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Resumo 

 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular integrado na Licenciatura 

de Comunicação e Relações Públicas, da Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto, do Instituto Politécnico da Guarda. 

Tem como objetivo apresentar e descrever as atividades que fui realizando ao longo 

dos três meses em contexto de estágio curricular que me enriqueceu e ensinou imenso, 

não só a nível profissional, mas também pessoal. 

O estágio decorreu na Agência para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento – ADSI, com sede na cidade da Guarda. A ADSI trabalha 

com os diferentes municípios da região circundante à Guarda e outras entidades que 

tenham interesse nos serviços da Agência. Aqui tinha como função estar atenta às 

notícias/eventos/cartazes/inaugurações que eram divulgadas nas redes sociais dos 

diversos associados ou notícias que eram publicadas nas suas páginas oficiais.  

O público-alvo da ADSI, como referi acima, são os municípios da região, tais como: 

Município da Guarda, Fornos de Algodres, Gouveia, Mêda, Almeida, Manteigas, Pinhel, 

Trancoso, Seia, Figueira de Castelo Rodrigo, Belmonte, entre outros. Contudo, há outros 

associados, nomeadamente a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela – 

CIMBSE, as Aldeias Históricas de Portugal, o Turismo Centro de Portugal, entre outras. 

Através do beira.pt, o órgão de comunicação social integrado na ADSI, compete-

nos promover e divulgar atividades e iniciativas promovidas pelos municípios. Durante o 

estágio, grande parte das minhas responsabilidades incidia na escrita e promoção das 

notícias. Seja através de um simples cartaz ou com base em comunicados de imprensa, 

tive de redigir vários artigos e publicá-los na rede, de modo a promover o evento.  

 

Palavras-Chave: Municípios. ADSI. Beira.pt. Notícias; Comunicação; Relações 

Públicas; Estágio. 
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Abstract 

 

This report is part of my curriculum internship integrated in the Degree of 

Communication and Public Relations of the Higher School of Education, Communication 

and Sports of the Polytechnic Institute of Guarda. 

It aims to present and describe the activities that I’ve done during the three months 

in the context of a curricular internship that has enriched me and taught me immensely, 

not only at a professional level, but also a personal one. 

The internship took place at the Agency for the Development of the Information 

and Knowledge Society - ADSI, based in the city of Guarda. ADSI works with the 

different municipalities in the region surrounding Guarda and other entities that have an 

interest in the services of the Agency. My role was to write articles about news / events / 

inaugurations that were published in the social networks of the various associates or news 

that were published in its official pages online. 

The main target of ADSI, as I mentioned above, are the municipalities of the region, 

such as: Municipality of Guarda, Fornos de Algodres, Gouveia, Mêda, Almeida, 

Manteigas, Pinhel, Trancoso, Seia, Figueira de Castelo Rodrigo, Belmonte, between 

others. However, there are other associates, namely the Intermunicipal Community of 

Beiras and Serra da Estrela - CIMBSE, the Historical Villages of Portugal, Turismo 

Centro de Portugal, among others. 

Through beira.pt, the media body integrated in ADSI, we are responsible for 

promoting and publicizing activities and initiatives promoted by the municipalities. 

During the internship, most of my responsibilities focused on writing and promoting 

news. Whether through a simple poster or based on press releases, I had to write several 

articles and publish them on the network in order to promote the event. 

 

Keywords: Municipalities; ADSI; Beira.pt; News; Communication; Public relations; 

Internship. 
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1 

Introdução  

 

O presente relatório tem como objetivo de apresentar as atividades realizadas 

durante o meu período de estágio curricular no âmbito do curso de Comunicação e 

Relações Públicas do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), como se pode verificar no 

Plano de Estágio elaborado pela Supervisora na Agência de Desenvolvimento para a 

Sociedade da Informação e do Conhecimento (Anexo I).  

Todos aqueles que estudam ou trabalham em Relações Públicas sabem que a 

comunicação é uma das principais vertentes desta função de gestão de relações e de 

expetativas. O mesmo é dizer que comunicar mensagens é uma das principais formas de 

envolver diferentes públicos em diálogo, aproximar interesses e vontades, cumprir 

objetivos organizacionais. 

A Agência de Desenvolvimento da Sociedade de Informação e Conhecimento – 

ADSI –  é um meio de comunicação social, isto é, todo o trabalho que desenvolvemos na 

Agência é realizado online, em rede. Assim, a internet, para além de espaço de lazer e 

diversão, é um local de trabalho, sendo um meio de partilha de serviços, de informação e 

de conhecimento. 

Atualmente, a nossa vida é feita cada vez mais no ciberespaço e a tendência é que 

a internet incorpore todas as atividades do nosso quotidiano. É no ciberespaço onde 

circula a informação e que circulam muitos dos serviços que precisamos para a nossa vida 

funcionar. Através de um computador ou smartphone com acesso à internet podemos 

realizar uma lista infindável de tarefas sem sair de casa: ir às compras, como comprar um 

bilhete de concerto ou de avião, comprar produtos, falar com os nossos amigos, pagar as 

contas, combinar um almoço, ler as notícias. 

É na rede que a ADSI existe e é através do ciberespaço que divulgamos as notícias 

dos concelhos da Beira Interior e todas as iniciativas que aqui se realizam. Todas as 

empresas necessitam de se adaptar a este novo meio de comunicação e marcar o seu lugar 

e existência no ciberespaço.  Uma empresa que não se encontra no mundo digital é como 

se não existisse e, onde eu estagiei, a presença no mundo virtual é essencial e é a base do 

trabalho da ADSI. 

O trabalho está dividido em duas partes, a primeira parte refere uma breve Síntese 

Conceptual sobre a Comunicação e as Relações Públicas e, a segunda Parte aborda as 

atividades que realizei no Estágio.  
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Durante o estágio tive a oportunidade de conhecer as atividades que decorrem nos 

concelhos de Almeida, Aguiar da Beira, Belmonte, Celorico da Beira, Seia, Mêda, 

Gouveia, Sabugal, Guarda, Manteigas, Fornos de Algodres, Pinhel e Trancoso, e notei 

que há um cuidado imenso em divulgar e promover a região. A Guarda é uma cidade com 

qualidade de vida e propícia a constituir família e solidificar raízes, é muito importante 

ver o quanto a cidade cresceu ao longo dos anos e quantos turistas gostam de visitar a 

cidade mais alta do País. E é com orgulho que devemos falar da cidade da Guarda e do 

quanto tem conquistado. 

A ADSI pretende informar os cidadãos sobre o que rodeia a região da Guarda e 

quais as iniciativas que vão sendo desenvolvidas e implementadas. Como defende Ramos, 

“a comunicação institucional corresponde ao dever de as instituições satisfazerem o 

direito dos cidadãos à informação. (…). Corresponde ao princípio da transparência”. 

(RAMOS, 2007:145).  

Para além de informar, “pois a informação é uma disciplina cívica cujo objetivo é 

formar os cidadãos” (RAMONET. 1999:139), a ADSI também incentiva a participação 

da comunidade nas atividades. Há sempre notícias a serem enviadas e publicadas e 

enquanto produtores de conteúdos temos de estar atentos ao que se passa na região e 

publicar a notícia o mais rapidamente possível, uma vez que “informar é mostrar a história 

em movimento ou, por outras palavras, permitir que se assista (se possível, em direto) aos 

acontecimentos” (RAMONET. 1999:133). O facto de as notícias serem, muitas vezes, 

transmitidas em direto ou no momento exato do acontecimento, significa que as notícias 

são rápidas, fáceis e alcançam grande parte do público.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte I – Comunicação e as Relações Públicas 

Síntese Conceptual  
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1. Importância da Comunicação na sociedade 

 

A comunicação é indispensável e, hoje em dia, não vivemos sem comunicar. Seja 

para darmos informações, para nos entendermos, para partilhar pensamentos e 

sentimentos, para fechar negócios, para fazer compras e transações, para satisfazer 

necessidades (básicas, de segurança, social, autoestima, autoconfiança e atualização 

profissional), ou seja, para interagirmos com tudo o que nos rodeia. 

A palavra comunicar deriva do latim communicare, que significa “comum”. No 

sentido etimológico, “comunicar significa “partilhar”” (SANTOS, 2011: 15), partilhar 

informações, ideias, pensamentos, sentimentos. Para CAETANO, J. e RASQUUILHA, 

L. (2004), comunicar é “pôr em comum uma informação, é partilhar uma opinião, um 

sentimento, uma atitude, um comportamento, com o objetivo de entendimento entre os 

homens”.  

Toda a ação é comunicação, tudo quanto fazemos tem valor comunicativo, desde 

que haja um intérprete a atribuir significado às nossas palavras, gestos, odores, expressões 

e posturas. E, por isso, para que haja efetivamente comunicação é necessário que a 

mensagem enviada pelo emissor seja entregue ao destinatário sem ruído ou interferências. 

Assim sendo, qualquer processo comunicativo implica a existência de emissor e receptor, 

um canal (por onde a mensagem é transmitida), um código, um contexto e a mensagem 

propriamente dita, ou seja, o conteúdo.  

Segundo SANTOS (2011:13), “o que nos torna únicos parece ser a capacidade 

extraordinária que possuímos para utilizar a linguagem verbal”, e através de um código 

comum “encontrámos uma maneira especial de cooperar com os nossos semelhantes” e, 

por isso, somos considerados não só homo sapiens, mas também homo loquens, isto é, 

seres falantes. 

Qualquer que seja o nosso comportamento esse tem sempre valor de mensagem, 

por isso, o comportamento em si não tem oposto, o que significa que quando o Outro 

recebe a mensagem não pode não-responder. Conclui-se então que não existe a não-

comunicação, pois o mundo é cheio de significados e o Homem atribui significados e 

interpretações a tudo o que o rodeia.  

Hoje em dia, a comunicação tem ganho outras características e outras formas de se 

exprimir, nomeadamente na internet. A internet é um instrumento de comunicação social 

mediada, é uma ponte, uma estrada, um médium, com características diferentes dos 
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restantes meios de comunicação (rádio, televisão, jornal), mas que reúne recursos de cada 

um deles e tem a qualidade de ser plurilateral.  Devido a este avanço tecnológico, a 

“comunicação tornou-se cada vez mais eficaz, à medida que passamos do telefone à rádio, 

da televisão à informática, e, hoje em dia, aos denominados multimédia” (WOLTON, 

1999: 7).  

A rede de computadores é um avanço gigantesco a nível de tecnologias de 

informação, tornando conectável o inconectável. O computador permitiu ao Homem 

tornar-se mais ativo, criativo e autónomo, diminuiu as distâncias globais e, acima de tudo, 

o computador tornou-se numa máquina de comunicação. Contudo, nem tudo é positivo. 

O computador veio ampliar dificuldades, preconceitos, injustiças e exclusão digital. 

No entanto, a internet veio possibilitar que se navegue sem grandes dificuldades 

por todo o tipo de informação. Segundo WOLTON (1999:13), existem “três conceitos 

fundamentais para compreender o sucesso das novas tecnologias: autonomia, domínio e 

rapidez”, pois cada um de nós é sujeito ativo na rede, sem necessidade de intermediário, 

sem hierarquias e em tempo real. É no ciberespaço onde que circula a informação e que 

circulam muitos dos serviços que precisamos para a nossa vida funcionar e “o sujeito é 

livre de escolher e de aceder/selecionar os conteúdos, quando, onde e como quiser” 

(CAETANO et al., 2008:239). 

