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Resumo 

 

O estágio é uma parte integrante, na maior parte, dos programas curriculares dos 

estudantes. É no estágio que o aluno pode aplicar o que aprendeu ao longo dos anos e é 

por este motivo que este é realizado no final do 3.º ano letivo. É nesta fase que o aluno 

tem, na maior parte dos casos, o primeiro contacto com o mercado de trabalho e tem a 

noção real das atividades que são desenvolvidas na área em que está a estagiar. 

Assim sendo, o estágio é uma mais-valia para todos, pois é com ele que o aluno 

cresce não só a nível académico, mas também a nível pessoal. 

O estágio descrito neste relatório foi realizado na Coral Europa, mais 

propriamente no departamento de produção do programa televisivo “A Tarde é Sua”. 

Neste contexto, foram várias as tarefas desenvolvidas durante a realização do mesmo, 

como por exemplo: marcação de convidados; execução de toda a documentação 

necessária para o programa; receção de convidados; atendimento telefónico e produção 

de exteriores. Com esta descrição procura-se demostrar os conhecimentos adquiridos.  

O relatório está dividido em dois capítulos: no primeiro capítulo é efetuado um 

enquadramento teórico e uma caracterização da Coral Europa. No segundo capítulo é 

realizada uma descrição de todas as tarefas desenvolvidas durante o decorrer do estágio. 

Por fim, para complementar o relatório de estágio, foi concebido um pequeno 

manual intitulado “Ratinho do Estagiário”. Este manual contem informações necessárias 

para a integração e desenvolvimento das atividades realizadas por um estagiário da 

produção do programa “A Tarde é Sua”. 

 

Palavras-Chave: Assistente de Produção, Comunicação, Produção, Programa 

Televisivo.
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Abstract 

 

The internship is an integral part of the student’s curricular agenda. It is during 

the internship, that a student can apply what was learnt throughout the previous years in 

class and, for that reason, internships are carried out at the end of the third year of 

studies. At this stage, the student has the first contact with the job market and becomes 

aware of the real activities that should be carried out in the field.  

The internship is a valuable experience that allows the student to grow, not only 

academically, but also personally. 

The stage described in this report was held at Coral Europa, more specifically in 

the production department of the TV show “A Tarde é Sua”. There were several tasks 

developed during the project, such as: arrange the guest appointments; oversee the 

phone service; as well as write all of the necessary documentation for the show and 

arrange outdoor production. This report aims to demonstrate the knowledge acquired 

throughout the internship.  

This report is divided into two chapters. In the first chapter, “Coral Europa” is 

characterized and put into context. In the second chapter, a description of all the 

activities performed during the internship is given.  

Finally, in order to supplement the internship report, was made a small manual 

which is enti-tled “Ratinho do Estágio”. The latter contains the necessary information to 

integrate and perform the activities done by a student production intern at “A Tarde é 

Sua” TV show.  

 

Key-words: Production Assistant, Communications, Production, TV show. 
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Glossário de Termos Técnicos 

 

Alinhamento- Sequência de notícias ou histórias.
1
 

Audiências- Conjunto de pessoas que, num dado momento, assistem a um programa de 

televisão ou ouvem uma emissão radiofónica.
2
 

Backline- O termo backline é usado para se referir apenas aos equipamentos de 

amplificação de áudio que estão por trás da banda.
3
 

Email- Correio eletrónico, onde chegam e são mantidas as mensagens que alguém 

recebe por este sistema.
4
 

Estúdio- Espaço construído ou adaptado para a gravação de programas.
5
 

Makeup- Maquilhagem.
6
  

Pivot- Texto introdutório de uma peça jornalística.
7
 

Promo- Sequência de imagens que anuncia as histórias a apresentar, seja reportagem 

em vídeo ou de apenas imagens.
8
 

Reconstituição- Ato de refazer o que aconteceu no passado.
9
 

Régie- Local de controlo técnico de uma emissão de televisão, rádio ou espetáculo.
10

 

                                         
1
 Adaptado de https://dicionario.priberam.org/alinhamento, consultado em Novembro de 2018. 

2
 Adaptado de https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/audi%C3%AAncia, consultado em 

Novembro de 2018. 
3
 Adaptado de https://forum.cifraclub.com.br/forum/9/308416/, consultado em Novembro de 2018. 

