por em prática os conhecimentos adquiridos ao longo 

dos três anos de licenciatura, porque, para muitos alunos, constitui a primeira experiência 

que o aluno se tem no mundo do trabalho, o qual fez com que tivesse noção de como 

funciona. 

2.2 Atividades desenvolvidas 

 

Neste ponto pretendo descrever as atividades que desenvolvi durante o estágio.  

O meu primeiro dia de estágio, foi no dia dois de julho de 2018. Quando cheguei à CMT, 

a minha supervisora não se encontrava, mas fui muito bem-recebida pelo Dr. Bruno, que 

me apresentou os colaboradores de gabinete e todas divisões da CMT, sendo muito 

atencioso e prestável.  

Nesse mesmo dia, ficou decidido que faria o mesmo horário que os outros colaboradores, 

que era das 9 horas às 17 horas e 30 minutos. 

A princípio estava um pouco reticente, mas com o à vontade dos meus colegas de gabinete 

tudo se tornou mais fácil. 

2.2.1 Cronograma 

 

Em seguida apresento e procuro explicar as tarefas que realizei durante os 3 meses de 

estágio recorrendo a um cronograma semanal. 
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 Semanas 

Tarefas realizadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Clipping  X   X X  X X  X    

Cobertura 

fotográfica de 

eventos 

   X   X X    X X 

Receção       X  X  X X  

Colocação de 

logotipos para 

fotografias de 

“Bom dia” no 

Facebook 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

 

Corte e 

plastificação 

X  X   X  X      

Fotos de Trancoso 

para o Facebook  

X X  X  X   X  X   

Tabela 1- Atividades desenvolvidas no estágio 

Fonte própria 

 

Na tabela 1 destacam-se as atividades que desenvolvi durante o estágio, sendo que, fiz 

um pouco de todas as atividades. 

As primeiras atividades desenvolvidas foram com a supervisão de um colega de gabinete.  

 

2.2.1.1 Seleção de fotos  
 

Uma das primeiras tarefas que me coube foi selecionar fotos para serem partilhadas. A 

seleção das fotografias das atividades (Feira Agropecuária e Festival de Folclore), que 

posteriormente, eram publicadas no Facebook e no site do município, regia-se por alguns 

parâmetros, nomeadamente: 

✓ Na seleção de fotos, tinham de estar presentes o Sr. Presidente Amílcar Salvador 

e a Sr. Vereadora Ana Couto, e se existissem convidados importantes esses 

também teriam de estar presente;  
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✓ Depois da seleção as fotos eram agendadas no Facebook, sendo que, era 

comunicado a um superior para aprovação. 

Empenhei-me nesta tarefa e tive o cuidado de selecionar imagens que não prejudicassem 

a imagem das pessoas em causa.  

 

2.2.1.2 Fotografias “Bom dia” na página do Facebook 
 

No município, o Gabinete de Comunicação e Relações Públicas é o responsável por 

colocar, diariamente, uma foto de “Bom dia” que tenha a ver com a cidade ou com o 

concelho (Apêndice I). Essas fotos são agendadas com o período de uma semana e têm 

como principal objetivo dar uma saudação aos munícipes. Depois de escolhidas as fotos 

é posteriormente colocado o logotipo do município, para serem publicadas. 

 

2.2.1.3 Clipping 
 

O press book ou clipping consiste no arquivamento de todas as notícias sobre uma 

empresa ou organização. Este arquivo deve estar sempre atualizado, tal como se deve 

estudar em pormenor cada notícia, tendo em conta o número de páginas destinadas, o 

número de colunas, o local do jornal/revista/canal televisivo ou radiofónico, o contexto 

da notícia, quem foi mencionado e todos os detalhes relevantes para uma análise 

qualitativa e quantitativa (Garcia, 1992 p. 21). Neste âmbito, coube-me a tarefa de fazer 

a seleção das notícias, publicadas principalmente em jornais regionais, acerca da cidade, 

do município ou mesmo do concelho. Este Clipping (Apêndice III) realizado 

maioritariamente nos jornais: Interior, Magazine Serrano e Terras da Beira era 

posteriormente arquivado no gabinete, ficando disponível para eventual consulta. 

 

Foi uma tarefa em que me empenhei e propus que se adotasse um formato digital para a 

realizar de forma mais sistemática. A proposta foi bem-recebida e ficou a aguardar uma 

decisão interna. 

 

A minha ideia foi as notícias serem digitalizadas e guardadas num documento word o que 

poderia ser feito por meses do ano de modo a ser mais prático para consulta.  
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2.2.1.4 Cobertura fotográfica de eventos 
 

A organização de eventos é uma das funções das Relações Públicas. Um evento pode ser 

definido como “um acontecimento planeado que tem lugar em determinada data, num 

local pré-definido e numa hora previamente anunciada” (Isidoro et al, 2014, p. 15). Dito 

de outra forma, trata-se de um acontecimento de carácter cultural e/ou de entretenimento 

que se dirige a um público-alvo particular, obedecendo a uma forma de apresentação e a 

um objetivo específico. É através dos eventos que se torna possível aproximar as marcas 

dos seus públicos, tanto internos como externos, apresentar ideias e mensagens sobre a 

marca de forma afastada da concorrência e obtendo “elevada exposição à mensagem 

principal e a mensagens subliminares”, tal como a memorização destas a longo prazo, 

(Caetano & Rasquilha, 2007, p. 175). 