Outra forma de comunicarmos é nas redes sociais. As redes sociais surgem não só 

como um novo meio de interação com pessoas, em qualquer ponto do mundo, mas 

também uma nova forma de estarmos atualizados sobre o que se passa no mundo.   

As redes sociais são vistas como meios de comunicação individual e corporativa de 

grande alcance, revolucionaram a forma como as pessoas e as organizações comunicam 

entre si, com os seus públicos. As redes sociais são redes baseadas nos nossos 

relacionamentos on-line, isto é, são ferramentas online que são usadas para divulgar 

conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma relação com outras pessoas. 

O surgimento e evolução da era digital trouxe vários aspetos positivos que 

contribuíram também para a evolução humana e para a globalização, mas nem tudo é 

positivo. O digital trouxe também exclusão social, conteúdos impróprios e obscenos na 

internet (como a pornografia infantil, tráfico de humanos, de órgãos, etc). Cabe ao ser 

humano utilizar a internet para fins apropriados e com ética. Claro que a comunicação 

ganhou um papel de destaque na internet. A comunicação tornou-se rápida, imediata, por 

vezes breve e curta (com o uso de abreviações, emojis) e permitiu que contactássemos 

com amigos e familiares que se encontram a milhares de quilómetros. A comunicação 
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hoje em dia não tem barreiras e os sistemas de comunicação “parecem um pouco os 

hipermercados, são o “grande festim” da informação e da comunicação” (WOLTON, 

1999: 77).  

A comunicação desdobra-se em qualquer atividade profissional que se exerça. Uma 

empresa, para se dar a conhecer e destacar no mercado, deverá participar e realizar 

eventos que promovam a sua marca, assim sendo, um evento é um dos instrumentos de 

comunicação mais importante da estratégia comunicacional. Têm vários objetivos, sendo 

que os principais são a minimização de esforços de comunicação, tornando-se num 

trabalho profissional que deve ser bem planeado e atingir o sucesso pretendido e 

estabelecer relações entre organizações, a sua imagem, os seus interesses e o seu público. 

Como refere (BATISTELLA, PEDRAZANI, & BORDIN s./d: 78), o trabalho da 

comunicação é incluído quando usam o evento como instrumento de divulgação, 

colocando em prática as estratégias de comunicação que já foram planeadas antes, bem 

como a divulgação das mensagens, a relação com a imprensa e a distribuição de material 

informativo e promocional. 

 

1.1. Evolução da Comunicação 

 A comunicação foi uma das técnicas mais usadas pelo marketing para dar a 

conhecer os seus produtos junto do público-alvo e, por essa razão, percebemos que o 

marketing é dependente da comunicação. Se a empresa quiser uma venda a curto-prazo, 

opta por implementar uma estratégia de o marketing, pois tem um produto, com um preço 

adaptado ao mercado, coloca-os nos pontos de venda e promove junto dos potenciais 

clientes. Contudo, se o objetivo principal for a venda e ter uma imagem integrada, 

predomina a comunicação.  

Referente a este último objetivo, hoje em dia, as empresas têm muitas preocupações 

com a comunicação interna, por essa razão, o departamento de comunicação é assumido 

como o principal auxiliar na sobrevivência da empresa. A comunicação é o segredo para 

aceder à informação privilegiada e para tomar decisões de médio e longo prazo. 

O princípio de um diretor de comunicação é a transparência informativa, pois deve 

manter o foco na forma como a opinião pública vê a empresa e como a comunicam. O 

objetivo é mostrar ao longo do tempo a transparência e fiabilidade da empresa, logo o 

diretor de comunicação tem de saber distinguir as informações verdadeiras e falsas e, não 

só as boas e más. Pois, tem de apresentar e publicar todas as informações verdadeiras, 

quer sejam boas, quer sejam más. No caso de serem más têm de ser esclarecidas e bem 
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explicadas para que assim se saiba controlar a crise. A crise das empresas está cada vez 

mais a ganhar notoriedade, não pela própria crise, mas sim porque a comunicação de crise 

está a ser cada vez mais valorizada nestes departamentos.  

 

 

2. Comunicação Institucional   

A comunicação institucional é uma forma de divulgação de informação com 

interesse geral, em que a entidade pública transmite aos cidadãos informações para 

promoverem a participação, desenvolver a opinião pública, atendendo aos seus direitos 

de informação.  

A comunicação institucional corresponde ao dever de as instituições satisfazerem o 

direito dos cidadãos à informação, tendo como base o princípio da transparência. Este 

princípio da transparência incide em comunicar com os cidadãos de forma aberta sobre 

as suas atividades, sendo que a mensagem institucional é uma intermediária do público e 

da instituição.  

Também os colaboradores se transformam “num veículo de divulgação do prestígio 

e notoriedade da empresa. Colaboradores satisfeitos dão a melhor imagem de uma 

empresa” (BEIRÃO, 2008:45). Por isso, uma equipa para atingir determinado objetivo 

tem de ser coesa, responsável e comunicativa, pois “a comunicação é a forma de pôr em 

comum os objetivos da empresa e de os tornar exequíveis no mercado”. (BEIRÃO, 

2008:25). 

 

2.1. Departamento de Comunicação  

Como referido no último ponto, o departamento da comunicação é um auxiliar na 

empresa, como tal, cada vez mais são necessários conhecimentos específicos para a 

comunicação empresarial e para a sua gestão estratégica.  

Atualmente, grande parte das empresas incluem um gabinete dedicado à área da 

comunicação. O departamento de comunicação é responsável por toda a comunicação 

efetuada pela empresa, isto é, “por tudo o que transmite interna ou externamente a 

imagem da empresa” (BEIRÃO, 2008:47). 

As sinergias criadas pela comunicação global permitem maiores rentabilidades no 

médio prazo. A comunicação surge em várias áreas, contudo não significa que deixem de 

ser autónomas. O departamento de marketing aborda toda a comunicação do produto, mas 
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tem de ter regras a seguir, definidas pela administração e pelo departamento de 

comunicação.  

Neste departamento é importante elaborar um plano de comunicação com a 

identificação clara dos públicos-alvo, quais os objetivos globais, quais os meios 

necessários para executar o plano, orçamentos e que resultados se pretende atingir, 

competindo assim a este departamento a coordenação da comunicação de toda a empresa 

e tudo o que é feito a nível interno ou externo tem de ser aprovado pelo mesmo. 

Percebe-se assim, que a administração é dependente e necessita da direção da 

comunicação, desse modo tem uma função global e envolve uma planificação estratégica 

da empresa.  

 

3. Relações Públicas: definição 

 

As Relações Públicas (RP) surgem no despertar da civilização (BLACK, 2001:24) 

no momento em que o primeiro grupo organizado compreendeu que tinha de comunicar 

com as pessoas (BLACK, 2001:24). A profissão de Relações Públicas tem vindo a 

transformar-se ao longo dos tempos devido ao desenvolvimento das sociedades, à 

complexidade das relações e com a introdução e consequente evolução dos meios de 

comunicação nos séculos XIX e XX.  

No início, as RP não estabeleciam as melhores relações com outros meios de 

comunicação, como o Marketing, Publicidade, Propaganda, no entanto, as grandes 

organizações e empresas começaram a focar-se em eventos de beneficência aos quais 

aliaram a gestão de problemas e de crise a uma atividade realizada por um RP. Assim, no 

final do século XX, os profissionais de RP começaram a contribuir para o melhoramento 

do estatuto e da reputação da indústria como um todo (BLACK, 2001:28). 

As Relações Públicas surgem com o crescimento económico e com a expansão do 

comércio e da indústria nos EUA (CAETANO e RASQUILHA, 2004: 30), pelas mãos 

do jornalista Ivy Lee. Ivy Lee dedica-se às Relações Públicas, pois defendia que o público 

não podia continuar a ser ignorado (CAETANO e RASQUILHA, 2004: 32).  

Também Edward L. Bernays, pioneiro das RP no mundo, contribui 

significativamente para a relevância e importância da profissão de um Relações Públicas. 

Bernays foi assessor em RP da Casa Branca e de cinco presidentes dos Estados Unidos 

da América. Edward Bernays defendia o recurso das RP para promover a mudança de 
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imagem da empresa e para manter determinada posição ou situação (CABRERO e 

CABRERO, 2001:53) face a determinados públicos. Para o Professor Bernays, os 

especialistas em RP deveriam saber persuadir vários grupos, nomeadamente analistas, 

acionistas, fornecedores, meios de comunicação, entre outros e, para isso, deveriam 

informar corretamente esses grupos através de reuniões, convocatórias, convites 

individuais e personalizados, visitas às instalações, manifestar disponibilidade e 

recorrendo a contactos periódicos via telefone.  

Para os profissionais de Relações Públicas, o público interno é o mais importante. 

Um RP (Relações Públicas) deve apostar primeiramente no público interno, pois este 

transmite para o exterior a imagem da empresa onde trabalha, que pode ser favorável ou 

desfavorável. Se a equipa interna estiver satisfeita no seu local de trabalho irá transmitir 

essa imagem para o exterior, divulgando assim uma imagem positiva da empresa. 

Para CANFIELD (1991), as Relações Públicas são “uma atitude de espírito que 

situa os interesses das pessoas acima de todos os assuntos ligados à direção de indústrias 

ou organizações de serviço social, de bancos, serviços públicos, quaisquer associações 

profissionais ou empresas comerciais”. 

As qualidades de um técnico de relações públicas é ter facilidade em dialogar e em 

expressar-se e ter poder de argumentação. O objetivo principal de um RP é “a 

humanização das relações entre todo o pessoal da empresa e a consequente criação de um 

bom ambiente interno” (LAMPREIA; 1996:97). Assim sendo, um RP aposta nas relações 

mais diretas e mais próximas, seja com o público interno, comunidade, media ou outros 

públicos externos, de modo a promover um clima de confiança, cooperação e 

entendimento mútuo entre todas as partes envolvidas.  

Hoje em dia as empresas confiam a divulgação e a promoção dos seus produtos ou 

serviços aos profissionais de Relações Públicas, pois são uma alternativa menos 

dispendiosa para a empresa e mais eficaz juntos aos diferentes públicos-alvo. As funções 

de um RP “têm sido reconhecidas pelas grandes empresas, pois são uma atividade 

essencial que funciona em todas as áreas da nossa vida social e económica” (CANFIELD, 

B. 1991: 24). 

Segundo Kotler, cit por Beirão, “as relações públicas podem ter um forte impacto 

sobre a perceção do público, por um custo muito inferior ao da publicidade” (BEIRÃO; 

2008:8). Por isso, considera-se que as relações públicas são um departamento importante 

e inovador nas empresas, pois transmitem com eficácia uma determinada mensagem, 

visando atingir especificamente um segmento da população.  
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Seja qual for o ramo de trabalho do profissional de Relações Públicas, este deve ter 

conhecimento das suas funções, manter-se atualizado sobre o que está a acontecer nas 

envolvências da empresa, capacidade de liderar e motivar os seus colegas/parceiros e os 

demais envolvidos, ter dinamismo na execução das tarefas, ser organizado, saber negociar 

o melhor preço e serviço, ser flexível e, acima de tudo, conseguir proporcionar ao público 

uma ótima experiência.  
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1. Caracterização da Instituição- ADSI 

 

A Agência para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento situa-se na cidade da Guarda, também conhecida como a cidade dos 5 F’s 

(Forte, Farta, Fria, Fiel e Formosa) e a cidade mais alta do país, com 1056 metros de 

altitude1. 

