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Resumo 

Este relatório surge no âmbito da Licenciatura em Comunicação Multimédia do 

Instituto Politécnico da Guarda e tem como objetivo principal apresentar todas as 

atividades realizadas na empresa Mestreclique. 

Adiante irão ser expostas todas as atividades referidas, seguidas da sua explicação, 

onde se irá tentar estabelecer uma relação entre o trabalho realizado e os conteúdos 

teóricos aprendidos ao longo da Licenciatura, de modo a tentar fundamentar as mesmas. 

Todas as atividades realizadas no âmbito do estágio curricular estão, de uma forma 

ou de outra, relacionadas com a comunicação e imagem da empresa Mestreclique e dos 

seus clientes, focadas principalmente na vertente web, tanto ao nível de tratamento de 

imagens como ao nível da criação de projetos em HTML e CSS. 

 A experiência que este estágio me proporcionou foi muito enriquecedora, não só 

pelas capacidades que adquiri, mas também pelo reconhecimento que foi dado ao meu 

trabalho pela empresa, utilizando de forma eficiente os conteúdos por mim produzidos. 
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Glossário de termos técnicos 

Back-end – parte não visual de um website. É a parte responsável por armazenar e 

organizar informação. Alguns exemplos de linguagem de programação de back-end são: 

PHP, C#, Ruby. 

Bitmap (BMP) – mapa de bits; formato de um ficheiro utilizado para guardar imagens. 

Browser – software utilizado para aceder páginas web, por exemplo, Google Chrome. 

Default – predefinido. Algo que é usado quando não se define alguma coisa. 

DIV – tag de HTML que serve de contentor para outros elementos. 

Framework – uma framework é um conjunto de conceitos baseados numa linguagem de 

programação com o objetivo de resolver um problema específico. Como exemplos temos 

Bootstrap, um framework de CSS, JQuery, um framework de JavaScript, etc. 

Front-end – parte visual de uma webpage; o que o utilizador utiliza para interagir com o 

back-end. Como exemplos de linguagens de programação de back-end temos HTML, CSS 

e JavaScript. 

Homepage – página inicial de um website. 

IFRAME – tag HTML cuja função é integrar uma página web dentro de outra. 

Index – página considerada pela estrutura de ficheiros do wordpress como sendo a página 

inicial. 

JavaScript – linguagem de programação web que permite criar interatividade com 

elementos do website. 

JQuery – framework baseado em JavaScript, que aquando da sua criação trouxe muita 

facilidade na seleção de elementos numa página web. Considero que depois das últimas 

atualizações do JavaScript se tornou obsoleto, uma vez que muitas das funcionalidades do 

JQuery foram implementadas no JavaScript. 

Layout – plano, arranjo, esquema. 

Loop – estrutura de programação que permite repetição segundo condicionantes definidas. 

Janela modal – elemento gráfico web que cria uma janela subordinada à janela principal; 

elemento gráfico de controlo. 

Open-source – software de código aberto em que são permitidas alterações ao mesmo de 

modo a poder adaptar-se às necessidades. 

Packages – pacotes de software que se podem adicionar de modo a facilitar o trabalho do 

programador. Estes podem fazer a indentação do código automaticamente, completar 

código automaticamente ou realçar código quando necessário. 
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Plugins – código que se pode adicionar para realizar funções sem ter que ser necessário 

programar. 

Posts – artigos criados no WordPress, também chamados de artigos. 

Responsive – website que se adapta ao tamanho da resolução onde é mostrado, de modo a 

mostrar sempre o conteúdo mais importante da melhor forma. 

Script – código que permite criar interatividade entre o utilizador e o website. 

Scroll – fazer rolagem da página; deslocação vertical ou horizontal de forma a mostrar 

partes da página que não estão visíveis. 

Software – programa de computador que permite ao utilizador realizar ações para os quais 

estão predefinidos. 

Tags HTML – conjunto de caracteres predefinidos que constituem a estrutura de uma 

página web. 

Template – modelo predefinido para um layout. 

WordPress – plataforma de gestão de conteúdos de páginas web. 
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Introdução 

 O presente relatório surge no contexto da conclusão da licenciatura em 

Comunicação Multimédia, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, e 

tem como objetivo principal discriminar o processo e atividades realizadas em contexto de 

estágio curricular na empresa Mestreclique. 

 Para que este estágio fosse possível foi escolhida uma entidade que estivesse 

disposta a receber-me e dar-me apoio no que fosse necessário, sendo a escolhida a 

Mestreclique. O estágio decorreu de 27 de agosto de 2018 a 27 de novembro de 2018, onde 

realizei diversos trabalhos na minha área de formação. A escolha desta empresa deveu-se a 

estar localizada a cidade de Guarda, a cidade onde habito, reduzindo assim, e muito, os 

custos com este estágio. Deveu-se também, e mais importante, a sentir que esta necessitava 

uma reformulação ao nível web, área onde sempre quis realizar o meu estágio. 

 Este relatório é composto por dois capítulos distintos. O primeiro capítulo irá falar 

sobre o local onde foi realizado o estágio, fazendo uma descrição do mesmo, a sua 

localização, análise SWOT e análise ao nível da comunicação. O segundo capítulo irá 

expor os softwares utilizados, as atividades realizadas no estágio de acordo com o plano de 

estágio definido (anexo 1), bem como as dificuldades encontradas. Em seguida irá ser feita 

uma reflexão final sobre o estágio e a importância deste no percurso académico, bem como 

dificuldades e aprendizagens.  

 Para a realização deste relatório foi feita uma pesquisa e recolha bibliográfica 

intensiva sobre assuntos relacionados com comunicação multimédia, bem como pesquisas 

na internet e todos os conteúdos lecionados nestes três anos de licenciatura. 
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Capítulo I 
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 Neste primeiro capítulo irá ser feita a contextualização da empresa onde irá ser 

realizado o estágio. Irá ser apresentada a sua história, localização, estrutura, identidade 

visual, comunicação interna e externa. 

 

1. Mestreclique – Sistemas de informação, Lda. 

 A Mestreclique – Sistemas de informação, Lda. é uma empresa portuguesa fundada 

em 2002 pelos dois sócios Ricardo Dias e Rui Pereira.  

 A Mestreclique é uma empresa que exerce funções na área do software e da 

informática, onde o contacto com as novas tecnologias é uma constante, procurando 

sempre inovar e tirar o melhor proveito das mesmas. O ponto central da empresa é o seu 

software de gestão da formação (Figura 1), desenvolvido pela própria Mestreclique e que é 

disponibilizado a várias entidades. Este software, antes de chegar às mãos do utilizador 

final, passa por um processo de personalização para que responda aos pedidos dos clientes, 

havendo uma proximidade enorme entre a equipa da Mestreclique e os clientes. Após 

implementado o software é dada assistência a todo e qualquer tipo de dúvida ou problema, 

sendo que se for detetado algum problema este é resolvido o mais rapidamente possível 

pela equipa de programação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A proximidade entre os trabalhadores e os clientes é uma constante e uma mais 

valia para esta empresa, estando estes sempre prontos para resolver as questões dos 

clientes.  

Figura 1 - Plataforma Mestreclique 

Fonte: Mestreclique 
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 Dentro da própria empresa existe um grande espírito de equipa e entreajuda, onde o 

trabalho de ninguém é desprezado. Posso dizer com toda a certeza que esta é uma ótima 

empresa para se trabalhar. 

 

1.1. Localização da empresa 

 A Mestreclique está localizada em instalações próprias com morada em Avenida 

Monsenhor Mendes do Carmo Nº12, lojas A/B – 6300-586 Guarda, como podemos ver na 

Figura 2. Esta localização praticamente no centro da cidade traz muitos benefícios para a 

empresa, já que tudo aquilo que pode necessitar para o seu bom funcionamento está 

relativamente perto, desde serviços como Finanças ou Correios a fornecedores de material 

informático. 

 O horário de funcionamento é das 9:30h – 18:30h, com pausa para almoço das 

13:00h – 14:30h, podendo o contacto ser feito via telefone no horário de funcionamento 

através do 271 227 354, através do email geral@mestreclique.pt ou através do website no 

link http://www.mestreclique.com/#contact .  