4
 Adaptado de https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/E-mail, consultado em Novembro 

de 2018. 
5
 Adaptado de 

http://binaries.cdn.impresa.pt/dealer/2097387/Historial+SIC+20143159739297477624869.pdf, 

consultado em Novembro de 2018. 
6
Adaptado de https://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/make-up, consultado em Novembro de 2018 

7
 Adaptado de https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/pivot, consultado em Novembro de 

2018. 
8
 Adaptado de https://comunicamos.files.wordpress.com/2007/09/utadtv-manual3.pdf , consultado em 

Novembro de 2018. 
9
 Adaptado de https://pt.thefreedictionary.com/reconstitui%C3%A7%C3%A3o, consultado em Novembro 

de 2018. 
10

 Adaptado de https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/regie/33409 , consultado em 

Novembro de 2018. 
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Set Principal- Local onde é conduzida a entrevista entre apresentadora e o convidado
11

. 

Voz-off - Voz exterior à cena, que comenta ou narra o acontecimento.
12

 

                                         
11

 Adaptado de http://bdigital.ipg.pt/dspace/bitstream/10314/2581/1/Maria%20Correia_5007799.pdf, 

consultado em Novembro de 2018. 
12

Adaptado de https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/voz-off, consultado em Novembro 

de 2018. 
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Introdução 

 

O estágio é uma das componentes do curso de licenciatura em Comunicação e 

Relações Públicas, lecionado no Instituto Politécnico da Guarda, mais propriamente na 

Escola de Educação Comunicação e Desporto. 

Neste sentido, o estágio é um momento fundamental para o desenvolvimento de 

competências específicas na área da Comunicação e das Relações Públicas, como por 

exemplo pôr em prática o que nos foi ensinado nas aulas teóricas. 

Para poder estagiar, tive de passar por um processo com várias etapas. Na 

primeira etapa, tive de realizar alguma pesquisa de locais onde poderia estagiar, 

segundo alguns critérios. Inicialmente, a minha preferência estava mais relacionada com 

a área das Relações Públicas, mas após uma conversa com ex-alunos do curso, fiquei 

com alguma curiosidade pela área da comunicação social, mais propriamente pelo setor 

televisivo.  

De entre as opções disponíveis, optei pela Coral Europa. Um dos motivos que 

me levou a escolher esta empresa foram as suas condições e saber que era uma 

produtora que recebia bem os estagiários, integrando-os na sua equipa, sendo assim 

mais fácil a adaptação. 

Depois de ter sido aceite, informaram-me que faria parte da equipa de produção 

do programa “A Tarde é Sua”, tendo ficado bastante feliz, pois era o departamento pelo 

qual eu demonstrava mais interesse. 

Desenvolvi várias tarefas que irei descrever e analisar ao longo do relatório, que 

constam no Plano de Estágio (Anexo I). 

No que diz respeito à estrutura do relatório, este está dividido em dois capítulos. 

No primeiro capítulo, faço referência à Coral Europa, que é a produtora que me acolheu, 

evidenciando as suas funções e serviços. No segundo capítulo, descrevo as atividades 

que desenvolvi no decorrer do estágio. 
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Por último, faço uma reflexão final que é uma análise de todo o meu estágio, as 

aprendizagens que fiz e os pontos positivos e negativos desta minha experiência. 

 

 

 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo I - Coral Europa 
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Neste capítulo, irei apresentar a Coral Europa, evidenciando alguns pontos, tais como: 

missão; visão; valores; identidade visual; comunicação; entre outros.  