A ADSI localiza-se na Avenida Dr. Francisco Sá de Carneiro nº 50 2, no Edifício 

da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, do Instituto Politécnico da Guarda, o mapa 

da localização da mesma pode ser verificado na figura 1, que se encontra no Anexo 2. 

A zona envolvente da ADSI engloba uma vasta área de restauração e habitação para 

estudantes e, se olharmos para a área mais abrangente, podemos incluir a sede das 

instalações dos bombeiros Voluntários da Guarda e a Fábrica Tavares.  

A ADSI foi constituída em dezembro de 1999, resultando da necessidade de criação 

de uma estrutura que coordenasse e centralizasse todo o desenvolvimento da Sociedade 

de Informação e do Conhecimento no Distrito da Guarda. A ADSI surge também como 

um elo de ligação entre a Região e as estruturas governamentais nacionais e regionais3. 

A ADSI funciona todos os dias úteis, durante a manhã das 9h às 13h e, no período 

da tarde, das 14h às 18h.  

 

2. Origem da Agência de Desenvolvimento da Sociedade de 

Informação e do Conhecimento  

 

A ADSI – Agência de Desenvolvimento para a Sociedade de Informação e do 

Conhecimento é uma associação que promove o desenvolvimento da região, com base 

nas Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC), desde 1999.  

A ADSI surgiu devido ao financiamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional (FEDER), no sentido de desenvolver as Tecnologias de Informação e 

Comunicação na região e de envolver a população e as entidades locais na dinamização 

da economia digital.  

                                                           
1 Todas as informações que constam neste ponto foram fornecidas pela Instituição 
2 Segue em anexo um mapa de localização da Instituição 
3 Retirado de https://www.adsi.pt/ , acedido no dia 19/09/2018 

https://www.adsi.pt/
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A ADSI é caracterizada como uma microempresa a nível regional. Para o presidente 

da direção, Engenheiro José Gomes, as TIC são uma mais valia para o desenvolvimento 

da região, referindo que não tem dúvidas “que a ADSI é de grande importância para o 

futuro desta região”, apoiando-se em quatro pilares fundamentais conhecimento, 

inovação, criatividade e empenho. 

 

2.1. Personalidade institucional- Missão e Objetivos  

A personalidade de uma instituição é definida pela sua imagem corporativa, bem 

como os seus valores sociológicos, ideológicos, organizacionais e comunicativos, sendo 

manifestados ao longo de toda a sua existência. “As empresas, como as pessoas, se não 

são formadas e dotadas de “personalidade” própria, são seres marginalizados que (…) 

não têm capacidade de decisão” (LOZANO, 2001). 

A missão da ADSI é promover e divulgar a região com o auxílio das TIC; através 

do portal beira.pt colocam notícias acerca da região: o que se passa, que eventos se vão 

realizar e quais já se realizaram.  

Os públicos da ADSI são essencialmente os municípios e as câmaras da região, 

incluindo Belmonte, Castelo Branco, Almeida, Guarda, Arganil e Aguiar da Beira, 

Gouveia, Covilhã, Seia e Vila Nova de Foz Côa e conta ainda com alguns dos associados, 

nomeadamente o Núcleo Empresarial da Região da Guarda – NERGA, Instituto 

Politécnico da Guarda – IPG, Portugal Telecom, Rádio Altitude e a Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela - CIMBSE-Beiras e Serra da Estrela, de modo 

a melhorar a partilha e difusão dos conteúdos regionais.  

A comunidade também é um público-alvo da ADSI, uma vez que as informações e 

as notícias publicadas no site são, essencialmente, para este público, sendo este o principal 

objetivo da empresa. 

 

2.2. Identidade Visual  

A imagem de uma empresa é fundamental para a legitimação da organização, visto 

que está interligada com a identidade da mesma, ou seja, os seus valores, princípios, 

conceitos e sistemas. Quanto mais clara for esta identidade mais coerentes vão ser os seus 

comportamentos, sendo facilitada a boa imagem e visibilidade. Segundo Caetano, et al., 

(2008: 56) a imagem institucional é tudo o que a empresa apresenta para o exterior como 

tal, uma das funções da imagem institucional é criar uma imagem favorável da empresa.  
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2.2.1. Fatores de Posse 

A imagem da empresa organizacional é composta por dois fatores, os fatores de 

posse e os fatores dinâmicos, que fazem com que a imagem seja positiva, negativa ou 

neutra, conforme as perceções do público.  

Os fatores de posse, são os que a empresa possui, é constituído pelo elemento físico 

ou material (o espaço da associação é ergonómico, uma vez que tem uma boa 

climatização, têm portas que não permitem ouvir ruídos de fora, como se pode ver na 

figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tem janelas grandes que permitem uma boa luminosidade como podemos ver na   

as cadeiras ajustam-se à postura do corpo, têm todos os materiais necessários para 

trabalhar e têm um espaço amplo que permite o contacto direto e a visibilidade com todos, 

pode ser verificado na figura 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Elemento humano- Organograma  

O organograma é um gráfico que representa uma estrutura hierárquica de 

determinada empresa, instituição ou associação, definindo por ordem decrescente os 

 

Figura 1- Entrada da ADSI - Fonte própria 

 

Figura 2- Luminosidade e espaço 

da ADSI- Fonte própria 

Figura 3- Espaço da ADSI – Fonte 

própria 
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níveis hierárquicos, bem como os elementos que nela fazem parte. Atualmente não há 

nenhum gestor na empresa, mas no início havia dois gestores. A figura 4 apresenta o 

elemento humano da organização da ADSI, isto é, o organograma da ADSI.  

A Equipa da ADSI é formada por cinco pessoas e alguns estagiários, todos com 

licenciatura e alguns com mestrado. A equipa é pequena e é formada pelos seguintes 

membros, Diretor José Gomes, Diretora Adjunta Patrícia Correia, Editor Multimédia José 

Daniel e Apoio técnico Vicente Gonçalves. A ADSI recebe com bastante frequência 

alunos que escolhem a agência para realizarem o seu estágio curricular. De salientar que, 

desde o ano passado, integra a equipa a Carla, que trabalha no design e multimédia dos 

diversos sites, incluindo a manutenção e atualização do design do beira.pt. 

O elemento humano refere-se à estrutura dos membros da equipa, representado pelo 

organograma que está apresentado na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Fatores dinâmicos  

Para além dos fatores de posse, tem de se ter em conta também os fatores dinâmicos. 

Toda a sociedade já formou uma imagem de certa empresa sem nunca a ter visto e, deve-

se ao facto da sua publicidade, ou seja, campanhas, anúncios, cartazes, ser elaborada de 

determinada forma que nos chama a atenção e faz-nos formar uma pequena ideia em 

relação ao que é visto. Por isso, também é através de símbolos que as empresas 

comunicam. Quando pensamos, “fazemos uso de uma grande variedade de sistemas de 

 Figura 4 - Organograma da equipa ADSI 
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símbolos” (CAETANO et al., 2008: 27) sejam eles linguísticos, musicais, pictóricos e/ou 

matemáticos, sem os símbolos não existiria “nem lei, nem moral, nem filosofia, nem 

sequer a civilização rudimentar” (CAETANO et al., 2008: 27), portanto, os símbolos são 

indispensáveis.  

As insígnias ou tabuletas utilizadas pelas empresas têm por função “exprimir a 

organização da sociedade” e, para GUIRAUND (1993) uma das “primeiras condições da 

vida social é a de poder reconhecer a identidade” da empresa/organização/grupo. 

O logotipo é um conjunto formado por letras e/ou imagens, com design que 

identifica, representa ou simboliza uma entidade, uma marca, um produto, um serviço4. 

A imagem da empresa é representada através do logotipo, que assume um papel 

importante pois “não costuma ser simplesmente a de ilustrar o produto, segundo a lógica 

da valorização prática, mas também, e principalmente, de tornar visível o seu valor” 

(VOLLI: 2003:92). 

A ADSI- Agência para o Desenvolvimento da Sociedade de Informação e do 

Conhecimento existe desde 1999. O logotipo anterior, presente na figura 5 foi 

desenvolvido por Maurício Vieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2017, surgiu a mudança para o novo logótipo, como podemos verificar na figura 

6.  

 

 

 

                                                           
4 "in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa https://dicionario.priberam.org/logotipo [consultado em 

15-11-2018]. 

 

 

Figura 5- Primeiro logótipo da ADSI - – 

Fonte ADSI 

Figura 6- Logótipo atual da ADSI - Fonte ADSI 
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Este logotipo foi criado pela equipa da ADSI. O logótipo é essencial, pois é através 

dele que o público identifica a empresa, produto ou serviço, complementando a marca de 

forma gráfica. É fundamental, pois esta imagem acompanha sempre os produtos, serviços 

ou empresas para ser possível associá-los. 

O slogan, representa a identidade da ADSI/beira.pt é “A Região à distância de um 

clique”. Esta associação é das poucas que continua a nível nacional. Em 2017, houve a 

evolução da Guarda.pt para Beira.pt, ou seja, a beira.pt está diante das CIMBSE, 

trabalhando também com outras comunidades municipais. 

 

2.4. Empresa e imagem na Internet  

O portal beira.pt é a implementação das mais recentes tecnologias existentes no 

mercado. Conta com 500 000 utilizadores com uma média de 45 mil visitas por mês, 

sendo um número satisfatório e significativo para a região.  

Os países que mais visitam este portal é Portugal, França, Brasil, Suíça e Espanha. 

Este site conta com mais de 50 mil conteúdos disponíveis e faz referência a notícias da 

região, eventos regionais, serviços úteis, diretório regional, artigos de opinião, feiras e 

cartazes.  

O beira.pt permite que todas as notícias e eventos fiquem perpetuadas no tempo, 

uma vez que são publicadas online, possibilitando o contato B2B mais direto. O beira.pt 

é adaptado para os dispositivos móveis, como o computador, o smartphone e o tablet. É 

um site com uma navegação fácil e tem notícias da região, eventos que se vão realizar, 

têm um diretório (explicitam onde se pode comer, dormir, visitar e divertir na região), 

têm artigos de opinião, um calendário e a meteorologia com o Vítor Baía, um 

meteorologista da Guarda. 

O beira.pt está presente no Facebook, Instagram e Twitter.  

 

2.5. Comunicação empresarial  

A comunicação empresarial pode motivar as relações internas entre os 

colaboradores, trabalhando em conjunto para que a empresa surja associada a uma 

imagem positiva. E, já que a empresa tem boa imagem os investidores e todo o público 

que trabalha com essa mesma empresa vai, facilmente, ganhar a mesma opinião.  

Durante os meses que estagiei na ADSI verifiquei que existe uma boa comunicação 

entre todos os funcionários, há uma relação de bem-estar e à vontade e a equipa gere 

perfeitamente as suas tarefas.  
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A equipa trabalha há muito tempo juntos e a equipa é multidisciplinar, sendo que 

metade dos funcionários são da área de comunicação e a outra metade é de informática e 

multimédia.  

De modo a desanuviar e a manter uma relação amigável e social, realizam 

anualmente um almoço ou jantar de natal com toda a equipa. Relativamente à 

comunicação interna a ADSI tem uma intranet que é utilizada só pelos membros da 

beira.pt, com configurações específicas. O espaço inclui placares informativos, livros 

sobre projetos realizados anteriormente, livros de aldeias da região e têm presente no 

espaço o mupi do beira.pt.  