 
Figura 2 - Localização Mestreclique 

Fonte: Google Maps 

1.2. Estrutura da empresa 

 Toda e qualquer empresa, de uma ou de outra forma, está organizada por 

departamentos. 

 De acordo com Andrade et al. (2010:86) a estrutura organizacional é o “modo 

como se dá a inter-relação entre os vários elementos de uma organização e a sua relação 

com o ambiente no qual está inserida, de modo a que se configurem as ações em direção à 

consecução dos seus objetivos.” 
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 Por outro lado, Filho (2012) refere que a estrutura de uma empresa é essencial no 

sentido em que se define a hierarquia, estabelecendo um organograma e definindo as suas 

funções que as pessoas, da empresa, devem desempenhar. Tendo um organograma bem 

definido e estruturado é possível verificar os diferentes níveis hierárquicos de uma empresa 

e quais as suas funções e responsabilidades de cada departamento ou pessoas. 

 Sendo a estrutura organizacional a forma como as atividades de uma empresa são 

divididas, organizadas e coordenadas, a Mestreclique apresenta a seguinte estrutura 

organizacional (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No topo da estrutura temos Ricardo Dias, sendo este o gerente, e tendo como 

colaboradores Rui Pereira, sócio de Ricardo Dias, no departamento de programação, no 

qual também me integre, além de um departamento de comunicação que me foi atribuído, 

Cristina Martins no departamento comercial, António Carvalho no departamento técnico e 

Fátima Andrade, que presta assistência com assuntos relacionados com a plataforma 

desenvolvida pela empresa. 

 Segundo Andrade et al. (2010), um organograma é um gráfico que representa a 

organização formal contendo os diversos setores, posições, hierarquia, vinculações e 

subordinações. E as estruturas formais que são apresentadas nos organogramas das 

empresas representam tanto as cadeias de comando como a hierarquia da organização. 

 A estrutura organizacional da empresa Mestreclique rege-se segundo o subsistema 

de atividades, onde existe uma divisão por diferentes departamentos. 

 

1.3. Identidade gráfica 

 Neste ponto irá ser explicada a importância da identidade gráfica para uma 

empresa, bem como os elementos que constituem a identidade gráfica da Mestreclique. 

Figura 3 - Estrutura organizacional Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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 De acordo com Monteiro et al. (2014), é essencial que qualquer empresa ou 

organização apresente um conjunto de elementos gráficos que a identifiquem de forma 

clara, simples e eficaz, representando adequadamente o seu posicionamento. Neste sentido, 

a identidade visual de um produto, serviço ou empresa representa o conjunto de todos os 

elementos formais, metodizados e padronizados, que contribuem para o seu 

reconhecimento visual. 

 Segundo Gonzalez (2010:77), os principais elementos que constituem a identidade 

gráfica são: a marca, o logótipo e o símbolo. A marca representa o “nombre comercial del 

produto, la empresa o el servicio que se oferece al publico.” No que respeita ao logótipo, 

este simboliza o “nombre de la empresa o de la marca, pero com los atributos próprios de 

la elección tipográfica: tipo de letra tamaño, color y cualquier outra indicación que defina 

formas o estilos.” Por último, o símbolo, é o “elemento gráfico, figurativo o abstracto, que 

contituye una representación de la identidade de la empresa. Según tendências, estilos e, 

incluso, la imagen que se desee transmitir, su grado de relación gráfica com la emresa o 

produto será más o menos explicita.” 

 A identidade gráfica é a “integración del logotipo y el simbolo, y presentación 

conjunta com estabelecimento de proporciones de intervención en la figura final.” 

(Gonzalez, 2010:78). 

 Na figura 4 podemos observar a identidade gráfica da Mestreclique. 

 

 No símbolo, podemos visualizar a inicial do logótipo da empresa Mestreclique, a 

letra “M”, colocada sobre quatro quadrados de duas tonalidades da cor verde. 

Figura 4 - Identidade Gráfica Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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 Como refere Ramirez (2012:59), no caso dos logótipos inseridos numa figura 

geométrica, “la forma geométrica actúa como soporte des logotipo reforzado la 

pregnância de la marca, ya que las formas simples son de fácil retentva por su naturaleza 

monosémica.” 

 As figuras geométricas têm significados distintos e são utilizadas para reforçar a 

marca de uma empresa. O quadrado é um elemento básico e pretende transmitir sensações 

de solidez e estabilidade. Associa-se à seriedade e credibilidade (Gonzalez, 2010). 

 As cores apresentam, também, um papel fundamental na construção de uma 

identidade visual, uma vez que, as pessoas identificam mais facilmente uma marca através 

da cor. Na Mestreclique definiram o verde como cor predominante, esta cor transmite 

emoções de equilíbrio, segurança, esperança, serenidade, firmeza, coragem (Perez, et al., 

2006). 

 Neste sentido, a Mestreclique pretende despertar confiança, credibilidade e 

segurança na criação de conteúdos que correspondam às necessidades dos seus clientes. 

 A importância da tipografia numa identidade gráfica é crucial, uma vez que a 

tipografia pode criar tanto ou mais impacto que um símbolo. No caso da Mestreclique o 

logótipo apresentado é o nome da própria empresa, onde foi utilizada uma fonte sans-serif. 

Este tipo de fonte é caracterizado pela simplicidade e grande legibilidade (Pascual, 2007). 

 Podemos concluir que a combinação harmoniosa dos diferentes elementos gráficos 

valorizam uma marca e tornam uma empresa ou organização única e de fácil memorização. 

A identidade visual é então a forma como uma empresa ou organização se vê e como 

pretende ser vista. 

 

1.4. Comunicação 

 Hoje em dia a comunicação é essencial tanto para as pessoas como para as 

empresas. É através da comunicação que se entende o que as pessoas pretendem transmitir. 

Neste sentido, este ponto vai ser dedicado à importância da comunicação para uma 

empresa, bem como vamos caracterizar a comunicação interna e externa. 

 De acordo com Verde et al. (2017:2) podemos definir a comunicação como sendo 

“un processo mediante el cual un emissor transmite un mensaje através de un canal hacia 

un receptor.” Na figura 5 podemos observar os elementos do processo da comunicação. Se 

algum destes elementos falha a comunicação não é efetuada ou realiza-se com falhas. 
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Figura 5 - Elementos do processo de comunicação 

Fonte: Adaptado de Verde, D. F; & Rico, E. F. (2017). Comunicación empresarial y atención al cliente (2ª ed). Madrid: 

Ediciones Paraninfo. 

 

 Sendo que a comunicação fundamental no processo de transmissão de informações, 

é importante que as empresas estabeleçam uma boa comunicação, eficaz, simples e 

objetiva, quer na comunicação interna quer na comunicação externa, no sentido de 

proporcionar boas relações e criar uma imagem de confiança. Posto isto, iremos 

caracterizar agora os dois tipos de comunicação e explicar como a Mestreclique comunica 

internamente e externamente. 

 

1.4.1. Comunicação interna 

 É fundamental que haja uma boa comunicação dentro de uma empresa ou 

organização, de maneira a que as mensagens transmitidas sejam entendidas de forma mais 

eficaz e simples possível. 

 Neste sentido a comunicação interna pode dividir-se em três sentidos: comunicação 

descendente; comunicação ascendente ou comunicação horizontal. De acordo com esta 

divisão, Verde et al. (2017:4) explica que a comunicação descendente ocorre quando é 

efetuada de “un nível jerárquico superior a un inferior.”. Comunicação ascendente é 

realizada quando “la información comienza en un nível de jerarquia y va a outro nível más 

alto.”. Por último, a comunicação horizontal ou lateral ocorre quando “hay un intercambio 

de información en el mismo nível.” 