 

1- Coral Europa 

 

1.1- Breve História 

  

A produtora Coral Europa foi fundada em Espanha, em 1988, mas só em 2007 é 

que se instalou em Portugal para produzir o programa emitido na TVI, “As Tardes da 

Júlia”, que tinha como apresentadora a Júlia Pinheiro (Correia, 2015). 

Inicialmente, esta empresa tinha como objetivo distribuir programas de televisão 

pela Europa, Países Árabes e África. Porém, os seus objetivos mudaram e decidiram 

que iam concentrar a sua atividade na produção e coprodução de programas de 

televisão, séries de ficção e longas-metragens (Murta, 2017).   

Passados dois anos de se instalar em Portugal, a produtora Coral Europa 

estabeleceu uma pareceria com o Grupo V e fundaram o canal “Cazavisión”. O canal 

“Cazavisión” era apenas emitido em Espanha e Portugal. Os temas abordados neste 

canal eram dedicados à caça (Murta, 2017). 

Em 2010, a Coral Europa produziu “Há festa no Hospital”, “Mesmo a Tempo” e 

“Morangomania 2010”, que eram programas dedicados a toda a família. 

Ao longo dos anos, a Coral Europa trabalhou para as duas estações de televisão 

portuguesas privadas. No ano de 2011, enquanto produzia o programa “Dr White”, 

transmitido na SIC, também produzia o programa televisivo “A Tarde é Sua” emitido na 

TVI (Correia, 2015). 

Apesar de a produtora trabalhar essencialmente com estes dois canais 

televisivos, no ano de 2014, teve a oportunidade de produzir para a RTP a telenovela 

“Água de Mar”. Após esta produção, a Coral Europa voltou a trabalhar com a RTP na 

área da ficção. 
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Para além disso, a Coral Europa decidiu apostar na produção fora de estúdio e, 

em parceria com a TVI, produz o programa de domingo à tarde intitulado “Somos 

Portugal”. O “Somos Portugal” é um programa para toda a família com o objetivo de 

dar a conhecer as várias regiões, tradições, costumes e gastronomia do nosso país 

(Murta, 2017).   

No início do ano de 2019, a Coral Europa começou a produzir “O programa da 

Cristina”, emitido na SIC. 

Atualmente, a Coral Europa é uma produtora de referência na área da produção 

audiovisual nacional e internacional. A produtora vai ao encontro do que os canais 

generalistas televisivos precisam, produzindo assim programas de qualidade e 

inovadores (Murta, 2017).   

Devido à diminuição do mercado publicitário, as produtoras de televisão, nos 

últimos anos, têm tido dificuldades em manter o nível dos programas e as 

megaproduções. Contudo, a Coral Europa tem tido a capacidade de se readaptar ao 

mercado, tendo nos seus quadros as pessoas mais versáteis nas áreas dos conteúdos e 

produção (Pedro, 2013). 

 

1.2- Principais Atividades  

 

A produção de programas televisivos é uma das principais atividades da 

produtora Coral Europa. Contudo, para além desta atividade existem outras, tais 

como
13

:  

 produção e comercialização de espetáculos de teatro e musicais; 

 produção e distribuição cinematográfica;  

 produção, edição e comercialização de conteúdos na internet, publicidade 

e merchandising;  

 produção e comercialização de eventos artístico-culturais; 

 

                                         
13

 Adaptado de https://www.infoempresas.com.pt/Empresa_CORAL-VISION-EUROPA.html, consultado 
em Janeiro de 2019. 
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 prestação de serviços de criatividade e conceção de programas, 

guionismo, castings, figuração, agenciamento, e representação de atores, 

artistas e entertainers nacionais e estrangeiros; 

 edição de todo o tipo de publicações periódicas e não periódicas;  

 edição discográfica, de videogramas ou de qualquer outro suporte 

audiovisual;  

 representação e agenciamento de produtos na área da comunicação social 

e audiovisual, incluindo programas televisivos e conteúdos. 