A empresa não realiza formações nem ações de solidariedade com a comunidade, 

porém, realizam formações e sessões de esclarecimento a todos os associados da ADSI, 

de modo a mantê-los informados e atualizados sobre eventuais alterações que os sites 

poderão vir a sofrer.  

Internamente, têm o cuidado de se preocuparem com questões ambientais, ou seja, 

fazem a reciclagem, tentam reduzir no papel, fazendo impressões frente e verso e as 

anotações são escritas em folhas de rascunho.  

 

2.6. Comunicação marketing-mix  

O marketing-mix é a relação de marketing com os públicos, tendo como objetivo 

informar o cliente sobre as suas ofertas. É necessário ter em atenção como e o que 

comunicamos, pois tudo o que a empresa faz, comunica.  

O processo de comunicação que utiliza, com os clientes são a publicidade, 

merchandising, força de vendas, promoções, marketing direto, feiras e eventos.  

A ADSI aposta numa relação direta com os seus associados, ou seja, o marketing 

direto é uma forte componente da Agência. É através de direct mail, troca de e-mails, 

telefone, contacto direto e pessoal com os diferentes associados que a ADSI avalia as 

reações e necessidades dos mesmos.  

 

2.7. Técnicas e meios utilizados 

 Relativamente às técnicas de promoção, a ADSI realiza seminários e workshops 

com técnicos das câmaras municipais, técnicos de engenharia informática e de 

comunicação, onde abordam novas tecnologias que podem vir a implementar. Realizam 

outras técnicas de promoção, como a sua presença em feiras com o mupi ou com um 

mobile eletrónico.  
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Um exemplo bastante concreto dos meios que a ADSI utiliza, é a exposição e 

presença do mupi nas feiras que existem na região, tais como a Feira Ibérica de Turismo 

(FIT) e a Feira Energética (ENERTECH), no Sabugal, entre outras. 

 

2.8. Publicidade  

No que concerne à publicidade, devido a cortes financeiros, a ADSI teve de reduzir 

algumas iniciativas que proporcionavam à população. Por exemplo, nos primeiros anos 

da empresa, esta promoveu um passeio de balão na área envolvente do Pólis, estando no 

balão o logo “beira.pt”. A ADSI também promoveu uma atividade para crianças sobre 

prevenção rodoviária. Agora as atividades promocionais são mais pontuais, isto é, 

participam e marcam presença em feiras da região, tais como a FIT, Feira de Trancoso, 

Mêda, Gouveia, entre outros. 

A ADSI também tem um mobile eletrónico da beira.pt e emprestam aos associados 

ou alugam para estarem presentes nos espaços. Para minimizar custos, a ADSI tenta estar 

sempre presente em todos os eventos, nem que seja só com a presença de um mupi.  

A ADSI também utiliza o merchandising para se dar a conhecer ao seu público. 

Apostam no merchandising através de bolas de praia, canetas, mochilas, lápis e proteção 

para os vidros do carro e também apostam na publicidade na rádio, nos jornais e nas redes 

sociais, como Facebook, Google, Twitter e Instagram. 

Relativamente a congressos, mais relacionados com turismo, a ADSI tenta estar 

presentes fisicamente.  

 

3. Atividades desenvolvidas pela ADSI 

 A base da ADSI é o acompanhamento que fazem às Câmaras Municipais, 

realizando trabalhos de publicações (design, comunicação), assessoria e consultadoria. A 

agência facilita e suaviza a passagem do papel físico para as redes online, isto é, a ADSI 

faz todo o trabalho das TIC’s, de modo a fazer a passagem da burocracia para o digital, 

tentando assim eliminar o uso excessivo de papel que é utilizado nas Câmaras. 

 As duas pessoas que trabalham na área do design fazem cartazes, flyers e banners 

e fazem a manutenção dos sites das câmaras municipais. A ADSI trabalha também com 

as ADL’s- Agência de Desenvolvimento Local, fomentando as aldeias históricas, que são 

um dos grandes associados. 



20 

 

 Relativamente às notícias enviadas pelas Câmaras ou restantes associados, temos 

o devido cuidado com o que publicamos, pois não queremos ferir parceiros, com vista a 

salvaguardar todos os interessados e envolvidos na agência.  

Semanalmente, é enviado uma newsletter aos associados da ADSI, não só para 

estarem informados das atividades que estão a decorrer na região, mas também para 

verificarem que as suas iniciativas e atividades estão a ser divulgadas no nosso portal. A 

newsletter é enviada na segunda-feira ou terça-feira e na quinta-feira. A newsletter 

enviada na segunda-feira ou terça-feira é relativa às diversas notícias que acontecem na 

região e, à quinta-feira, a newsletter inclui os eventos da região.  

  

3.1. Projetos  

A ADSI desenvolve alguns projetos, dando a conhecer aos municípios aquilo que 

podem usufruir ao integrar a agência, nomeadamente: 

• Guarda.pt, abordava temas como Agricultura, Turismo, a Economia e as 

Sociedade;   

• Data Center,  em fusão com o IPG, onde têm alojado e-mails, sites das câmaras, 

associados e empresas que integram a ADSI. Este serviço é denominado de housing ou 

clouds;  

• SIGER, sistema utilizado pela Proteção Civil, que consistia num mapa com 

georreferências que permitiam ver a localização dos fogos e qual a força/velocidade do 

vento. Infelizmente, este projeto acabou por desaparecer; - Projeto em parceria com a 

MagicKey, que consiste num melhoramento do site, para que as pessoas invisuais possam 

aceder ao site;  

•  Projeto Aldeias Históricas; 

• Central de reservas online, isto é, um booking para as casas de turismo rural da 

região e para os produtos da região; 

• LUSA, existe uma parceria com a agência de notícias, que permite que conteúdos 

relativos à região sejam divulgados em ambos os lados, LUSA e Beira.pt;  

•  A Minha Rua, uma aplicação para telemóvel desenvolvida para a Câmara de 

Manteigas. Esta aplicação permite uma relação direta entre o município e munícipes, é 

uma mais valia para a Câmara, visto que quando um indivíduo encontra um problema na 

rua, tira uma foto e é mandado diretamente para a Câmara, na esperança que o problema 

seja resolvido. 
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3.2. Serviços ADSI 

O beira.pt é um órgão de comunicação social, onde a sua distribuição de conteúdos 

é on-line, através do endereço eletrónico www.beira.pt. É uma publicação on-line que 

visa oferecer uma informação completa da região da beira interior de todas as atividades 

desenvolvidas na região. Respeita o sigilo das fontes de informação. Permite a 

interatividade e participação, no entanto, há uma filtragem se se achar necessário. É 

propriedade da Guarda Digital.  

ADSI, Beira.pt e Portal da Beira são três serviços diferentes, no entanto, 

complementam-se. O Portal da Beira é a página de Facebook, onde vão sendo publicadas 

e divulgadas notícias da região, que também são inseridas no beira.pt. O portal beira.pt 

reúne toda a informação que marca a atualidade das Beiras e Serra da Estrela. Notícias, 

Turismo, Economia, Diretório, Eventos e Opinião. Através destes sete separadores 

existentes no site do beira.pt divulgamos notícias sobre as áreas de Turismo e Economia. 

No Diretório disponibilizamos um conjunto de alojamentos locais onde as pessoas podem 

dormir, disfrutar de uma refeição caseira ou pesquisar lojas de comércio local. 

O beira.pt é um media, um meio de comunicação social onde se promove e divulga 

notícias da região, mas também é um serviço web de domínio e alojamento de sites, isto 

é, desenvolve o site e apoia a sua manutenção. A ADSI também faz a parte de Marketing 

Digital.  

A ADSI inclui alguns serviços que os municípios ou entidades privadas e/ou 

públicas podem usufruir, nomeadamente, alojamento de sites, correio eletrónico, housing, 

VPS, criação de sites para associações e freguesias, Go mobile, publicidade no portal da 

beira.pt e design gráfico, tais como brochuras, folhetos, catálogos e outras publicações. 

Os associados podem alojar os seus sites no domínio da ADSI e esses valores 

podem variar entre €61.50 até €184.506. O serviço de correio eletrónico oferece soluções 

adequadas e personalizadas a cada empresa/associado, sendo o valor mínimo de €123, 

incluindo sempre assistência técnica em caso de ocorrer algum problema. O serviço de 

housing tem um custo mínimo de €738, podendo alcançar um custo de €2214. O serviço 

de VPS é um servidor virtual que permite robustez, segurança e alta disponibilidade da 

informação.  

No que concerne à criação de sites, estes são standards, de baixo custo, com todas 

as ferramentas necessárias para que as freguesias/instituições possam publicar online as 

informações e documentos legalmente obrigatórios. Para além disso, o site disponibiliza 

também uma área de integração com as redes sociais, galeria multimédia, gestor de 

http://www.beira.pt/
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conteúdos, formulários de contactos, de modo a possibilitar a publicação e promoção das 

atividades realizadas. Na tabela seguinte (Tabela 1), encontra-se os nomes dos associados 

aos quais a ADSI criou o site.  

 

Tabela 1 - Lista dos Associados que criaram site na ADSI. Fonte: https://www.adsi.pt/associados 

AMCDR de Santa Eufêmia https://associacoes.beira.pt/amcdrsantaeufemia 

CSATIJ da Freguesia de Ervedosa https://associacoes.beira.pt/csatijfreguesiadeervedosa 

Centro de Dia e Lar de Santana d’ 

Azinha 
https://associacoes.beira.pt/cdlsantanadazinha 

Centro Social do Rio Seco https://associacoes.beira.pt/csdorioseco 

Centro Social e Cultural de Aldeia 

do Bispo 
https://associacoes.beira.pt/cscaldeiadobispo 

Santa Casa da Misericórdia de 

Belmonte 

https://associacoes.beira.pt/santa-casa-da-misericordia-de-

belmonte 

Associação de Solidariedade 

Social de Fornotelheiro 
https://associacoes.beira.pt/assfornotelheiro 

Centro de Apoio Social de 

Maçainhas 
https://associacoes.beira.pt/casm 

Associação Cultural Social e 

Melhoramento da Vermiosa 
https://associacoes.beira.pt/acsmvermiosa 

Santa Casa da Misericórdia de 

Trancoso 
https://associacoes.beira.pt/scmtrancoso 

Centro Social e Cultural de 

Valhelhas 
https://associacoes.beira.pt/cscvalhelhas 

Associação de Melhoramentos do 

Adão 
https://associacoes.beira.pt/amadao 

Casa da Freguesia de Escalhão https://associacoes.beira.pt/casa-da-freguesia-de-escalhao 

Centro Social da Lageosa da Raia https://associacoes.beira.pt/cslr 

Aenebeira https://aenebeira.pt 

Centro Sócio Cultural da 

Coriscada 
https://associacoes.beira.pt/csc-coriscada 

Associação Social Desportiva 

Recreativa e Cultural de Minhocal 
https://associacoes.beira.pt/asdrcminhocal/ 

https://associacoes.beira.pt/santa-casa-da-misericordia-de-belmonte
https://associacoes.beira.pt/santa-casa-da-misericordia-de-belmonte
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A Rádio  Altitude, Portugal Telecom, NERGA – Núcleo Empresarial da Região da 

Guarda, Fundação Frei Pedro, Câmara Municipal de Trancoso, Câmara Municipal do 

Sabugal, Câmara Municipal de Mêda, Câmara Municipal de Manteigas, Câmara 

Municipal de Gouveia, Câmara Municipal da Guarda, Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres, Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Câmara Municipal de 

Celorico da Beira, Câmara Municipal de Almeida, Associação do comércio e serviços do 

distrito da Guarda, IPG- Instituto Politécnico da Guarda, Câmara Municipal de Pinhel e 

ADM Estrela são alguns dos associados da ADSI. 