 Dentro de qualquer organização a comunicação é efetuada de duas formas 

diferentes: comunicação formal e informal. No que respeita à comunicação formal esta é a 

forma de comunicação que está estabelecida por uma empresa, e que representa as normas 

e procedimentos da própria empresa. Este tipo de comunicação representa o modo como 

cada pessoa deve comportar-se e transmitir as informações. Por outro lado, a comunicação 

informal ocorre de forma espontânea entre as pessoas de uma empresa. Esta comunicação 
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surge das relações pessoais entre os membros e ocorre através da necessidade de 

comunicação e relação interpessoal (Verde et al., 2017). 

 Recorrendo a outro autor, Curvello (2012:22) este define a comunicação interna 

como sendo um “conjunto de acções que a organização coordena com o objetivo de ouvir, 

informar, mobilizar, educar e manter coesão interna em torno de valores que precisam de 

ser reconhecidos e compartilhados por todos e que podem contribuir para a construção de 

uma boa imagem pública.” 

 No que respeita a comunicação interna realizada pela Mestreclique, esta é efetuada 

diariamente de forma oral (informal e formal) e nos três sentidos possíveis (descendente, 

ascendente e horizontal) e escrita (através de email), tanto formal como informalmente. 

 

1.4.2. Comunicação externa 

 A comunicação externa é, também, extremamente importante uma vez que a 

informação deve ser dirigida, de forma simples e eficaz, aos diferentes públicos da 

empresa, transmitindo uma imagem favorável da empresa e ao mesmo tempo, criar 

relações com o seu público. 

 De acordo com Verde et al. (2017:6), a comunicação externa pode ser realizada 

através de diferentes ferramentas: a comunicação externa operativa que tem como 

finalidade “mostrar a la empresa como una organización que informa de sus produtos o 

serivicios, y que trata de mejorar su imagen a través de las promociones, las ferias, las 

exposiciones.”, através da publicidade que “es um medio de promocionar la imagen. La 

necessidade que tiene la empresa de cuidar su imagen se realiza a través de 

publirreportajes, de revistas de comunicación, de la radio, de internet o de las valas 

publicitarias” e através das relações publicas que representam as “estratégias que se 

utilizan en las empresas para gestionar la comunicación entre la organización y el público 

al que se quiere dirigir, de forma que se mantenga un imagem positiva.” 

 Por outro lado, segundo Ágil (2014:31), podemos definir comunicação externa 

como tendo a “finalidade de mostrar, de divulgar a empresa, as suas ações, os seus 

produtos e serviços junto ao público externo (consumidores, clientes, concorrentes, 

sindicatos, imprensa, poderes públicos, governo, bancos, etc.). É um instrumento 

fundamental para construir e solidificar a imagem empresarial.” 

 A comunicação externa pode ser realizada através de variadas ferramentas como: a 

internet (é um meio estratégico para atingir o mais variado público e de diferentes zonas do 



 

20 

 

 

Mundo); vídeo institucional (tendo como finalidade divulgar, de forma criativa e eficaz, a 

atuação institucional da empresa, bem como os seus produtos e serviços); flyer 

institucional da empresa (é um meio da empresa de apresentar ao cliente, colocando 

informações sobre a empresa como os seus produtos e/ou serviços); brindes (são objetos 

oferecidos que trazem a marca institucional da empresa e têm como principal objetivo, 

estabelecer, estreitar ou manter o relacionamento com os seus públicos externos); 

patrocínios(ação que visa fortalecer a imagem e reputação da empresa por meio de apoios 

ou custos); revista corporativa ou institucional (pretende-se divulgar e reforçar a marca, 

divulgando os seus produtos e serviços); propaganda e publicidade (pretende-se colocar 

conteúdos publicitários e de divulgação da empresa em outdoors, jornais, revistas, rádios, 

televisões, etc.); feiras e eventos (através das participações em feiras e eventos geram-se 

oportunidades para a empresa ampliar a sua visibilidade como atingir novos clientes) 

(Ágil, 2014).   

 As ferramentas para realizar a comunicação externa devem ser recolhidas de acordo 

com os objetivos que a empresa pretende alcançar. Neste sentido, a comunicação externa 

da Mestreclique é realizada através do website da empresa, brindes, como pacotes de 

lenços e garrafas de água com um rótulo da Mestreclique, da publicidade realizada e da 

presença em feiras e eventos. 

 

1.5. Análise SWOT 

 A análise do ambiente a que a empresa está envolvida, bem como as suas 

estratégias, podem ser analisadas segundo várias ferramentas. Neste caso, iremos abordar a 

análise das Strengths, Weaknesses, Opposrtunities e Threats (SWOT). 

 O principal objetivo da análise SWOT é a identificação dos rumos que a empresa 

deverá seguir e quais os passos que deve dar para que consiga atingir os seus objetivos 

estratégicos. 

 Através da análise SWOT conseguimos perceber quais os fatores internos e 

externos que afetam ou melhoram uma empresa. Nos fatores internos à organização 

pretende-se analisar as forças (representam os recursos e habilidades de uma empresa, de 

maneira a que se explorem as oportunidades e se minimizem as ameaças) e as fraquezas 

(são as deficiências que inibem a capacidade de desempenho de uma organização e que 

devem ser superadas). Em relação aos fatores externos a uma empresa, analisamos as 

oportunidades (são as tendências sociais, económicas, comerciais e políticas que podem ser 
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positivas para a sobrevivência de uma empresa) e ameaças (representam as tendências 

sociais, económicas, comerciais e políticas que podem trazer consequências negativas para 

uma empresa) (Matos et al., 2007). 

 Neste sentido, na figura 6 podemos observar a analise SWOT da empresa 

Mestreclique. 

 

 Realizando a análise SWOT da empresa Mestreclique podemos verificar que em 

relação às forças, a equipa tem experiência e é especializada em diversas áreas 

(programação, comercial e assistência). Procuram responder às necessidades dos clientes 

de forma inovadora e tendo sempre presente a constante evolução das novas tecnologias. 

Estando o mercado cada vez mais competitivo e de maneira a complementar os seus 

serviços, a Mestreclique tem parcerias com diversas entendidas (de criação de softwares 

nas áreas do retalho, gestão comercial, etc.). Esta conta também com um bom espaço e 

bons equipamentos, o que ajuda a realização do trabalho. 

 No que respeita às fraquezas, podemos identificar o facto de ser uma empresa 

pequena, onde por vezes o trabalho é superior à capacidade de trabalho da equipa, tornando 

o tempo muito escasso. 

 Em relação às oportunidades podemos considerar que o facto de existir cada vez 

mais concorrência faz com que haja competitividade, o que é bom para o melhor 

desenvolvimento da aplicação, bem como o bom ambiente, espírito de equipa e de 

Figura 6 - Análise SWOT Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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interajuda entre os membros da Mestreclique é fundamental para a boa organização da 

empresa, o bom relacionamento com os clientes é sempre uma mais valia. 

 Por último, nas ameaças, verificamos que a localização no interior ´do país pode vir 

a prejudicar o negócio, uma vez que cada vez mais as pessoas se deslocam para as grandes 

cidades do litoral. A crise económica foi também algo que afetou todas as empresas de 

uma forma ou de outra. 
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Capítulo II 
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 Neste segundo capítulo irão ser expostos os objetivos e estratégias do estágio, bem 

como o plano de estágio e todo o trabalho realizado no estágio, acompanhado de uma 

breve demonstração e explicação. No final será feita uma reflexão sobre o estágio e sobre 

todas as dificuldades e aprendizagens durante estes três meses. 

  

1. O estágio 

 Ao longo destes três anos de licenciatura foram adquiridos inúmeros conhecimentos 

em diversas áreas, os quais apliquei no decorrer deste estágio para melhor realizar as 

tarefas propostas. Além destes conhecimentos, a licenciatura é algo que nos motiva para 

sermos melhores profissionais e continuarmos a aprender e a melhorar cada dia. No final 

da licenciatura, e de forma a que esta fique concluída é necessário realizar um estágio 

curricular, podendo este ser numa entidade pública ou privada que exerça funções ou 

necessite de trabalho na área de formação da licenciatura. 

 

 Posso com toda a certeza dizer que esta foi a etapa mais importante de todo o meu 

percurso académico, e que foi a etapa em que mais conhecimentos do mundo real adquiri, 

quer a nível de tecnologias quer da forma como funciona uma empresa internamente. 