 

1.3- Missão, Visão e Valores 

 

É bastante importante que todos os elementos de uma empresa saibam a missão, 

visão e valores da empresa. 

Para que uma empresa consiga definir a missão, visão e valores tem de ter uma 

noção dos seus conceitos. 

 

1.3.1- Missão 

 

A missão de uma empresa mostra o motivo da sua existência, ou seja, é a 

definição do que é o seu negocio e para que serve. Esta definição deve ser curta, 

simples, fácil de memorizar e de se associar ao negócio.
14

 

Para além do mais, a missão é a base para as prioridades, estratégias, planos e 

tarefas de trabalho, ou seja, é o que diferencia uma organização da outra, sendo 

essencial para a formação de objetivos e estratégias da empresa (Drucker, 1974). 

Segundo David (2005), existem nove componentes essenciais de uma missão 

institucional, a saber: menção de clientes; produtos ou serviços; mercados; tecnologia; 

                                         
14

 Adaptado de http://cdn2.hubspot.net/hubfs/429203/eBooks/%2B_atualizados_%2B/e-

book_Missao_Visao_e_Valores_da_Sua_Empresa.pdf?t=1478265780080, consultado em 14 de Janeiro e 

2019. 
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preocupação com a sobrevivência; o crescimento e a rentabilidade; filosofia; 

autoconceito; a preocupação com a imagem pública; e preocupação com os empregados. 

Neste contexto, a Coral Europa tem como missão prestar serviços de qualidade, 

a níveis técnicos e de conteúdos, produzindo programas televisivos de qualidade, 

dinâmicos e diversificados (Correia, 2015). 

 

1.3.2- Visão  

 

A visão de uma empresa deve ser pensada a longo prazo, pois é ela que 

determina as diretrizes especificas dos objetivos de negócio, sendo que esta deva ser 

ambiciosa, mas ao mesmo tempo realista.
15

 

Para Scott et al. (1998), a definição da visão de uma empresa baseia-se na 

realidade, mas visualiza o futuro. Esta definição permite explorar as possibilidades e as 

realidades desejadas. 

A visão de uma empresa precisa funcionar como uma meta de atuação. Collins 

& Porras (1996) sugerem que a visão contemple um horizonte de tempo de 10 a 30 

anos. 

Em suma, a visão serve para definir os objetivos que a empresa pretende 

alcançar. 

A produtora Coral Europa tem como visão alcançar todos os tipos de público, 

incluindo assim um grande leque de fachas etárias, ou seja, tem como objetivo produzir 

programas para todas as idades e gostos. 

                                         
15

 Adaptado de http://cdn2.hubspot.net/hubfs/429203/eBooks/%2B_atualizados_%2B/e-

book_Missao_Visao_e_Valores_da_Sua_Empresa.pdf?t=1478265780080, consultado em 14 de Janeiro e 

2019. 
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1.3.3- Valores 

 

Os valores de uma empresa podem ser definidos como princípios que conduzem 

a vida da empresa, tendo a função de satisfazer os seus objetivos e as necessidades de 

todos os que estão à sua volta. 

Valores de uma empresa podem ser compreendidos por comportamentos e 

atitudes que são defendidos e utilizados pela empresa. Tendo isto em conta tanto os 

líderes como os funcionários ao tomarem certas decisões, devem-se basear nos valores 

da empresa.
16

 

Para Machado (2009), os valores facilitam a participação das pessoas no 

desenvolvimento da missão e da visão e resultam no comprometimento entre a equipe, o 

mercado, a comunidade e a sociedade. O reconhecimento dos valores de uma 

organização permite predizer o funcionamento da mesma e o comportamento 

organizacional dos seus membros. 

Deste modo, os valores que regem a produtora Coral Europa são o 

profissionalismo, honestidade, rigor, cumplicidade, espírito de entreajuda e altruísmo. A 

produtora televisiva produz também alguns programas de caracter social, onde as 

pessoas com mais dificuldades ou carências são ajudadas, exemplo de uma produção 

feita pela Coral Europa deste género é a realização da gala “Há festa no Hospital”. 