No âmbito da aplicação, a ADSI desenvolveu a app beira.pt. O download é gratuito 

e está disponível para os sistemas IOS e Android. Segundo a informação que se encontra 

no site, o beira.pt é uma publicação online que visa oferecer uma informação completa 

da região da Beira Interior sobre todos os acontecimentos e informação detalhada das 

atividades desenvolvidas nesta região.  

A figura 7 e a figura 8 representam as zonas de topo do site, que têm um custo mais 

elevado, pois são aquelas que se destacam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do portal da beira.pt, uma entidade pode promover o seu negócio e 

iniciativas e dar notoriedade e alcançar mais públicos. Os preços variam de acordo com 

a zona onde se publica a ação/notícia, a sua dimensão e o número de dias que se queira 

manter a fidelização com a ADSI.  

 

Figura 7 - Zona A e zona B do portal - 

beira.pt - Fonte ADSI 

Figura 8 - Zona C do portal 

beira.pt – Fonte ADSI 
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Como se verifica na figura 9 e figura 10 estas são as zonas inferiores do site, que 

não são realçadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos destacar também a aplicação desenvolvida para o município de 

Manteigas, Manteigas Turismo. O download da aplicação é gratuito e está disponível para 

sistema IOS e Android. Esta aplicação funciona como um guia, reunindo informação 

sobre o que visitar, onde comer, dormir ou o que comprar, bem como disponibiliza a 

agenda de eventos, pontos de interesse, entre outras informações úteis para os turistas.  

Relativamente ao design gráfico, a agência aposta no desenvolvimento e paginação 

de soluções gráficas e editoriais e realiza publicações digitais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De salientar que, em 2008, a ADSI lançou o Portal CoolKids, como se verifica na 

figura11, especialmente destinado às crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.  

 

 

Figura 9 - Zona D do portal beira.pt – Fonte 

ADSI 

Figura 10 - Zona E do portal beira.pt – 

Fonte ADSI 

Figura 11 - Vista geral do Portal CoolKids – 

Fonte ADSI 
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Segundo as informações que se encontram no site5, o portal CoolKids centra-se em 

áreas de segurança, nomeadamente rodoviária, e na Internet, passando pela Higiene e pelo 

Ambiente. Este portal pretende transmitir informação e conselhos tanto aos pais como às 

crianças.  

 

4. Atividades realizadas durantes os três meses de estágio 

na ADSI 

 

O estágio começou no dia 9 de julho, segunda-feira, às 09 horas. A primeira tarefa 

do dia é a atualização das notícias no site, Twitter, Facebook e no portal da Google+. 

Todas as segundas-feiras é publicado o artigo de opinião por Alexandre Gonçalves e, 

durante a semana publicamos os artigos de opinião do meteorologista da região Vítor 

Baía e por António Edmundo.  

Para conseguir aceder a informações internas da empresa foi necessário a criação 

de um e-mail interno com configurações de intranet para facilitar e acelerar o envio e 

receção de e-mails. Também foi imprescindível criar uma conta no BackOffice na ADSI, 

de modo a conseguir aceder, publicar e editar artigos no site da beira.pt. Esse BackOffice 

é alojado no Wordpress. 

Há um conjunto de notícias que são enviadas à diretora adjunta, Patrícia Correia, 

sendo a seleção das mesmas feita pela própria, isto é, quem define as notícias a serem 

publicadas é a diretora adjunta, respeitando critérios editoriais, tais como: destaques na 

região, notícias dos municípios, dando prioridade a conteúdos e informações que 

envolvam os associados da ADSI. Não há um número limite de notícias a serem 

publicadas no site, quantas mais melhor, no entanto, nem sempre já novidades ou 

acontecimentos novos para divulgar.  

As notícias publicadas no site www.beira.pt aparecem quando passamos o rato 

pelo separador “Notícias” e selecionarmos “notícias de hoje”, apresentando-se assim 

todos as notícias desse dia, como se pode verificar na figura abaixo (Figura12). 

                                                           
5 Informações retiradas de https://www.adsi.pt/apresentacao/, acedido no dia 21/09/2018 

http://www.beira.pt/
https://www.adsi.pt/apresentacao/
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No primeiro dia de estágio familiarizei-me com o BackOffice e as primeiras notícias 

que coloquei no site foram a notícia do Feirense e da Casa Forte de Cidadelhe. 

No dia seguinte, 10 de julho, tive a possibilidade de escrever dois artigos, um deles 

acerca da vinda do escritor Pedro Chagas Freitas à Bertrand da Guarda e outro sobre um 

prémio que a UBI ganhou devido a uma investigação sobre os benefícios do arando para 

a saúde.  De seguida, coloquei as notícias no Wordpress e, uma delas publiquei de 

imediato e outra notícia foi agendada para as 15h30. No período da tarde publiquei e 

agendei o evento de Fornos de Algodres, Fornos Biodiversity Festival, que aconteceu nos 

dias 21 e 22 de julho.  

É através do BackOffice que editamos e publicamos as notícias. As notícias podem 

ser publicadas de imediato ou podemos agendá-las. Por norma, deveria publicar notícias 

de hora em hora e, todos os dias, tinham de ser publicadas, pelo menos, nove notícias.  

Quando chegava ao estágio, verificava se havia notícias recentes na Lusa e 

publicava-a de imediato. Mas, muitas das vezes, tive de pesquisar notícias nas páginas 

dos Municípios e redigir o artigo.  

Figura 13 - Ícone Eventos – Fonte própria 

Outra funcionalidade do beira.pt é o ícone “Eventos” (Figura 13). 

Figura 12 - Página principal do site beira.pt – Fonte própria 
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Ao clicar no ícone “eventos”, o leitor é direcionado para uma página onde está 

apresentado um calendário (Figura 14). Nesse calendário, os blocos que estão assinalados 

com uma cor azul, significa que existe um ou mais eventos nesse dia. Uma das minhas 

incumbências era atualizar sempre a agenda de eventos. Primeiro, escrevia a notícia e 

publicava no site beira.pt e, de seguida, colocava essa informação na agenda de eventos, 

de modo a que qualquer visitante do nosso portal ficasse a par das atividades que se iriam 

realizar nesse mês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De salientar que, numa primeira fase, as notícias que ia publicando, não eram 

escritas por mim, mas sim, pela diretora adjunta ou vindos de outros canais de informação, 

aos quais depois referenciamos a fonte. Algumas das notícias que publicamos são-nos 

fornecidas pela Agência Lusa, Jornal do Fundão, Jornal Notícias ao Minuto, correio da 

Manhã, Público, entre outros. Quando retiramos as notícias destes órgãos de comunicação 

social, referenciamos sempre a fonte. 

Com o passar do tempo, fui ganhando mais experiência e mais à vontade, comecei 

por pesquisar notícias da região e escrever os artigos, enviando-os sempre à supervisora 

na agência, para os corrigir, se houvesse algo menos correto. 

Figura 14 - Calendário de Eventos 

– Fonte própria 

 



28 

 

A primeira notícia que escrevi inteiramente sozinha, foi relativamente à 

apresentação do livro do escritor Pedro Chagas Freitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Notícia partilhada pelo autor Pedro Chagas Freitas – Fonte própria 

 A notícia foi escrita no dia 10 de julho e, passado uns dias, essa mesma notícia foi 

partilhada pelo escritor, na sua página oficial do Facebook, como se pode verificar na 

imagem seguinte (Figura 15). 

Como trabalhei num órgão de comunicação social online, as notícias, 

preferencialmente, não podem ser muito extensas, o que, por um lado, facilita a redação 

da notícia, mas por outro, obriga-me a sintetizar os conteúdos.  

A partir daí, perdi a conta dos artigos que escrevi, contudo, recordo-me daqueles 

que mais prazer e trabalho me deram, nomeadamente, a colocação dos alunos no IPG e 

na UBI. Escrever um artigo, seja de que matéria for, implica muita pesquisa e requer 

tempo e paciência. Nesta notícia sobre as colocações dos novos alunos no Ensino 

Superior, tive de pesquisar os dados mais recentes, as estatísticas relativamente ao ano 

anterior e fazer uma análise comparativa.  

Através do site da Direção-Geral do Ensino Superior, obtive todas as informações 

necessárias e, com base em exemplos de artigos colocados em anos anteriores no portal 

do beira.pt, consegui redigir o texto e transmitir as informações mais relevantes. 

Uma das tarefas que senti que foram mais difíceis nestes três meses de estágio foi 

a redação de artigos, tendo como base um simples cartaz, com pouca informação. Para 

isso, pesquisava se essa iniciativa já fora realizada em anos anteriores e tentava arranjar 

linhas e guias que orientassem o meu trabalho. Frequentemente, os eventos têm sucesso 

e repetem-se em várias edições, o que facilita o meu trabalho, contudo, nem sempre isso 
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aconteceu. Nessas situações, sem background algum, tinha de pesquisar mais 

afincadamente sobre a Instituição ou a entidade e debruçar-me sobre ela.  

Um caso recorrente era o Município do Sabugal que, semanalmente, envia um e-

mail para a ADSI com os eventos e/ou iniciativas que vão decorrer e simplesmente 

enviam o cartaz ou uma simples imagem com o logotipo da iniciativa. As imagens 

seguintes são alguns dos exemplos de cartazes enviados pelo gabinete de Comunicação 

da Câmara do Sabugal (Figura 16). 

O Instituto Politécnico da Guarda é um dos associados da ADSI e, por isso, estamos 

atentos às palestras, conferências e jornadas que serão realizadas no Politécnico, de modo 

a publicarmos e divulgarmos essas sessões. Nos meses que estagiei na ADSI, publiquei 

algumas notícias sobre o IPG, nomeadamente, sobre as III Jornadas da Educação, a 

Conferência Internacional sobre a exploração de lítio, o novo técnico da seleção nacional 

sub-19, Dr. Carlos Sacadura, docente das unidades curriculares de Futebol na licenciatura 

de Desporto, assinatura de um protocolo entre o IPG e a Câmara Municipal de Fornos de 

Algodres, em prol da qualidade da água, abertura do Curso de Indústria Automóvel, entre 

outras.  

Também são vários os convites que recebemos para marcar presença numa 

apresentação de um livro ou inauguração de uma exposição. Como grande parte desses 

convites partem de associados da Agência tive de escrever um pequeno artigo a divulgar 

essa mesma atividade e/ou evento. De seguida, encontram-se alguns convites que 

recebemos e sobre os quais tive de escrever uma notícia. 