Consegui perceber que o trabalho em equipa é do mais importante que pode haver, e a 

comunicação e transmissão de conhecimentos é fundamental.  

 

 O primeiro contacto com o gerente da empresa, Ricardo Dias, foi feito 

presencialmente, onde fui muito bem recebido. Nesse primeiro contacto foi-me 

questionado o que poderia eu trazer à empresa que fosse benéfico para esta, ao que 

respondi que poderia melhorar alguma da comunicação externa da empresa, 

nomeadamente o site, que viria a ser o ponto fulcral deste estágio. Após alguma conversa 

sobre como iria funcionar o estágio a nível de horários e trabalho que poderia desenvolver 

o gerente da empresa passou a apresentar-me as instalações da Mestreclique, e admito que 

fiquei algo surpreendido com a dimensão das mesmas. Nesta visita foram-me apresentados 

os colaboradores da empresa, sendo este o primeiro contacto que tive com a maior parte 

deles, à exceção do professor Rui Pereira, que tinha já sido meu professor na licenciatura, 

na unidade curricular de Aplicações Informáticas e Telemática. 

 No final desta visita foi combinado com o gerente da empresa a data de início do 

estágio e o horário que iria cumprir. Ficou decidido iniciar o estágio a vinte e sete de 
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agosto com horário normal dos outros colaboradores, ou seja, das 9:00h – 18:30h, com 

pausa para almoço das 13:00h – 14:30h. 

 Esta entrevista inicial foi muito importante para eu ter o meu primeiro contacto com 

o mundo do trabalho e perceber que uma entrevista não é algo tão mau como eu tinha em 

mente. 

 

1.1. Plano de estágio 

 O plano de estágio foi elaborado durante os meus primeiros momentos na empresa, 

por mim e pelo supervisor de estágio. É esta a forma utilizada para estabelecer as tarefas 

que irão ser realizadas por parte do estagiário, sendo este um apoio para o estagiário saber 

quais as funções que terá de realizar, mas poderá não se limitar apenas a estas, que foi o 

meu caso. Posto isto, o plano de estágio realizado foi o seguinte (Anexo 1): 

 - Modernização do website Mestreclique; 

 - Tratamento de imagens; 

 - Criação de elementos de comunicação externa. 

 

1.2. Objetivos 

 No início do meu percurso enquanto estagiário estabeleci vários objetivos para 

cumprir até ao final do mesmo. O mais importante foi responder com eficácia e com a 

máxima rapidez a tudo o que me fosse pedido, que penso ter cumprido. Outro foi 

aprofundar os meus conhecimentos em HTML e CSS, que penso ter sido o objetivo que 

melhor cumpri, descobrindo e aprendendo coisas novas quase numa base diária. Outro 

objetivo foi aprender mais linguagens web e mais softwares úteis na minha formação, e 

penso ter cumprido também, desenvolvendo os meus conhecimentos em PHP e JavaScript, 

que, ainda que muito básicos, são muito superiores aos que tinha aquando do início do 

estágio. Por último tinha o objetivo de melhorar a minha comunicação com as pessoas, que 

penso também ter cumprido, tanto comunicando internamente com os restantes 

colaboradores quer com alguns clientes da Mestreclique. 

 Tendo isto em conta, pode dizer-se que o balanço é positivo, já que de alguma 

forma cumpri todos os meus objetivos, ainda que gostaria de melhorar algumas lacunas 

que sinto ter. 
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2. Software utilizado 

 No decorrer do estágio foram usados alguns softwares que já me eram familiares e 

outros que foram novos para mim, apesar de já saber da sua existência. 

 

2.1. Adobe Photoshop 

 O Adobe Photoshop (figura 7) é um programa de edição de imagem bitmap 

utilizado por grande parte dos profissionais na área da multimédia. Neste já tinha alguma 

experiência, mas sinto que aprofundei muito mais os meus conhecimentos no mesmo ao 

nível do manuseamento, mas principalmente na exportação das imagens, que era uma 

lacuna que sentia ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Adobe Illustrator 

 O Adobe Illustrator (Figura 8) é um programa de edição de imagem vetorial, 

utilizado para criar vetores que poderão ser aumentados tanto quanto necessário mantendo 

as características originais. Este é bastante utilizado na criação de logótipos de empresas e 

outdoors. Este programa foi novidade para mim, e foi-me pedido que aprendesse a utilizá-

lo, já que todos os outros recursos de imagem, tais como a marca da empresa, tinham sido 

realizados com este software. Devo admitir que no início tive algumas dificuldades na 

utilização do mesmo devido às suas semelhanças com o Adobe Photoshop, o que me criou 

alguma confusão, mas que passado algum tempo de utilização foram superadas, e agora 

sinto ter alguma destreza na utilização do mesmo. 

Figura 7 - Adobe Photoshop 

Fonte: Elaboração própria 
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2.3. ATOM 

 O ATOM (Figura 9) é um processador de texto Open-Source que foi desenvolvido 

com o principal objetivo de ser um editor focado em linguagens de programação web, tais 

como HTML, CSS, PHP, JavaScript, C#, etc.  Este é bastante poderoso e editável, 

existindo diversos Packages, que na prática são complementos para auxiliar o utilizador na 

escrita do código, sendo alguns exemplos o ATOM Beautify, o atom-live-server, o 

Minimap, etc. permitindo este também que as pessoas escrevam os seus próprios Packages. 

Este programa já me era familiar, mas ainda assim descobri bastantes funcionalidades que 

me eram desconhecidas anteriormente. 

 

 

 

Figura 8 - Adobe Illustrator 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 9 - Editor de texto ATOM 

Fonte: Elaboração própria 
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2.4. Google Chrome – Developer Console 

 O Google Chrome – Developer Console (Figura 10) é uma ferramenta integrada no 

Google Chrome que auxilia bastante no desenvolvimento de sites web. Esta é uma 

ferramenta bastante poderosa que permite a edição do website no próprio browser, apenas 

para fins de experimentação, não realizando qualquer mudança definitiva por razões 

óbvias. Este permite editar HTML e CSS e visualizar ficheiros chamados pela página web, 

quer seja imagens, ficheiros JavaScript ou qualquer outro ficheiro que seja chamado pela 

página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Developer Console do Google Chrome 

Fonte: Elaboração própria 
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2.5. XAMPP 

 O XAMPP (Figura 11) é um software que cria um servidor local, no próprio 

computador, e que permite aos desenvolvedores web executar código que só é possível 

executar no servidor (linguagem de programação back-end), por exemplo PHP. Este 

software cria também uma base de dados que permite efetuar uma instalação do 

WordPress. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11 – Painel de utilizador do XAMPP 

Fonte: Elaboração própria 
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2.6. WordPress 

 O WordPress (Figura 12) é uma plataforma de gestão de conteúdos (CMS) para 

páginas web. É gratuito, bastante poderoso e fácil de utilizar a um nível básico. Este 

oferece uma extensa lista de plugins e de templates  já feitos. O WordPress é neste 

momento o CMS mais utilizado a nível mundial, segundo o W3Techs. Esta é uma 

plataforma já conhecida por mim, já que foi algo lecionado na licenciatura, e foi a 

plataforma por mim escolhida para desenvolver o novo site da Mestreclique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Dashboard da plataforma WordPress 

Fonte: WordPress 
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3. Enquadramento teórico 

3.1. Multimédia 

 O termo multimédia deriva da aglutinação da palavra “média”, que significa meio, 

com o prefixo “multi”, que significa vários. Sendo assim, e de forma muito resumida, a 

multimédia é a utilização de vários meios de forma a transmitir uma mensagem, é a 

interação dos vários meios de comunicação, sendo estes textos, gráficos, imagens, vídeo, 

áudio, animação, etc. 

 Segundo Ribeiro (2004:111) inspirando-se este em Fluckiger e Chapman & 

Chapman, a multimédia “designa a combinação, controlada por computador, de texto, 

gráficos, imagens, vídeo, áudio, animação e qualquer outro meio, pelo qual a informação 

possa ser representada, armazenada, transmitida e processada sob a forma digital, em que 

existe pelo menos um tipo de média estático (texto, gráficos ou imagens) e um tipo de 

média dinâmico (vídeo, áudio e animação).” 