 

1.4- Identidade Visual 

 

A identidade visual de uma empresa inicia-se pela análise dos seus elementos 

primários, que são: o nome, o logótipo e o slogan. Estes elementos são bastante 

importantes para a empresa, pois servem para a sua identificação e reconhecimento 

junto do público. 

                                         
16

 Adaptado de http://cdn2.hubspot.net/hubfs/429203/eBooks/%2B_atualizados_%2B/e-

book_Missao_Visao_e_Valores_da_Sua_Empresa.pdf?t=1478265780080, consultado em 14 de Janeiro e 

2019. 
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Desta forma, a identidade visual pode ser um dos elementos que reflete a 

estratégia de negócio da organização, tornando-a mais visível, podendo ser determinante 

na sua configuração principalmente em momentos de mudança (Sequeira, 2013). 

A este propósito, Damazió (2008, p. 202) define a identidade visual como um 

“conjunto de manifestações físicas a partir do qual uma ideia, um serviço, um produto, 

uma empresa ou qualquer tipo de associação se apresenta e se faz reconhecer junto ao 

seu público”, acrescentando que “Uma identidade visual é percebida não apenas pela 

marca aplicada em uniformes, painéis e impresso em geral, mas também pelo 

comportamento e maneira de falar dos funcionários, pelo mobiliário e tipo de som dos 

ambientes e todas as demais manifestações concretas visuais, auditivas e olfativas” 

(Damazió, 2008, p. 202). 

Para Lima (2005, p. 15), “a identidade visual é antes de tudo um sistema que 

comunica uma ordem lógica. Informa a quem produz, àqueles que desenvolvem 

permanentemente o sistema e àqueles que o consomem como informação: os usuários”. 

Por sua vez, Pinho (1996) entende que os componentes como marca, símbolo, 

logótipo fazem parte do sistema, e ainda, conclui que eles “constituem a assinatura da 

empresa e são responsáveis pela identificação visual da organização” (Pinho,1996, p. 

39). 

Segundo Peón (2003, p. 17), os objetivos da identidade visual são “Influir no 

posicionamento da instituição junto aos similares ou à concorrência. (...), Controle de 

estoque, de património e de pessoal por parte da instituição. (...), Persuasão para 

obtenção de lucro, promoção ou hegemonia”. A identidade visual pode então ser 

definida como um conjunto de elementos gráficos que representam visualmente, e de 

forma sistematizada, uma ideia, um nome, um produto, uma empresa ou um serviço 

(Beirão et al., 2008, p. 64). 

Em suma, a identidade visual é um fator dinâmico, dado que o slogan, o logótipo 

e o nome podem ser alterados em qualquer altura, ou seja, a identidade visual pode ser 

reformulada com o passar do tempo. 
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 1.4.1- Nome 

 

O nome é o elemento principal pela qual a empresa é reconhecida no mercado, 

uma vez que é através do nome que se comunica a sua identidade funcional. O nome é 

também um fator diferenciador protegido, pois legalmente não podem existir empresas 

com o mesmo nome (Lampreia, 2003, p. 49). 

 O nome é um elemento de perceção do modo como a empresa pretende ser 

vista, devendo assim ser de fácil memorização e não possuir caracter depreciativo 

utilizado noutras culturas e línguas (Lampreia, 2003, p. 49). 

Segundo Lampreia (2003), fundador da primeira Agencia de Comunicação em 

Portugal, existem sete categorias de nomes que são:  

 nome individual; 

 associação de nomes das pessoas que fazem parte da sociedade; 

 nome descritivo; 

 iniciais; 

 nome fabricado;  

 nome por analogia. 

 

Para Martins (2006), um nome bem desenvolvido é, sem dúvida, o melhor passo 

que uma empresa pode dar com a sua marca, ou seja, não se deve optar logo pelo 

primeiro nome que surge, mas sim fazer uma grande pesquisa, pois por vezes o melhor 

nome é aquele que achamos menos atraente. 