Na figura 17, encontra-se o convite que recebemos para a abertura do CineEco 

-  Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, em Seia. Este ano 

Figura 16 - Cartazes enviados pelo gabinete de Comunicação da Câmara do Sabugal  – 

Fonte ADSI 
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realizou-se a 24ª edição do Festival, onde foram apresentados mais de 80 filmes, em redor 

do tema do Ambiente e dos Fogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A iniciativa Joguilho (figura 18), foi promovida pela Associação de Jogos 

Tradicionais da Guarda, na freguesia dos Fóios. Esta atividade surgiu com o intuito de 

proporcionar uma tarde de interação entre a comunidade local, através de jogos 

tradicionais, gastronomia, música e artesanato.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na figura 19, encontra-se o convite enviado pela Câmara Municipal de Pinhel relativo às 

Comemorações do Dia da Cidade. 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Convite para o CineEco, 

Seia  – Fonte ADSI 

Figura 18 - Convite para uma iniciativa da 

Associação de Jogos Tradicionais da Guarda  – 

Fonte ADSI 

Figura 19 - Convite para as Festas Comemorativas 

do Dia da Cidade, em Pinhel  – Fonte ADSI 
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Na figura seguinte (figura 20) encontra-se um convite para a inauguração da 

exposição de pintura intitulada “Percurso” de Isabel Manta, em Gouveia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O convite, na figura 21, foi-nos enviado pelo Município de Gouveia, não só com o 

intuito de divulgarmos o concerto da Orquestra Alto Mondego, mas também para 

convidar a ADSI a estar presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Também o Município de Penamacor solicitou a divulgação da inauguração da 

exposição “O Olhar de Jolon”, como se verifica na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Convite para a inauguração de uma 

exposição, em Gouveia  – Fonte ADSI 

Figura 22 - Convite para a inauguração de uma 

exposição, em Penamacor  – Fonte ADSI 

Figura 21 - Convite para assistir a um Concerto, 

em Gouveia  – Fonte ADSI 
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As empresas, entidades e municípios podem enviar notícias que achem pertinentes 

e que desejam ver publicadas on-line no beira.pt, contudo, essa decisão fica a cargo da 

Diretora de Conteúdos. A notícia só é publicada se for relevante e de interesse para a 

região e se não ferir ou prejudicar a imagem de nenhum dos associados da ADSI.  

Uma empresa pode ainda solicitar que os seus serviços sejam integrados no 

diretório da beira.pt (Figura 23). Para isso, a empresa ou entidade necessita de enviar as 

informações respetivas, de modo a que seja publicada. O diretório serve como um guia 

para quem visita a região. Como se pode verificar na figura abaixo, um turista ou alguém 

da região que esteja interessado em visitar uma cidade do Interior pode pesquisar no 

Diretório referências de alojamentos, restaurantes, património, produtos regionais e 

empresas da região. Basta colocar no motor de busca o que procura e qual o concelho que 

pretende visitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o estágio, recebemos um e-mail de duas casas de alojamento, a pedir que 

colocássemos esse serviço no Diretório da beira.pt e outro e-mail a solicitar a atualização 

dos dados de um alojamento. Essas duas tarefas foram realizadas por mim. Essas 

alterações ou a colocação de um novo alojamento no Diretório é efetuada no BackOffice 

do beira.pt. Para isso, é necessário aceder ao BackOffice e preencher um conjunto de 

dados que nos é pedido relativamente ao alojamento.  

Numa dessas tarefas, especificamente a Casa das Muralhas – Covilhã Heritage 

House, não foi assim tão fácil, pois é uma casa recente e, os dados que se encontram na 

Internet não são muito incisivos, por isso, preenchi somente com a informação que nos 

foi enviada pelo e-mail, que era bastante reduzida. 

No diretório da beira.pt já fazem parte serviços como Casas de Alojamento, 

Restaurantes da Região, Património, Produtos Regionais e onde podemos adquiri-los, 

Figura 23 - Diretório Beira.pt -  – Fonte própria 
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Saúde e Bem-estar, neste ponto o diretório oferece um leque de clínicas que existem na 

região e locais de turismo no espaço rural. Para mim, o diretório é uma forma simples de 

pesquisarmos informação sobre a região num simples clicar.  

 

 

5. Notícias Partilhadas  

 

Várias foram as notícias que fui escrevendo, ao longo dos três meses de estágio, 

para o Portal da Beira.pt. Algumas dessas notícias foram partilhadas pelos municípios e 

parceiros da ADSI e também por pessoas que visitavam a página de Facebook Portal da 

Beira. É importante que as nossas notícias sejam partilhadas pelos associados ou pelas 

entidades, pois significa que a nossa mensagem está a chegar ao destinatário. E, na rede, 

quanto maior o número de partilhas de conteúdos e ligações, maior será a quantidade de 

público que conseguimos alcançar.  

Dedico este ponto do relatório às notícias que os municípios, partilharam nas suas 

redes sociais. Partilho somente as notícias que foram redigidas por mim. Assim, consigo 

mostrar algum do trabalho que desenvolvi ao longo do estágio, uma vez que é quase 

impossível falar de todas a notícias que redigi ao longo destes três meses. De sublinhar 

que, no último dia de estágio, dia 8 de outubro, tinha 782 artigos publicados no beira.pt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta notícia foi partilhada pelo Município da Guarda e é relativa ao sunset6 que se 

realizou no dia 1 de setembro, na Torre de Menagem da Guarda. (Figura 24). 

                                                           
6 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/sunset-1056-na-torre-de-menagem-da-guarda-3/ 

Figura 24 - Notícia Partilhada pelo 

Município da Guarda – Sunset  – Fonte 

ADSI 
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Este evento foi um dos últimos a integrar a programação “Verão em Alta” 

organizada pelo Município da Guarda.  

Esta notícia também foi partilhada pelo Município da Guarda, uma vez que a praia 

fluvial de Valhelhas foi distinguida e premiada com o 2º Prémio “Praia do Ano”7, uma 

notícia importante para Valhelhas e para a região. (Figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o mês de agosto, todas as sextas-feiras, às 21h30, a Igreja da Misericórdia 

recebeu a iniciativa “Música na Misericórdia”. Esta iniciativa integrava o programa 

“Verão em Alta”.  

Mais uma vez, o município da Guarda partilhou a notícia que foi publicada no nosso 

portal, onde divulgava o concerto de voz e harpa da banda Lyra8, que se realizou no dia 

24 de agosto, às 17h30. (Figura 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/valhelhas-distinguida-com-o-2o-premio-praia-do-ano-do-

guia-das-praias-fluviais/ 
8 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/projeto-lyra-na-guarda/ 

Figura 25 - Notícia Partilhada pelo Município da 

Guarda – Praia Fluvial de Valhelhas  – Fonte 

ADSI 

Figura 26 - Notícia Partilhada pelo Município 

da Guarda – Projeto Lyra  – Fonte ADSI 
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A Câmara Municipal do Sabugal anunciou a todos os órgãos de comunicação social 

a abertura do ciclo anual das capeias arraianas, touradas tradicionais   que decorreram até 

ao dia 25 de agosto. Acompanhei esta iniciativa durante todo o seu decorrer e escrevi 

notícias sempre que havia uma capeia. A capeia arraiana é uma tradição do concelho do 

Sabugal e atrai muitos visitantes e cativa os emigrantes que regressam a Portugal para 

visitar a família e passar uns dias de férias.  

O ponto alto da época das Capeias Arraianas aconteceu no dia 18 de agosto com o 

tradicional festival “Ó Forcão Rapazes!”9, que este ano foi realizado no Soito, onde as 

equipas de nove aldeias rivalizam para conseguir a melhor lide naquele que já é 

considerado o “campeonato do mundo do forcão”, assim designado por o Sabugal ser o 

único sítio do planeta onde os touros são corridos desta maneira.  

Escrevi uma notícia sobre este evento e a Câmara do Sabugal partilhou essa mesma 

notícia, como se pode verificar na Figura 27. 

De salientar que a Capeia Arraiana atrai, anualmente, milhares de pessoas à região 

transfronteiriça e é reconhecida como Património Cultural Imaterial de Interesse 

Municipal, bem como se encontra registada no Inventário Nacional do Património 

Cultural Imaterial (PCI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/xxxiii-festival-o-forcao-rapazes-realiza-se-amanha-no-

soito/ 

Figura 27 - Notícia partilhada pelo Município do 

Sabugal – “Ó Forcão Rapazes!” – Fonte ADSI 
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A Câmara Municipal do Sabugal promoveu no dia 21, 22 e 23 de setembro o evento 

temático ‘Muralhas com História’, na Aldeia Histórica de Sortelha10. A notícia foi 

partilhada pelo Município do Sabugal. (Figura 28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Projeto + Ativo (Figura 29), é uma atividade desenvolvida no Sabugal e tem 

como objetivo incentivar e promover a prática de exercício físico. Mais uma vez, o 

município partilho a notícia que foi publicada no Facebook do Portal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/muralhas-com-historia-em-sortelha-4/ 

Figura 28 - Notícia partilhada pelo Município do 

Sabugal – Sortelha  – Fonte ADSI 

Figura 29 - Notícia partilhada pelo Município 

do Sabugal – Projeto “+Ativo” – Fonte ADSI 
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Segundo a autarquia, a Atividade Terapêutica de Interajuda Vivencial e 

Ocupacional “visa a participação no desenvolvimento desportivo, cultural e comunitário, 

de modo a estimular a prática do desporto e a adoção de estilos de vida saudáveis, 

combatendo o isolamento da população”11 do concelho do Sabugal, no distrito da Guarda.  

A seguinte notícia12 (Figura 30) refere-se a atividades de motricidade infantil para 

crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 anos de idade que são promovidas 

pelo Município do Sabugal. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dias 14, 15 e 16 de setembro, decorreu no concelho do Sabugal 3.ª prova de 

BTT do Troféu Race Nature. Esta notícia13 também foi partilhada no Facebook do 

Município, como se pode verificar na imagem seguinte (Figura 31). 

                                                           
11Retirado de https://beira.pt/portal/noticias/inscricoes-abertas-para-o-projeto-ativo-no-sabugal/. 

Acedido no dia 14/9/2018 
12 Retirado de https://beira.pt/portal/noticias/motrikids-no-sabugal/ 

13 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/btt-race-nature-comeca-amanha-no-sabugal/ 

Figura 30 - Notícia partilhada pelo Município do Sabugal – Motrikids  

– Fonte ADSI 

https://beira.pt/portal/noticias/inscricoes-abertas-para-o-projeto-ativo-no-sabugal/
https://beira.pt/portal/noticias/motrikids-no-sabugal/
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A da Junta de Freguesia de Pousafoles do Bispo realizou uma ação de 

formação/sensibilização “Obras de reabilitação e requalificação dos ecossistemas 

ribeirinhos”, onde se transmitiu boas práticas de intervenção em linhas de água14. 

Também esta notícia foi partilhada na rede social do Município, como mostra a figura 32. 

Esta iniciativa destinou-se a técnicos municipais e técnicos/operários da empresa 

adjudicatária, bem como a operários em regime de subcontratação, proprietários dos 

terrenos das margens das linhas de água afetadas pelos incêndios e ainda associações 

florestais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/sessao-sobre-reabilitacao-de-ecossistemas-ribeirinhos-

amanha-no-concelho-do-sabugal/ 

Figura 31 - Notícia partilhada pelo Município do 

Sabugal – Race Nature  – Fonte ADSI 

Figura 32 - Notícia partilhada pelo Município 

do Sabugal – Ação de formação  – Fonte ADSI 
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A Universidade Sénior do Sabugal15 surgiu em 2010 por iniciativa do município e 

assume-se como um projeto dinâmico e promotor da melhoria da qualidade de vida dos 

seniores do concelho. Para o ano letivo 2018/2019 as disciplinas que constituem a oferta 

formativa são Atividade Física, Atividades Manuais, Canto Coral, Expressão Plástica, 

Informática, Inglês, Música Instrumental e Saúde. Realizei uma notícia sobre este assunto 

e a mesma foi partilhada pelo Município, como se pode ver na Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Câmara do Sabugal é quem mais partilha as notícias que publicamos no portal 

beira.pt e, o Evento Viva Termas Centro16 foi mais uma, como se verifica na imagem 

seguinte (Figura 34). 