 Os média podem ainda dividir-se em média estáticos e média dinâmicos. Média 

estáticos são todos aqueles que não dependem de uma linha temporal para serem 

entendidos, como por exemplo o texto. Os média dinâmicos são todos aqueles carecem de 

uma linha temporal para serem entendidos, como por exemplo o vídeo. 

 

3.2. Metodologia de atividades em Webdesign 

 Segundo Strauss (1997), para a criação de um projeto multimédia é necessário este 

passar por várias fases que podemos ver na figura 13.       
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 “Resumo das diferentes fases de um projeto sob um ponto de vista generalista. 

Todas as fases podem ser sobrepostas, alteradas e não lineares; 

 1. Análise e planeamento – envolve o brainstorming, a classificação de ideias e 

tópicos, pesquisa e tratamento de informação, calendarização de tarefas, o planeamento de 

recursos e competências, estimativas de custos; produz-se o plano do projeto; 

 2. Design – consiste na conceção da aplicação, detalhando ao pormenor esquemas 

de navegação, conteúdos e interfaces. Produz-se o guião ou argumento da aplicação e um 

protótipo ou interface exemplo;  

 3. Produção – consiste na execução, aquisição e montagem dos conteúdos (autoria 

multimédia). Produz-se uma versão não finalizada da aplicação (versão alpha); 

 4. Teste e validação – utilização de processos de teste em grupos predefinidos ou 

testes de funcionalidade e de controlo da conformidade da aplicação com os objetivos 

finais; produz-se a versão final (versão beta); 

 5. Distribuição e manutenção – duplicação da peça ou distribuição numa rede de 

informação ou mercado (conforme suportes escolhidos); “ 

 

Figura 13 - Fases de um projeto Multimédia 

Fonte: Adaptado de Strauss, R. (1997). Managing Multimedia Projects. Massachusetts:Focal Press. 
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 Aplicando estes conceitos à criação de um website temos o seguinte esquema, do 

processo de criação, produção e posterior manutenção de um website, segundo Kahn et al 

(2001) (Figura 14): 

Figura 14 - Processo de criação de um website 

Fonte: Adaptado de Kahn, P. & Lenk, K. (2001). Architecture des sites Web. Paris: Editions Pyramyd. 
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4. Atividades realizadas 

4.1. Website Mestreclique 

 A realização do website da empresa foi a minha função principal e inicial no 

decorrer deste estágio. Foi-me dado desde início livre arbítrio na escolha de imagens, 

layout e elementos do site. A única restrição que me foi imposta foi a nível de cores, em 

que não poderiam ser muito diferentes das cores da marca.  

 Aquando do início do site a plataforma WordPress já estava instalada e funcional, 

pelo que não foi necessário passar por todo o processo de instalação e criação de uma base 

de dados para a instalar. Já tinha também sido realizado algum trabalho a nível do site, em 

que já estavam criadas algumas páginas e layouts do site, que acabei por não utilizar, 

criando eu todas as páginas do site de raiz. Este trabalho feito anteriormente tinha sido 

realizado com recurso a um plugin do WordPress chamado Live Composer – Page Builder, 

que é um ótimo plugin para criar rapidamente um website sem recurso a qualquer tipo de 

programação. Mas, como foi já referido, o meu objetivo era melhorar as minhas 

capacidades de programação em HTML e CSS, pelo que descartei o trabalho que já tinha 

sido realizado.  

 Este site tem como principal objetivo promover a empresa, mostrando todos os 

serviços que esta oferece. Podemos ver também novidades da empresa, onde são 

apresentadas todas as novidades relacionadas com a plataforma concebida pela empresa, 

assim como informações importantes para os utilizadores da mesma, quer sejam ao nível 

da formação quer de documentos atualizados que estes irão utilizar para a realização das 

suas formações. Todos estes conteúdos são introduzidos pela empresa na back-office da 

plataforma WordPress 

 No decorrer da criação do site foi sendo criada uma estrutura de ficheiros (Anexo 

2), para responder ao que me era pedido. Esta estrutura é composta por páginas 

personalizadas, que não constam na estrutura de ficheiros base do WordPress, e por 

páginas afetas a diferentes categorias. Existem também alguns ficheiros de estilos CSS, e 

alguns scripts, criados quer em JavaScript quer em JQuery, criados por mim, para criarem 

alguma interação entre o utilizador e o website. 
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4.1.1. Página inicial (homepage.php) 

 Comecei por reunir algumas ideias com o responsável da empresa para registar qual 

a informação e layout pretendido para a homepage. Analisando sites de outras entidades 

identificámos alguns que considerámos que deveriam ser implementados, sites esses que 

podemos ver na figura 15.  

 

 

 
Figura 15 - Inspiração para criação do website 

Fonte:  

 

 Ficou logo estabelecido que o início do site teria uma imagem a ocupar o ecrã 

inteiro e uma barra de navegação fixa em cima com a marca do lado esquerdo, o que me 

deu logo oportunidade de começar a desenvolver algo em concreto.  

 Comecei por fazer um esboço à mão de como seria o layout em ecrãs grandes e em 

dispositivos móveis, como se pode ver na figura 16. 
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Figura 16 - Esboço da barra de navegação 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Como se pode ver é um esboço muito básico do layout da navegação do website, já 

com alguns elementos de HTML e CSS para servirem de orientação na programação do 

mesmo. Aproveitei ainda para iniciar a minha aprendizagem de JavaScript, neste caso um 

framework chamado JQuery. Utilizei este para dar algum dinamismo à barra de navegação, 

assim como animações em CSS, como podemos ver nas figuras 17 e 18. 

 
Figura 17 - Barra de navegação no estado inicial 

Fonte: Elaboração própria 

 

 
Figura 18 - Barra de navegação após fazer scroll 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Seguidamente passámos ao banner inicial, que seria composto por uma imagem de 

fundo, um ecrã da aplicação desenvolvida pela empresa, uma frase e um botão call-to-         

-action. Comecei também por realizar alguns esboços básicos para tentar perceber qual se 
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adequaria mais e seria mais do agrado do gerente da empresa, como podemos ver na figura 

19, sendo o final o esboço presente na figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Primeiro esboço do cabeçalho da Home 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 20 - Esboço final do cabeçalho da Home 

Fonte: Elaboração própria 
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 O produto final ficou algo semelhante ao esboço final, como podemos observar nas 

figuras 21 e 22, sendo estes a versão desktop e a versão mobile do site, respetivamente. 

 

 

 

 Seguidamente decidiu-se que o site iria ter uma secção com as posts mais recentes, 

limitados a uma linha de três posts, a que chamámos de Novidades, como se pode ver na 

figura 23. 

Figura 21 - Ecrã inicial do site em modo desktop 

Figura 22 - Ecrã inicial do site modo mobile 

Fonte: Elaboração própria 
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A próxima secção, a pedido do Ricardo, seria uma espécie de banner separador 

com um título e uma frase, como se vê na figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 A secção seguinte foi mais uma hipótese para adquirir alguns conhecimentos em 

JQuery e também em Adobe Photoshop, com a criação do GIF que se pode ver no início da 

secção, conhecimento que iria voltar a melhorar mais adiante no estágio. Esta secção tem 

algumas informações de números de clientes, utilizadores e locais onde está presente o 

software desenvolvido pela empresa. Esta secção passou por diversas alterações, tendo a 

sua forma final como podemos observar na figura 25. 

Figura 23 - Secção Novidades 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 24 - Banner separador 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 25 - Banner com informações 

Fonte: Elaboração própria 

 

 A última secção da Homepage, que podemos ver na figura 26 é dedicada aos 

contactos. Aqui podemos observar os contactos da empresa, um formulário de contacto que 

está integrado numa iframe que faz uma chamada de uma página externa ao website, 

página esta criada pelo professor Rui Pereira e que tem integração com o Back-Office da 

empresa. Esta secção conta ainda com um rodapé que contém uma integração com o 

Google Maps, onde se pode visualizar a localização da empresa num mapa. 