 

Neste âmbito coube-me a cobertura fotográfica de alguns eventos da responsabilidade da 

CMT. Fi-lo sozinha, sem o apoio de nenhum colaborador de gabinete. A primeira vez, foi 

durante a Feira de São Bartolomeu (Apêndice II). No dia 19 de agosto, de manhã, 

desloquei-me à demonstração de gado, que é realizada, todos os anos, no último dia desta 

feira.  Na demonstração de gado, vários agricultores do concelho e, até mesmo de fora do 

concelho, levam os seus animais para demonstração e no fim, é-lhes atribuído um prémio 

de participação.  

 

Também me coube fazer a cobertura fotográfica do festival de folclore, que é uma 

atividade em que são convidados vários grupos de folclore de todo o país, para 

demonstrarem as suas danças características.  

 

2.2.1.5 Receção e atendimento ao público 
 

O atendimento numa organização é muito importante, pois significa o primeiro contato 

que se tem com a organização em questão. Tanto pode ser presencial como através do 

telefone, email ou via Internet, processando-se a vários níveis, não estando aqui 

contemplados aqueles colaboradores que por inerência das suas funções estão na linha da 

frente com o público.  
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A tarefa de atendimento é resultante de processos multifacetados que se desenrolam num 

contexto organizacional e envolvem todas as atividades da organização.  

O contacto com os clientes faz parte do quotidiano das organizações e a forma como o 

atendimento é feito transmite a imagem da organização, pois quem atende vai dar a cara 

pela organização.  

 

Quem efetua o atendimento ao público deve apresentar uma comunicação bem 

estruturada e própria para um ambiente organizacional, pois estes ambientes são formais 

e precisam de um vocabulário culto. (Moreira, 2010, p. 46). 

 

Esta foi uma das atividades que desenvolvi, algumas vezes e onde tive de aplicar 

conhecimentos de relações públicas, desenrolou-se na receção do município. Cabia-me 

esclarecer as pessoas que se deslocavam à CMT, para obter algum tipo de informação. 

Realizei também atendimento telefónico. Fossem as chamadas internas ou externas, 

procurava identificar sempre quem estava do outro lado da linha, dizendo: “- Câmara 

Municipal de Trancoso, bom dia, fala a Melissa, em que posso ajudar?”. Se a ligação 

fosse interna, era visível, no próprio telefone de que departamento era a chamada. 

 

Na receção, fazia, ainda, O pedido de audiência para o Sr. Presidente da Câmara. Ficava 

com os dados (número de telefone, nome e morada), dos interessados em ter uma 

audiência com o Sr. Presidente da CMT, que de seguida comunicava, através de chamada 

interna, ao gabinete de apoio à presidência. Referia que havia uma pessoa que pretendia 

marcar audiência e verificava se era possível.  

 

O Sr. Presidente da Câmara, Amílcar Salvador, tinha um dia específico de atendimento 

ao público, por marcação, por norma na sexta-feira de manhã, apesar de ser possível outro 

dia, com a devida marcação e validação prévia.  

 

2.2.1.6 Corte de flyers e cartazes 
 

Esta tarefa, que também realizei, consistia em cortar os flyers, cartazes e programas das 

diversas atividades que iam decorrer na altura, com recurso a uma guilhotina. Algo similar 
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era a plastificação de documentos, que também efetuei, que consistia em plastificar e/ou 

colocar selo branco em bilhetes de entradas para as piscinas municipais (Apêndice IV).  
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Reflexão final 

Findos os três meses de estágio chegou a vez de apresentar o resultado de todo o trabalho 

desenvolvido. Apesar das dificuldades que, com mais ou menos facilidade, foram 

ultrapassadas posso dizer que atingi os objetivos propostos. 

A tarefa de aplicar todos os conhecimentos que aprendi nos três anos de licenciatura, não 

foi nada fácil, até por estar condicionada pela estrutura organizacional rígida da Câmara 

Municipal de Trancoso, mas com esforço e dedicação tudo se consegue.  

Talvez as principais dificuldades tenham surgido na primeira semana de estágio, que foi 

a semana de adaptação e integração, mas essas dificuldades foram superadas com a ajuda 

dos meus colegas de gabinete que sempre me deixaram à vontade para esclarecer qualquer 

dúvida junto deles.  

Nunca fui tratada como uma mera estagiária, era tratada como uma colega de toda a gente 

que me rodeava, o que permitiu integrar-me, e fez-me sentir muito melhor no ambiente 

de trabalho ao mesmo tempo que me transmitiu confiança para exercer todas as tarefas 

que me foram propostas.  

As tarefas realizadas ajudaram-me a evoluir-me enquanto profissional, mas também 

enquanto pessoa. De tal forma que cheguei a sugerir formas alternativas de as realizar 

como foi o caso do Clipping.  

Sinto que a escolha que fiz relativamente ao curso e à instituição de ensino, tanto pelos 

professores que são todos profissionais, como pelas unidades curriculares que me 

parecem adaptadas às exigências do mundo do trabalho, foi a adequada, pois dotaram-me 

das bases para a inserção no mundo laboral.    

Reafirmo que o curso de Comunicação e Relações Públicas foi aquilo que sempre quis e, 

para a realização deste estágio curricular, foi muito importante tudo aquilo que aprendi e 

os conhecimentos que adquiri ao longo destes três anos de licenciatura, porque desde 

sempre me interessei pela área da comunicação e atendimento ao público e sabia que era 

uma mais valia ter formação superior nesta área. 
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As dificuldades nunca foram um entrave na minha vida, e no momento do estágio, 

também não o foram, porque os meus colegas sempre me puseram muito à vontade, pelo 

que posso dizer que durante o meu estágio não enfrentei dificuldades que não fossem 

passíveis de serem superadas. Considero, assim, que atingi os objetivos a que me propus.  
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