Este evento pretende proporcionar às famílias um dia diferente e repleto de 

atividades gratuitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/abertas-inscricoes-na-universidade-senior-do-sabugal-2/ 

16 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/evento-viva-termas-centro-regressa-as-termas-do-cro/ 

Figura 33 - Notícia partilhada pelo Município do 

Sabugal -  Universidade Sénior  – Fonte ADSI 

Figura 34 - Notícia partilhada pelo 

Município do Sabugal – Viva Termas 

Centro – Fonte ADSI 
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Para assinalar o Dia Internacional do Idoso17, o Município do Sabugal apresentou 

uma comédia musical, intitulada “Filha da Mãe”, no auditório municipal, notícia partilha 

nas redes sociais, como se vê na Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os anos o Município da Guarda promove uma feira com o objetivo de 

valorizar as freguesias e os seus produtos. Como pertence a um dos nossos associados, 

escrevi uma notícia sobre o evento, sendo a mesma publicada pela autarquia na sua página 

do Facebook, como se pode verificar na figura 36. 

A Feira Farta18, que já assinala a sua quarta edição, realizou-se nos dias 22 e 23 de 

setembro, no Largo do Mercado Municipal e contou com a participação das 43 Juntas de 

Freguesia do concelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/municipio-do-sabugal-comemora-dia-internacional/ 
18Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/feira-farta-regressa-ao-mercado-municipal-da-

guarda-este-fim-de-semana/ 

 

Figura 35 - Notícia partilhada pelo Município 

do Sabugal – Dia Internacional do Idoso – 

Fonte ADSI 

Figura 36 - Notícia 

partilhada pelo Município 

da Guarda – Feira Farta  – 

Fonte ADSI 
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O Município do Sabugal promoveu, no dia 29 de setembro, um conjunto de 

atividades desportivas direcionadas para todas as idades, no Pavilhão e Piscinas 

Municipais. A iniciativa “APROVEITA + O DIA”19 é de entrada livre e tem como 

objetivo incentivar à prática desportiva. Como se verifica na figura 37, esta notícia 

também foi partilhada pelo município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 3 de outubro realizou-se um casting20 em Sortelha para o filme “Zacarias”. 

O município do Sabugal enviou-nos um e-mail a informar sobre o casting e eu escrevi um 

artigo para divulgar a iniciativa, sendo depois partilhado na página do Facebook da 

autarquia. (Figura 38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/4a-edicao-aproveita-o-dia-este-sabado-
no-sabugal 
20 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/casting-para-filme-em-sortelha-2/ 

Figura 37 - Notícia partilhada pelo 

Município do Sabugal – Aproveita + o Dia – 

Fonte ADSI 

Figura 38 - Notícia partilhada pelo 

Município do Sabugal – Casting -  – 

Fonte ADSI 
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Esta foi uma iniciativa que descobri quando pesquisava notícias sobre a região. Este 

evento, “Tour agarra a vida”21, decorreu no dia 28 de setembro, no Agrupamento de 

Escolas do Sabugal, figura 39. Este projeto é de responsabilidade social no âmbito da 

prevenção, sensibilização e informação dos riscos da toxicodependência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa, as Jornadas Europeias do Património (JEP)22, realizam-se a nível 

nacional, de 28 a 30 de setembro, sob o tema “Partilhar Memórias”, figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/tour-agarra-a-vida-hoje-no-sabugal/ 

22Notícia na íntegra:https://beira.pt/portal/noticias/municipio-de-belmonte-promove-jornadas-

europeias-o-patrimonio/ 

Figura 39 - Notícia partilhada pelo Município do 

Sabugal – Tour agarra a vida  – Fonte ADSI 

Figura 40 - Notícia partilhada no Facebook de Belmonte 

– Jornadas Europeias do Património  – Fonte ADSI 
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Também o Teatro Municipal da Guarda partilhou uma notícia que foi publicada no 

portal Beira.pt, referente ao concerto de Carolina Deslandes23, que se realizou no dia 4 de 

outubro, figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A exposição “Gambuzinos”24, que foi inaugurada no dia 25 de setembro, foi 

publicada uma notícia no nosso portal e, o TMG também a divulgou na sua página do 

Facebook. (Figura 42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/concerto-de-carolina-deslandes-no-tmg/ 
24 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/exposicao-gambuzinos-no-cafe-concerto-do-tmg/ 

Figura 41 - Notícia partilhada pelo TMG 

– Concerto Carolina Deslandes  – Fonte 

ADSI 

Figura 42 - Notícia partilhada pelo 

TMG – exposição “Gambuzinos” – 

Fonte ADSI 
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No dia 26 de setembro, realizou-se no Café Concerto do TMG, a 4ª Tertúlia25 

“Inspire, Respire e Não Pire”, dedicada ao saber envelhecer com saúde e de forma ativa 

e destina-se a pessoas com mais de 50 anos. Como é uma atividade realizada na cidade 

da Guarda foi publicada uma notícia no nosso portal e, posteriormente, partilhada pelo 

TMG na sua página. (Figura 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 3 de outubro, o Teatro Municipal da Guarda apresentou uma peça 

desenvolvida na Oficina de Teatro do Estabelecimento Prisional da Guarda26 (EPG) e 

publicou a notícia que escrevemos sobre este assunto. (Figura 44) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/ii-ciclo-de-tertulias-conversa-fiada-velhice-adiada-

amanha-na-guarda/ 
26 Notícia na íntegra: https://beira.pt/portal/noticias/voltas-reviravoltas-e-contravoltas-no-tmg-2/ 

Figura 43- Notícia partilhada pelo TMG – 

Ciclo de Tertúlias  – Fonte ADSI 

Figura 44 - Notícia partilhada pelo 

TMG – Voltas, Reviravoltas e 

Contravoltas  – Fonte ADSI 
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Há mais um conjunto de notícias que redigi e publiquei no site beira.pt, mas fica 

um apanhado geral daquilo que fui fazendo ao longo dos três meses de estágio.  

Com tanta escrita e pesquisa fui ganhando o gosto e melhorando os artigos, sempre 

com a supervisão da minha orientadora no local de estágio, que foi incansável e muito 

paciente.  

 

6. Conhecimentos culturais que adquiri ao longo do 

Estágio 

 

  O beira.pt é um órgão de comunicação social que divulga notícias sobre 

acontecimentos que decorrem na região. Ao longo do estágio redigi notícias sobre os mais 

variados temas, desde cultura, desporto a política. Para escrever essas notícias tive de 

pesquisar sobre os temas e, por isso, descobri atividades, modalidades, pessoas e 

iniciativas que me eram totalmente desconhecidas. 

Estes conhecimentos são uma descoberta e uma complementaridade à minha 

profissão e ao meu papel enquanto cidadã. 

  Neste ponto do relatório, vou mencionar algumas dessas descobertas que me 

foram surgindo ao longo dos três meses, em temas como Desporto, Música, Fotografia, 

Arte e na Sociedade no geral. 

 

6.1. Desporto   

 No distrito da Guarda existem várias atividades desportivas a serem realizadas, de 

modo a fomentar a prática de atividade física e evitar o sedentarismo.  

Em Fornos de Algodres, de 17 a 20 de agosto, decorreram as Festas da Nossa 

Senhora da Graça, onde esteve presente a modalidade desportiva Slackline. Na figura 45 

está presente o cartaz promocional da atividade em Fornos de Algodres. 

 

 

 

 

  

 

 Figura 45- Slackline  – Fonte ADSI 
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O Slackline é uma modalidade desportiva, na qual o objetivo é a manutenção do 

equilíbrio sobre a fita de diversas formas, isto é, consiste em andar, saltar e fazer 

acrobacias em cima de uma fita tencionada entre dois pontos fixos. A fita pode ser feita 

perto do solo, sobre a água e em grandes alturas.  

 

Este desporto é dinamizado em Fornos de Algodres, pois existe um atleta da cidade, 

Rui Mimoso, que promove esta prática desportiva.   

 

6.2. Aldeias Históricas 

As Aldeias Históricas de Portugal foram criadas em 2007 e é uma Associação de 

Desenvolvimento Turístico, sem fins lucrativos. O principal objetivo da Associação é 

promover o desenvolvimento turístico da Rede Aldeias Históricas de Portugal, da qual 

fazem parte Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-

a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.  

Ao longo do estágio escrevi várias notícias sobre as iniciativas que se realizaram 

nas diferentes aldeias históricas, em particular o evento “12 em Rede – Aldeias em Festa”. 

O ciclo “12 em Rede – Aldeias em Festa”, começou em Piódão, no dia 21 e 22 de 

abril e prosseguiu para Almeida (18 e 19 de maio), Sortelha (01 e 02 de junho), Linhares 

da Beira (13 a 15 de julho), Marialva (20 e 22 de julho), Castelo Novo (27 a 29 de julho), 

Castelo Rodrigo (31 de agosto e 01 de setembro), Castelo Mendo (14 e 15 de setembro), 

Trancoso (05 a 07 de outubro), Idanha-a-Velha (01 e 04 de novembro), Monsanto (09 e 

11 de novembro) e Belmonte (7 a 9 de dezembro). 

As 12 Aldeias Históricas de Portugal estão localizadas no interior Centro de 

Portugal, distribuídas por 10 municípios – Almeida, Arganil, Belmonte, Celorico da 

Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Idanha-a-Nova, Meda, Sabugal e Trancoso. 

A associação também tem como objetivos incentivar os investidores que desejam investir 

na região, promover iniciativas de animação cultural e cultural e divulgação do 

património das Aldeias e Contribuir para a melhoria da qualidade de vida local e para a 

diversificação e dinamização da atividade económica, nomeadamente na área do turismo 

e promover ações de qualificação e divulgação do património cultural27.  

As Aldeias Históricas de Portugal também promoveram o desafio “The Castles 

Quest”, que se realizou de 15 de setembro a 23 de setembro, em que os participantes, em 

                                                           
27 Retirado de: http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/ 
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BTT, tiveram de percorrer 600 quilómetros pelas 12 Aldeias Históricas em tempo limite. 

O desafio é percorrer centenas de quilómetros, com total autonomia, em locais de elevado 

interesse histórico e descobrir as passagens e paisagens lindas que a natureza tem para 

oferecer, como se pode visualizar na figura 46. 

 

Figura 46 - The Castle Quest  – Fonte ADSI 

 

6.3. Lendas Históricas 

Associados às Aldeias Históricas há diferentes lendas, nomeadamente A Grande 

Batalha da Gardunha, em Castelo Novo, onde estão enraizados no imaginário popular dos 

habitantes da Serra da Gardunha lendários avistamentos extraterrestres, a Lenda do 

Tesouro da Meia Noite, em Linhares da Beira, em que se dá a conhecer várias 

personagens que vivem na memória coletiva da população, a Lenda da Marofa, em 

Castelo Rodrigo, que assenta no caso de amor entre um cavaleiro cristão e a linda filha 

de um rico judeu que se refugiou em Castelo Rodrigo, de seu nome Ofa, que deu origem 

ao nome da serra: Serra da Marofa28 e a “Lenda do Beijo Eterno”, em Sortelha, que conta 

a história de maldição que uma mãe lançou sobre o amor proibido vivido pela filha.  