 
Figura 26 - Secção de contactos 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.2. Rodapé para páginas de conteúdo (footer.php) 

 Dado o facto de a página home ter um rodapé próprio composto pelo mapa e pelos 

contactos vi-me obrigado a criar um template de rodapé para as restantes páginas. Este 

contém os contactos da empresa e informações da empresa e o ano de realização do site, 

como podemos ver na figura 27. 

 

 

 Este elemento foi criado utilizando funções integradas no WordPress, em que pode 

ser criado um rodapé específico para cada página. Neste caso criei um rodapé específico 

para a página home, sendo o rodapé presente na figura 27 o rodapé default do site.  

 

 

Figura 27 - Rodapé para páginas do site  

Fonte: Elaboração própria 



 

42 

 

 

4.1.3. Página “Novidades” (índex.php) 

 A página Novidades, considerada pelo WordPress a página índex do website, foi a 

segunda página a ser feita e executada, tendo esta também algumas versões diferentes. 

Comecei por criar o template realizando um esboço em papel, cujo produto final podemos 

ver na figura 28. Esta página é constituída por um loop com algumas restrições a nível das 

categorias que pode apresentar. 

 

  

Figura 28 - Página Novidades 

Fonte: Elaboração própria 
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 Cada categoria apresentada tem uma imagem diferente e uma barra no topo de cor 

diferente, para que se possam diferenciar todas as categorias, como podemos ver na figura 

29.  

Figura 29 - Diferentes categorias de novidades 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.1.4. Página única de novidade (single.php) 

 A página single.php é uma página integrada da estrutura do WordPress, cuja função 

é mostrar um único artigo. É uma página simples, para a qual não fiz nenhum esboço, 

apenas criando a página, que podemos ver na figura 30, e fui alterando conforme o que me 

era pedido, devido à sua simplicidade. Foram adicionados botões de partilha no Facebook, 

LinkedIN e através de email. 
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4.1.5. Página de candidaturas (carreiras.php) 

 A página de candidaturas foi um grande desafio e mais uma hipótese de por à prova 

as minhas capacidades, e também uma forma de aprofundar os meus conhecimentos em 

JavaScript, descartando agora a framework JQuery, que havia usado anteriormente. Decidi 

tentar aprender JavaScript puro, já que as minhas intenções sempre foram aprender a raiz 

das linguagens que iria utilizar, e não frameworks que me facilitariam o trabalho. 

 Comecei por fazer a página com os elementos que me foram pedidos, e a partir 

desta fase descartei os layouts em papel e os rascunhos. Sinto que assim, programando as 

páginas diretamente, me dava uma confiança maior no que conseguia fazer, uma vez que 

criando um layout em papel não me iria permitir perceber as limitações da linguagem que 

estava a utilizar, e as minhas próprias limitações, que eram e continuam a ser bastantes, 

face à imensidão e complexidade das linguagens de programação. Ainda que esta técnica 

vá contra a metodologia de criação de um website, sinto que me ajudou a desenvolver mais 

as minhas capacidades de programação, já que assim pratico e descubro novas 

funcionalidades, ainda que erre mais vezes. 

 Esta página ainda não está concluída à data da realização do relatório, faltando 

apenas a integração com o Back-office da empresa.  

Figura 30 - Template de página de artigo 

Fonte: Elaboração própria 
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 A página, que podemos ver na figura 31, é composta por algumas informações que 

me foram pedidas: uma secção de testemunhos, um separador e uma secção onde irão 

aparecer as candidaturas, sendo esta dinâmica, dando para adicionar e remover 

candidaturas conforme necessário.  

Figura 31 - Página Carreiras 

Fonte: Elaboração própria 
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 Para cada candidatura é apresentado um botão, que quando clicado abre uma janela 

modal (figura 32) em que futuramente se irão poder preencher as informações pedidas e 

fazer upload de um ficheiro anexo, neste caso o CV da pessoa, através de uma iframe que 

irá chamar uma página externa. 

 

 

 

Figura 32 – Janela modal para candidatura 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.6. Produtos – Plataforma Mestreclique 

(plataformaMestreclique.php) 

 Nesta página, que podemos ver na figura 33, que faltam também informações que 

serão posteriormente inseridas pela empresa, podemos ver um banner inicial, com o texto 

“Plataforma Mestreclique” com uma imagem de fundo da respetiva plataforma, e abaixo 

disto temos os três principais produtos fornecidos pela empresa, todos estes inseridos na 

plataforma. Abaixo destes temos também uma tabela editável que compara as 

funcionalidades dos diferentes produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Página Produtos 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.7. Produtos – Plataforma Mestreclique - GestForm, GestConsult, 

PackwebForm 

 Esta página (figura 34) é a base para as páginas dos restantes produtos. É uma 

página básica, com um cabeçalho com uma imagem e o nome do produto em causa e que 

em baixo irá mostrar as diferentes funcionalidades do produto em causa individualmente e 

acompanhada sempre de uma imagem, o título da funcionalidade e um pequeno texto a 

descrever a mesma.  

 

 

Figura 34 - Template para produto da plataforma 

Fonte: Elaboração própria 
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 Estas três páginas são compostas por um loop básico do WordPress com condições 

que apenas permitem mostrar posts da categoria adequada a cada página, loop esse que 

podemos ver na figura 35 e que foi utilizado em várias outras páginas com adaptações 

feitas ao mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - loop WordPress 

Fonte: Elaboração própria 
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4.1.8. Produtos – Vídeo  

 Esta página foi criada para apresentar os trabalhos de vídeo que irão ser realizados 

pela empresa. Tal como as outras páginas de produtos da empresa, esta é composta 

inicialmente por um cabeçalho com o nome do produto e uma imagem de fundo. Abaixo 

irão aparecer todos os vídeos inseridos pela empresa, numa espécie de cartão individual 

com um botão como podemos ver na figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos verificar que tem um botão com o texto “Saber Mais”, que quando clicado 

abre uma modal (figura 37) onde podemos ver uma imagem sobre o vídeo, o título, uma 

pequena descrição do mesmo e um botão que nos direciona para a página onde se encontra 

o vídeo. Creio que esta abordagem de direcionar o utilizador para uma página externa é a 

melhor, uma vez que incorporando o vídeo na própria página iria trazer algumas 

condicionantes a nível de responsividade, e os sites onde estão alojados os vídeos já têm 

essa componente muito bem desenvolvida. 

Figura 36 - Vídeo individual 

Fonte: Elaboração própria 
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4.2. Criação de um GIF 

 Nesta atividade tive a oportunidade de adquirir uma nova aptidão no Adobe 

Photoshop, a criação de imagens animadas, ou GIF, utilizando a linha de tempo do 

software. Foi-me pedido que criasse um GIF (figura 38) para ser mostrado enquanto um 

elemento de uma página carrega, neste caso um cronograma. Decidi fazer uma busca em 

conjunto com o professor Rui Pereira de alguns exemplos, e decidimos por uma imagem 

com texto no centro e um círculo composto de círculos que vão aumentando e diminuindo, 

para dar a sensação de movimento, que os elementos estão a rodar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 – Janela modal para vídeo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 38 - GIF "A carregar" 

Fonte: Elaboração própria 
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4.3. Ecrã inicial da aplicação Mestreclique 

 Este projeto foi o início de algumas sugestões de melhoramento da aplicação 

desenvolvida pela empresa a nível visual. O ecrã inicial da aplicação já era algo 

ultrapassado, com cores e visuais não muito apelativos. Comecei por fazer um estudo de 

cores com o gerente da empresa, onde se decidiu que a melhor combinação de cores seria 

um cinza com as cores da Mestreclique e branco. Comecei por fazer algo básico, com o 

tamanho pedido para se adaptar à janela inicial da aplicação, apenas para testes, (figura 

39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Primeiro teste 

Fonte: Elaboração própria 
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 Na versão final foram acrescentados alguns elementos para ajudar os utilizadores a 

melhor identificar a aplicação e a familiarizarem-se com a mesma, como podemos ver na 

figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Criação de imagem default 

Aquando da introdução de cursos e ações no software da empresa por parte dos 

utilizadores pode ser inserida uma imagem de divulgação, imagem essa que irá aparecer no 

site de entidade onde se irá realizar o curso/ação. Mas foi observado que a maior parte dos 

utilizadores não inseria nenhuma imagem, e a imagem default que estava a ser utilizada 

não se enquadrava muito bem nos sites, e estava já com um visual ultrapassado. Criei então 

uma imagem baseada na simplicidade, em escala de cinzentos, de forma a conseguir 

integrar-se em todos os sites das entidades que utilizam a plataforma Mestreclique sem 

destoar a nível de cores (figura 41). Todas as imagens inseridas anteriormente teriam que 

ter um tamanho específico de 1200x630px, problema que foi resolvido nesta última versão 

da aplicação. 