Ao analisar o nome da empresa onde estagiei e devido à falta de informação 

sobre o surgimento do seu nome, “Coral Europa” é no meu entender um nome 

fabricado, pois o seu nome não nos remete para o nome dos seus fundadores nem é um 

nome descritivo, pois a atividade da empresa não é de imediato deduzida. 

Apesar da Coral Europa ser uma produtora de referência na área da produção 

audiovisual nacional e internacional, o seu nome não é reconhecido por muitos. Na 

redação do programa “A Tarde é Sua”, o único sítio que continha o nome da empresa 
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era a porta de entrada. No restante material da produtora aparecia o nome do programa 

ao invés do nome “Coral Europa”. 

 

1.4.2- Logótipo  

 

O logótipo é considerado como o ponto de partida, funcionando como um 

bilhete de identidade visual, pois apresenta um símbolo e uma forma que de certa forma 

representa a existência da empresa. 

Designa-se por logótipo o nome da instituição desenhado e colorido de forma 

única e específica, de modo a tornar-se um sinal de reconhecimento imediato 

(Lampreia, 2003, p. 49). 

Ao desenhar um logótipo, este terá de ser diferente e inovador, transmitindo 

sustentabilidade e durabilidade devido aos tempos que correm. Os logótipos terão de ser 

legíveis para poderem ser aplicados nos diversos meios de comunicação, em diversas 

escalas (Wheeler, 2008). 

Para Lampreia (2003), um bom logótipo deve ser:  

 de fácil perceção, distinguindo-se das outras referências visuais e suscitando 

um reconhecimento imediato; 

 de grande clareza, para a rápida compreensão do seu significado; 

 de boa memorização, de forma a que o público se lembre dele em qualquer 

situação;  

 de fácil associação com a empresa em questão. 

Por outra parte, Healey (2006) destaca pormenores que um logótipo deverá sempre 

ter, nomeadamente:  

 cor; 

 elementos tipográficos, para transmitir o seu nome;  

 variações, para poder utilizar em vários e determinados contextos;  

 um símbolo visual, universal ou culturalmente específico. 
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Analisando o logótipo da Coral Europa (Figura 1), verificamos que é composto 

pelo nome da produtora, salientado as iniciais das duas palavras que compõem o nome. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Logotipo da produtora Coral Europa 

Fonte: https://www.atelevisao.com/tag/coral-europa/ 

 

As cores que definem o logótipo da produtora são o branco, amarelo e o azul, 

tendo o branco a conotação de perfeição, frescura, harmonia, clareza e humildade, o 

azul é associado ao poder, produtividade e sucesso e, por fim, o amarelo que significa 

credibilidade e transparência (Teixeira, 2015). 

 

1.4.3- Slogan  

 

O slogan é considerado como um incentivo à compra de um determinado 

produto ou serviço, servindo para reforçar a mensagem transmitida pelo logótipo. Este 

deve ser uma frase curta, positiva, clara que permita uma fácil memorização e também 

uma relação rápida com o produto ou com a empresa (Lampreia, 2003, p. 53). 

Na perspetiva de Pacheco (2001), o slogan deve dispensar explicações ou teorias 

exegeses, pois quando bem elaborado possui um significado e uma forte persuasão que 

auxilia a sua promoção frente à demanda. 

A este respeito, Kotler (2000) evidencia que um slogan deve sugerir algo a 

respeito dos benefícios e qualidades, ser fácil de pronunciar, reconhecer e lembrar, ser
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 facilmente traduzido em outros idiomas, ser curto, e preferencialmente, com no 

máximo quatro palavras. 

 Por sua parte, Baker e Balmer (1997) definem um slogan como uma pequena 

frase ou declaração que resume a missão, propósito ou posicionamento da organização, 

produtos ou serviço oferecido. 

Foi-me passada a informação durante a realização do estágio que a Coral Europa 

não tem nenhum slogan a acompanhar o logotipo. 