                                                           
28 Retirado de: https://beira.pt/portal/noticias/aldeia-historica-de-castelo-rodrigo-recebe-hoje-e-amanha-

a-lenda-da-marofa/ acedido no dia 11/10/2018 

https://beira.pt/portal/noticias/aldeia-historica-de-castelo-rodrigo-recebe-hoje-e-amanha-a-lenda-da-marofa/
https://beira.pt/portal/noticias/aldeia-historica-de-castelo-rodrigo-recebe-hoje-e-amanha-a-lenda-da-marofa/
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As lendas servem como mote a uma festa ou evento nas Aldeias Históricas e são 

através delas que estórias são contadas e transmitidas de geração em geração.  

 

6.4. Música  

Durante os meses de agosto e setembro, a Câmara Municipal da Covilhã organizou 

a iniciativa “Verão no Centro Histórico”, proporcionando aos covilhanenses o contacto 

com o melhor da nova música nacional e com os melhores músicos locais.  

Artistas como Lince, Sequin e João Salcedas marcaram presença nesta iniciativa e 

reuniram centenas de pessoas para assistir aos concertos que se realizaram no Largo de 

Nossa Senhora do Rosário, no Miradouro das Portas do Sol e na Praça do Município, 

respetivamente. 

Lince é uma artista que concebe músicas ao piano, às quais junta suaves camadas e 

texturas de sintetizadores, as músicas de Sequin levam-nos a uma espécie de orientalidade 

electro pop, embalada pela sua voz doce e envolvente, pelos ritmos quentes, enquanto 

que João Salcedas, é saxofonista e toca grandes standards intemporais do jazz.  

Como a música é uma das minhas paixões, decidi ouvir estes artistas e fiquei 

surpreendida e rendida. Mais tarde, ouvi a artista Lince e Sequin passarem na estação da 

Antena 3 e senti orgulho pelas artistas e pela boa música que se faz no Interior.  

De 22 a 29 de julho, realizou-se o BOOM Festival, em Idanha-a-Nova. Ao longo 

deste Festival, a organização foi-nos enviando informações sobre o mesmo e tive a 

oportunidade de conhecer melhor o que é o Festival e o que representa para milhões de 

pessoas e, confesso, fiquei rendida e com imensa vontade de ir e experimentar o que se 

vive neste Festival. Na figura 48 encontra-se uma das peças mais atrativas que podemos 

visualizar no recinto do BOOM. 

  A Magnitude do Boom Festival é gigantesca e, este ano, 147 nacionalidades 

marcaram presença no recinto. O BOOM aposta em práticas de sustentabilidade 

ambiental e social e tem um impacto forte na economia da região.  

O Festival aposta em música alternativa, artistas de vários pontos do mundo, 

precisamente 900 artistas de vários países subiram ao palco do BOOM este ano, 

workshops, espetáculos de dança e muita arte, como se pode verificar na figura 48. 

No final do festival, recebemos uma nota informativa do festival a realçar o balanço 

do festival e, na notícia que redigi destaquei a presença de cerca de 30.000 boomers, 508 

dos quais crianças e 53 com necessidades especiais, as mais de 392 horas de música, 
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instalações artísticas de 37 artistas e 420 conferências, workshops, espetáculos de dança, 

atividades infantis e a exibição de obras de 26 artistas.  

Na mesma nota, o BOOM salientou que “lamenta ser associado ao consumo de 

drogas” quando o que envolve o Festival é harmonia, bem-estar, aceitação pessoal, 

ausência de agressividade e tranquilidade. 

Sublinhar que, o BOOM Festival é multidisciplinar, transgeracional e intercultural, 

que já recebeu inúmeros prémios internacionais na área da sustentabilidade ambiental. 

 

 

6.5. Arte 

A exposição de Jorge Bacelar surge no seguimento de um pedido de divulgação por 

parte da Câmara Municipal de Figueira de Castelo de Rodrigo, que nos enviou um email 

a solicitar a divulgação e promoção da exposição, que teve lugar na Sala de Exposições 

da Casa da Cultura daquela cidade. Para redigir esta notícia tive de realizar uma pesquisa 

sobre o autor desta exposição, que fotografa a vida de algumas das pessoas da localidade 

de Figueira de Castelo Rodrigo, que vivem e sobrevivem do campo.  

Jorge Bacelar é veterinário de campo e tem como passatempo a fotografia.  Em 

2016, foi campeão mundial de fotografia por fazer parte da seleção Portuguesa no World 

Photographic Cup onde foi medalhado e também recebeu, nesse mesmo ano, a câmara de 

bronze em foto reportagem para fotógrafo europeu do ano. Jorge Bacelar criou uma 

página de Facebook onde coloca as suas fotografias, intitulada Murtosa Tube29.  

                                                           
29 Site oficial Murtosa Tube https://www.facebook.com/pg/murtosatube/photos/?ref=page_internal 

Figura 47- Recinto Boom Festival  – Fonte ADSI Figura 48- Arte no BOOM Festival  – Fonte ADSI 

https://www.facebook.com/pg/murtosatube/photos/?ref=page_internal
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As fotografias de Jorge Bacelar30 são fruto do trabalho de campo de alguns 

figueirenses nas suas lides diárias, como se pode ver nas figuras 49 e 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Fonte: https://www.facebook.com/pg/murtosatube/photos/?ref=page_internal 

Figura 40- Fotografia de Jorge Bacelar  – Fonte ADSI 

Figura 2- Fotografia de Jorge Bacelar  – Fonte ADSI 

https://www.facebook.com/pg/murtosatube/photos/?ref=page_internal
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Reflexão Final 

 

Este relatório é o resultado do trabalho desenvolvido ao longo dos três meses de 

estágio na Agência de Desenvolvimento para a Sociedade da Informação e do 

Conhecimento (ADSI), que culmina assim com o fim do meu percurso académico 

enquanto aluna da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas na Escola Superior 

de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

Ao trabalhar na ADSI descobri e tive a prova de que há pessoas que se preocupam 

com o Interior e têm o interesse de o ver divulgado e enriquecido com várias atividades e 

eventos. Municípios de Belmonte, Guarda, Trancoso, Gouveia, Fornos de Algodres, 

Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo, Sabugal e tantas outras localidades têm o prazer de 

lutar e afirmar o Interior, cativando a atenção de vários turistas.  

A ADSI constitui, portanto, um exemplo perfeito da parceria operativa entre os 

atores mais representativos da região como os municípios, o IPG, a Associação 

Empresarial, a Associação Comercial, empresas e outras entidades31. 

 Para o Presidente da Direção, Engenheiro José Gomes, com "conhecimento, 

inovação, empenho e criatividade a ADSI é um paradigma da mobilização de vontades 

em torno de um desígnio de futuro comum a todos os agentes locais". 

As nossas rotinas do dia-a-dia são, em grande medida, preenchidas pelos media, 

uma vez que verificamos que os gadgets tecnológicos se apresentam quase como 

prolongamentos dos corpos e mentes humanas (MARTINS, 2003) e, por isso, é 

importante que os órgãos de comunicação se adaptem à mudança e se insiram no mundo 

online. Mas como qualquer mass media, a ADSI não intervém diretamente no 

comportamento do público/recetor, mas influencia o modo como o destinatário das 

mensagens mediatas organiza o seu conhecimento do mundo (CAETANO et 

al.,2008:180)  

Realizar o estágio seja em que empresa ou instituição for, é sempre profícuo e 

enriquecedor a tantos níveis. Para mim, pôr em práticas tantos conhecimentos adquiridos 

ao longo de três anos de licenciatura foi o culminar da caminhada. Estar sentada numa 

secretária durante oito horas e, do nada, começar a redigir artigos e fazer pesquisas, por 

vezes, exaustivas, é pôr em prática tudo aquilo que vamos ouvindo e lendo ao longo da 

licenciatura. 

                                                           
31 Fonte: ADSI 
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Todas as temáticas abordadas em sala de aula ajudam-nos a adaptar-nos ao mundo 

do trabalho.  Aspetos como a comunicação interna e externa que deve existir numa 

empresa, instituição ou organização, o simples facto de os colaboradores fazerem parte 

da identidade visual da empresa a que pertencem, as nossas ações e comportamentos 

devem reger-se pela imagem da empresa e, todo o cuidado que se deve ter ao publicar 

uma notícia na nossa rede, pois isso influencia a imagem que vai ser transmitida para o 

exterior, tornando a imagem da nossa empresa positiva ou negativa perante o público. 

De salientar que, fui muito bem recebida na ADSI, passado umas semanas, sentia-

me na minha casa, pois foi tão fácil adaptar-me e sentir que estava a fazer, efetivamente, 

um bom trabalho e estava a ajudar na área em que necessitavam: comunicação e escrita. 

Felizmente, ao longo do estágio, não surgiram problemas de grande dimensão e 

nenhuma notícia escrita e publicada por mim estava incorreta ou deplorável, o que me 

satisfaz bastante. Ao início senti que tinha alguma dificuldade em começar a escrever 

repentinamente, olhando só para um cartaz ou um convite. Penso que, as aulas que temos 

no curso não incentivam à escrita e à redação de notícias.  

Não obstante das capacidades e conhecimentos adquiridos ao longo do meu 

percurso académico, no decorrer do estágio, senti dificuldades na execução de 

determinadas tarefas práticas. 

Por vezes, criar um simples título ou um lead não é tão fácil quanto se julga. Muito 

menos quando a nossa divulgação e meio é a Internet. Ao utilizarmos a Internet como 

ferramenta de trabalho e divulgação e promoção de notícias há cuidados a ter e, um deles, 

o mais importante, é escrever um texto que não seja demasiado longo, pois os leitores não 

têm tempo para perder. E neste aspeto senti algumas dificuldades, e por inúmeras vezes 

a minha orientadora na instituição corrigia-me e explicava-me como é que podia tornar 

os títulos mais apelativos e os leads mais concisos.  

Assim sendo, sinto que as aulas de Expressão Escrita e Oral deviam reforçar a 

escrita de textos, notícias, crónicas ou pensamentos aleatórios, de modo a que os alunos 

ganhassem ou desenvolvessem o gosto pela escrita, para assim não ser tão difícil quando 

integrassem o mercado de trabalho e, antes disso, o estágio.  

O impulso e a evolução das tecnologias de informação e de comunicação (TIC) 

originaram uma mudança no paradigma da comunicação e uma explosão da comunicação 

online nas diferentes redes sociais. E se os meios que usamos para comunicar mudam, 

também as práticas das relações públicas têm de mudar. Por isso, o desenvolvimento das 
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TIC e a conexão constantes às redes sociais têm de alterar a forma como a Escola estuda, 

ensina, planifica e pratica as Relações Públicas. 

Em suma, concluo assim este relatório com o sentimento de dever cumprido e com 

a certeza de que me dediquei em todas as tarefas propostas e saio muito feliz e satisfeita 

com o meu trabalho e grata pelas pessoas que caminharam comigo e me deram esta 

oportunidade de aprendizagem e de crescimento profissional e pessoal.  
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Anexo 1 

Plano de Estágio 
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Anexo 2 

Mapa da localização da ADSI 