Figura 40 - Produto final 

Fonte: Elaboração própria 



 

54 

 

 

 

Figura 41 - Imagem default 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.5. Marca D’água para as entidades 

 Uma funcionalidade que surgiu também com a nova versão da plataforma é a 

possibilidade de colocação automática de uma marca d’água nas imagens inseridas. A 

minha tarefa aqui foi a criação de uma marca d’água para algumas das entidades que 

utilizam a plataforma Mestreclique que conseguisse sobressair em fundos com cores 

diferentes. A minha abordagem a este problema foi transformar as cores da marca da 

entidade para branco e adicionar uma sombra à volta, como podemos ver na figura 42. 

 

 

 

 

 

 
Figura 42 - Marca d'água Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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 Na figura 43 podemos visualizar o resultado de aplicação da marca d’água numa 
imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Melhoramento dos menus laterais no site dos clientes 

Mestreclique 

 Com o melhoramento do visual da aplicação veio também o melhoramento da sua 

integração com o site dos clientes. 

 O meu trabalho aqui foi alterar o visual do menu lateral, através de CSS, para ser 

mais intuitiva a sua utilização. Decidi utilizar uma cor não muito chamativa para realçar o 

título dos sub-menus, uma vez que a cor de letra dos mesmos é a cor da entidade em que 

está inserido. 

 Podemos verificar o produto final na figura 44. 

Figura 43 - Resultado da marca d'água 

Fonte: Elaboração própria 
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4.7. Alteração do visual no interior do site das dos clientes 

Mestreclique 

 Com a chegada de novas funcionalidades era necessário criar também novos 

elementos para serem exibidos aos utilizadores. Na criação destes resolvi uniformizar o 

mesmo tipo de estética para todos, de forma a não criar muito ruído visual. Escolhi 

também cores neutras, uma vez que seria aplicado o mesmo a todos os utilizadores, e as 

letras dos títulos seriam uma vez mais da cor predominante da entidade, como podemos 

observar na figura 45. 

 

Figura 44 - Menu lateral 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 45 - Elementos no interior do site 

Fonte: Elaboração própria 
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4.8. Tamanho de letra dinâmico em certificados 

 Este foi o primeiro projeto em que houve interação da minha parte com outros que 

não a equipa da Mestreclique, mais concretamente colaboradores da All About Dentistry, 

SA. Foi-me pedido tentasse alterar o tamanho de letra de um texto, em HTML, para que 

este se adaptasse ao tamanho de uma DIV, de forma a não desformatar o restante conteúdo. 

Inicialmente o texto era cortado, não aparecendo alguma da informação do título, como 

podemos ver na figura 46. 

 

 

 

 

 

 Depois de alguma pesquisa consegui adaptar um script em JQuery que fazia 

exatamente isso. Este altera o tamanho de letra para que o texto possa caber sempre dentro 

do espaço que está reservado para este, como podemos ver na figura 47. 

 

 

 

Figura 46 - Estado inicial com texto cortado 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 47 - Resultado final com o texto com tamanho adaptado 

Fonte: Elaboração própria 
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4.9. Criação de templates de email 

 Esta foi uma nova funcionalidade para mim ao nível do HTML e CSS, e foi o que 

despontou o meu interesse nestas linguagens, das quais cada dia que passa descubro mais 

funcionalidades. Foi-me pedido para alterar o template de email inicialmente para a 

Mestreclique e seguidamente para o NERGA. Descobri várias limitações que os clientes de 

email têm em interpretar, sendo muito limitada a utilização de tags HTML e o uso de CSS. 

Na figura 48 podemos ver o template de email para a MestreClique, onde foram criadas as 

imagens de cabeçalho e rodapé e ajustado o layout. 

 

  

 

 

 Figura 48 - Template de email Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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 Na figura 49 podemos ver o layout criado para o NERGA, em que o processo de 

criação foi o mesmo referido acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Criação de dísticos com nomes 

 Este foi uma tarefa que poderia ter realizado em programas como o Adobe 

Illustrator, mas após ter descoberto certas funcionalidades em HTML e CSS fiquei 

fascinado com o poder destes, descartando esta ferramenta de desenho. 

 Foi-me pedido que elaborasse um template com dísticos para colocar em cima das 

mesas para duas entidades clientes da Mestreclique. Comecei por elaborar um template em 

Adobe Illustrator, mas depressa se percebeu que não iria ser conveniente, uma vez que eles 

teriam que o alterar sempre que houvesse uma nova formação. Com indicações do 

professor Rui Pereira, e havendo possibilidade de uma integração com a plataforma 

Mestreclique, foi-me proposto a criação de um template em HTML e CSS, que iria gerar 

uma página com as informações necessárias, que depois de impressa e teria as medidas 

exatas especificadas pelo cliente. Na figura 50 podemos ver a página criada com um 

exemplo. 

Figura 49 - Template de email NERGA 

Fonte: Elaboração própria 
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 Aproveitando o que aprendi com este trabalho resolvi adaptar o mesmo para a 

criação identificadores que as pessoas riam usar ao peito para as formações que foram 

feitas pela empresa para a apresentação da nova versão, como se pode ver na figura 51. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 50 - Dísticos All About Dentistry 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 51 - Identificações para formação Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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4.11. Senhas para a formação 

 Este projeto surgiu no seguimento da formação dada pela Mestreclique na cidade 

do Porto. Era necessário criar senhas que seriam entregues aos participantes da formação, 

no bar, de modo a terem direito a um café e um pastel de nata. Este projeto, mais uma vez, 

foi criado em HTML e CSS, seguindo o visual da figura 51 (acima). Foi-me dada liberdade 

para criar estas com o tamanho que quisesse e com o layout que quisesse, e optei por fazer 

algo relativamente pequeno e que tivesse discriminado o que cada participante teria direito, 

neste caso um café e um pastel de nata, como podemos ver na figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.12. Elementos para divulgação da plataforma Mestreclique 

 Antes de a nova versão da plataforma ser apresentada foi-me pedido que criasse 

alguma forma de divulgação, em suporte físico, com características definidas. Teria que 

criar um cartaz A2, um poster com 86x116cm e um x-banner com 60x160cm, que teria 

que ter um espaço para colocar a versão que seria apresentada, num destacável, de modo a 

poder ser aproveitado para futuras versões. 

Figura 52 – Senhas para formação Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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 Comecei por criar o x-banner, utilizando elementos simples com as cores 

estipuladas anteriormente, onde são mostrados todos os produtos relacionados com a 

plataforma, como podemos ver na figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 53 - X-banner Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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 Para este x-banner foi criado um destacável autocolante, em que é indicada a versão 

da aplicação a ser apresentada. Este é destacável de forma a poder ser removido para ser 

substituído quando for apresentada uma nova versão. Na figura 54 podemos ver o respetivo 

destacável. 

 

 

 Este foi criado na diagonal de forma a ter o maior tamanho possível numa folha A3, 

aproveitando toda a folha. 