 

1.5- Organograma  

 

Os organogramas foram criados para dar representação gráfica às relações entre 

cargos na organização (Porter, 1986). O uso mais apropriado é mostrar quem é 

subordinado a quem ou que cargos são superiores e a departamentalização existente. 

Assim sendo, a principal função do organograma é mencionar os sistemas de 

responsabilidade e autoridade da organização.  

Para além do mais, o organograma tem como objetivo demonstrar a divisão do 

trabalho, dividindo a organização em setores organizacionais e facilitar a análise 

organizacional.
17

 

Como a Coral Europa tem para cada produção uma equipa de trabalho, seria 

difícil fazer um organograma tão abrangente. Por esse motivo, decidi fazer o 

organograma da equipa “A Tarde é Sua”, pois foi nesta equipa que realizei o meu 

estágio. 

                                         
17

 Adaptado de http://www2.unifap.br/claudiomarcio/files/2014/09/Aula-sobre-Organograma.pdf 

consultado em Janeiro de 2019. 
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Produção Reportagem Pesquisa 

Direção 

José Pedro 

Diretor Geral 

Cristina Barata 

Diretora de Produção   

João Patrício  

Diretor de Conteúdos 

A equipa do programa “A tarde é Sua” está dividida em 4 setores, como 

podemos verificar no Gráfico 1.  

 

 

 

 

Gráfico 1- Setores da equipa do programa "A tarde é Sua" 

Fonte: Própria  

No setor da Direção (Gráfico 2) temos o José Pedro que é o diretor geral, tendo 

assim ele a decisão final de tudo o que se passa na produtora. João Patrício também faz 

parte do setor de direção, pois ele é o diretor de conteúdos. Dentro do setor da direção 

ainda temos Cristina Barata que é a diretora de produção, ou seja, ela toma todas as 

decisões na redação, sendo estas mais tarde aprovadas ou não pelo José Pedro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Direção do programa "A tarde é Sua" 

Fonte: Própria 

 

O setor de produção presente na redação do programa “A Tarde é Sua” é 

composto da seguinte forma: chefe de produção; apresentadora; editor de conteúdos;

guionista; produtor; aderecista; assistentes de produção; editor de vídeo e editor de som.  
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Fátima Lopes  

Aprsentadora 

Carlos Moura 

Editor de Contéudos 

Claúdio Braga 

Guionista 

Eva Pina 

Produtora 

Florbela Santos 

Aderecista 

Catarina Mascarenhas, Diogo 
Neves e Raquel Figueira 

Assitenstes de Produção 

Carlos Boto e Jorge Sousa 

Editores de Vídeo 

Pedro Seixas 

Editor de Som 

No gráfico 3 podemos verificar quem são os responsáveis por estes cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3- Produção do programa "A Tarde é Sua" 
Fonte: Própria 

 

A equipa de reportagem do programa é composta por uma coordenadora de 

reportagem e por vários jornalistas e repórteres de imagem (Gráfico 4).
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Jornalista/ Repórter 
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Dafne Machado 

Jornalista 

Patricía Chen 

Jornalista 

Carla Leal 

Jornalista 

Pedro Quaresma 

Jornalista 

Joana Boavida 

Jornalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4- Equipa de Reportagem do programa "A Tarde é Sua" 

Fonte: Própria 

 

O setor de pesquisa, como podemos ver no gráfico 5, tem como coordenadores 

Liliana Pacheco e Marta Tomé. Os restantes elementos da equipa de pesquisa são 

jornalistas que tem como função procurar e redigir as histórias do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5- Equipa de Pesquisa do programa "A Tarde é Sua" 

Fonte: Própria  
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1.6- Comunicação na Empresa 

 

Presentemente, todas as empresas se preocupam com as reuniões de motivação, 

com a orientação para os objetivos, com a seleção de clientes, com a excelência da 

análise de mercado e com as estratégias dos produtos, mas o que as diferencia umas das 

outras são as pessoas e o seu envolvimento com a cultura, os valores e os objetivos 

(Lampreia, 2003). 