Figura 54 - Destacável Nova Versão 

Fonte: Elaboração própria 
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 Seguidamente criei os dois cartazes, em tamanho A2 e 86x116cm, utilizando os 

mesmos elementos do x-banner, mudando apenas a disposição, como se pode ver na figura 

55.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.13. Criação de certificados 

 Este foi mais um projeto em que me foi possível melhorar as minhas aptidões a 

nível de HTML e CSS. Foi-me fornecido inicialmente um documento Word que continha o 

certificado que deveria replicar em HTML, não podendo haver muitas alterações. Comecei 

por estudar bem o modelo que me foi dado, copiando todas as imagens do mesmo. De 

Figura 55 - Cartaz Mestreclique 

Fonte: Elaboração própria 
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seguida comecei por fazer o layout básico do certificado, em HTML, adicionando depois 

as imagens, e estilos. Podemos ver o resultado final na figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14. Criação da página “Manuais” (category-manuais.php) 

 Já há algum tempo tinha sido identificado por parte da empresa a necessidade da 

disponibilização dos manuais da plataforma num sítio web, onde pessoas com acesso à 

plataforma pudessem aceder. Foi-me pedido que criasse uma página onde se pudessem 

inserir os manuais e as pessoas os pudessem aceder. Criei então essa página no site que 

tinha criado anteriormente, também em WordPress, mas não tendo esta ligação direta a 

partir do site, ou seja, não há forma direta através de um link ou qualquer outro elemento 

para estabelecer uma ligação com essa página, apenas pessoas que saibam o link ou 

tenham acesso através da aplicação conseguem chegar a esta. 

Figura 56 – Certificado 

Fonte: Elaboração própria 
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 O layout da página é algo básico, com formas familiares aos utilizadores nos sites 

das suas entidades, com o título do produto ao qual o manual se refere e abaixo os links 

que darão para os respetivos manuais, que serão abertos sempre num novo separador, 

página esta que podemos observar na figura 57.  

 Nesta página, o elemento que me deu mais satisfação fazer foi efetivamente a barra 

de pesquisa, já que foi um dos scripts realizados por mim de raiz (figura 59), utilizando 

alguns elementos que ainda me eram desconhecidos na linguagem de programação 

JavaScript, como o indexOf() e  o toUpperCase(). Esta altera dinamicamente os manuais 

que são apresentados, para que sejam mostrados apenas os elementos que correspondem 

aos que o utilizador estiver a escrever na barra de pesquisa, como podemos ver na figura 

58. 

Figura 57 - Página Manuais 

Fonte: Elaboração própria 
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Figura 58 - Página Manuais com pesquisa 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 59 - Script para pesquisa de manuais 

Fonte: Elaboração própria 
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Reflexão Final  

 Chegado o fim desta etapa, que considero que foi a etapa mais importante de todo o 

meu percurso académico, é fundamental fazer uma reflexão sobre todo este processo. 

 Os ensinamentos que a licenciatura me trouxe foram essenciais para a realização do 

estágio, sendo estes uma base muito boa para iniciar a realização de diversas tarefas, mas 

como é óbvio, não o suficiente. O facto de o estágio curricular ser feito no final do curso é 

uma grande mais valia, e abre horizontes que serão muito importantes para o nosso futuro 

como profissionais de multimédia. 

 Na escolha do local estágio, foi de enorme importância para mim que este fosse 

num local em que eu pudesse desenvolver as minhas capacidades de desenvolvimento web 

e onde ao mesmo tempo essas capacidades que iria desenvolver fossem do interesse da 

empresa, pelo que creio a Mestreclique tenha sido uma empresa perfeita para estagiar, uma 

vez que precisavam alguma modernização a nível de website. Foi deveras interessante ver 

o meu trabalho posto em prática e ser exposto, e ver que realmente todo o trabalho que 

realizei no estágio não foi em vão. 

 No decorrer do estágio foram superados medos e receios e foram adquiridos 

conhecimentos de enorme importância, quer a nível profissional quer a nível pessoal. No 

início tive bastante receio que não estivesse apto para realizar as tarefas que me fossem 

propostas, sentindo que as minhas capacidades não eram suficientes e só iria atrapalhar e 

atrasar o trabalho dos colaboradores da Mestreclique, receio esse que depressa 

desapareceu, graças a todo o apoio e valor que todos deram ao meu trabalho, 

principalmente o professor Rui Pereira, e mais uma vez lhe agradeço por isso. Obtive 

grandes ensinamentos através dele na parte da programação, que me fizeram abrir 

horizontes para o mundo enorme da programação, e fez-me também perceber que, ainda 

que sejamos uma pessoa muito competente e um poço sem fundo de conhecimento, no 

mundo da programação não é necessário aprender todas as linguagens, posso até dizer que 

será impossível, dada a sua imensidão e complexidade. Este era outro dos meus medos, 

não saber o suficiente para produzir um bom trabalho, e estar a tentar aprender mais 

linguagens, quer de front-end quer de back-end, o que nunca é positivo numa fase inicial. 

Fez-me perceber que é mais importante saber desenvolver bons trabalhos, ainda que 

sabendo menos linguagens, do que tentar desenvolver muitos e não conseguir fazer 

nenhum bem, podendo-se aplicar perfeitamente o ditado que “Quantidade não é 

qualidade”. 
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 Além disto permitiu-me desenvolver capacidades em várias outras áreas, desde o 

design, à imagem e até ao vídeo, ainda que apenas em testes que não produziram nenhum 

produto final 

 O balanço que faço do estágio é sem dúvida positivo. Para além deste ter superado 

todas as minhas expetativas, aprendi e evoluí bastante enquanto profissional e enquanto 

pessoa, aprendendo a ter uma dinâmica de trabalho e a trabalhar melhor em equipa. 



 

70 

 

 

Referências Bibliográficas 

 

Ágil, E. (2014). Comunicação empresarial: Conceito, aplicação e importância. Brasília: 

Empresa Ágil. 

Andrade, R. O. B; & Amboni, N. (2010). Estratégias de Gestão: Processos e funções do 

Administrador. Rio de Janeiro: Elsevier Editora.  

Curvello, J. J. A. (2012). Comunicação interna e cultura organizacional. Brasília: Casa 

das Musas. 

Filho, E. R. (2012). Administração da Pequena e Média Empresa. Curitiba: IESDE Brasil 

S.A. 

Gonzalez, P. (2010). Teoria y Practica de la Publicidad Impresa. Valência: Campgrafic. 

Kahn, P. & Lenk, K. (2001). Architecture des sites Web. Paris: Editions Pyramyd. 

Matos, J. G. R.; Matos, R. M.; & Almeida, J. R. (2007). Análise do ambiente corporativo: 

do caos organizado ao planejamento estratégico das organizações. Rio de Janeiro: E-

papers. 

Monteiro, D.; Almeida, F. & Campos, J. (2014). Comunicação 2.0: como o poder da web 

influencia decisões e desafia modelos de negócio. Lisboa: Conjuntura Actual Editora.  

Pascual, J. (2007). Grafismo multimedia: comunicación, diseño, estética. Barcelona: 

Editorial UOC. 

Perez, C.; Farina, M.; & Bastos, D. (2006). Psicodinâmica das cores em comunicação (5ª 

ed.). São Paulo: Editora Edgard Blücher. 

Ramírez, M. (2012). Clasificación tipológica de los símbolos en la creación de la imagen 

gráfica. In J. L. C. Fajardo (coord.), Arte y cultura digital: Planteamientos para una nueva 

era (pp 58-61). Málaga: Grupo de investigación Eumed.net. 

Ribeiro, N. e Gouveia, L. (2004). Propostas de um modelo de referência para as 

tecnologias multimédia. Revista da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Porto: Edições 

Universidade Fernando Pessoa. 



 

71 

 

 

Strauss, R. (1997). Managing Multimedia Projects. Massachusetts:Focal Press. 

Verde, D. F; & Rico, E. F. (2017). Comunicación empresarial y atención al cliente (2ª ed). 

Madrid: Ediciones Paraninfo. 

Wheeler, A. (2009). Designing brand identity: an essential guide for the entire branding 

team (3ª ed.). Nova Jérsia: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken. 

 



  

 

 

Anexos 

 



 

 

 

 

Lista de Anexos 

 

Anexo 1: Plano de estágio 

Anexo 2: Estrutura do website Mestreclique. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