Numa empresa, são vários os fatores internos e externos que promovem a 

excelência e diferenciação no mercado. O primeiro fator que uma empresa deve ter em 

conta são as pessoas (Lampreia, 2003, p. 24). 

Durante alguns anos, a comunicação servia de instrumento comercial, ou seja, 

ajudava nas vendas. Atualmente, o cenário é diferente, a comunicação passou a ser um 

elemento básico e estratégico na gestão empresarial (Lampreia, 2003, p. 25). 

Para Bahia (1995) a comunicação empresarial é o conjunto de modelos ou 

instrumentos de ação que a empresa usa para falar e fazer-se ouvir. 

Todas as empresas devem ter uma estratégia global de comunicação, onde todos 

os elementos terão de ser construídos e comunicados em sintonia. A estratégia de 

comunicação de uma empresa tem de ser divulgada e conhecida por todos os 

departamentos da empresa. Quando um departamento comunica com clientes, 

fornecedores ou colaboradores o ato de comunicação deve ser empresarial e não 

departamental (Lampreia, 2003, p. 25). 

Comunicação empresarial é muito mais do que comunicar com os colaboradores 

e com os clientes. Este tipo de comunicação deve estar centrado nas políticas da 

empresa e no reflexo que estas podem ter nos vários públicos. 

Um dos maiores objetivos da comunicação empresarial é manter a boa relação 

dos vários públicos com a empresa (Lampreia, 2003, p. 26). 

A comunicação empresarial está dividida em comunicação interna e externa, 

mas os seus objetivos são globais. 
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1.6.1- Comunicação Interna  

A comunicação interna é a que se verifica entre a organização e o seu pessoal 

(Bahia, 1995).  

Através da comunicação interna, os funcionários da empresa, sentem-se mais 

motivados e têm conhecimento dos objetivos, da missão e da visão da empresa. Para 

além destes fatores, a comunicação interna faz com que os funcionários se sintam 

ouvidos nas questões importantes (Lampreia, 2003, p. 80). 

A comunicação interna tem como objetivo fazer de cada colaborador um aliado 

na formação da imagem da empresa. A imagem da empresa forma-se a partir de 

pequenas vivenças e convivências dos públicos internos (Ágil, 2014). 

Um dos objetivos da comunicação interna é gerar uma imagem positiva e um 

clima adequado, para que os objetivos da empresa e os serviços não sejam vistos como 

algo apenas da responsabilidade da administração e dos diretores, mas sim de todos os 

elementos da empresa. 

A comunicação interna tem como função informar e divulgar os resultados da 

equipa, devendo realçar as vitórias que se alcançam e demonstrar que estas ocorreram 

devido ao empenho de todos, fazendo com que a equipa utilize a informação como 

forma de reconhecimento e motivação. O departamento de comunicação não deverá 

comunicar só as vitórias, mas também os possíveis problemas, pois todos os 

funcionários devem saber o que se passa na empresa pelo departamento de comunicação 

e não por rumores ou pela comunicação social (Lampreia, 2003, p 85). 

  Na comunicação interna são utilizados vários tipos de comunicação e vários 

instrumentos de comunicação, como podemos verificar no quadro 1.  
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Comunição escrita 

•Revistas 

•Newsletters 

•Relatórios 

•Brchuras 

•Cartas 

•Jornais 

•Boletins 

•Manuais 

•Memorandos 

•Quadros Informaticos 

•Intranet 

•email 

Comunicação Oral 

•Cara-a-cara 

•Telefone 

•Discursos 

•Apresentações formais 

•Reuniões 

Comunicação 
audiovisual 

•Filmes 

•Video Chamadas 

•Circuito intterno de 
televisão 

•Intranet 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1- Instrumentos de Comunicação Escrita, Oral e Audiovisual 

Fonte: Própria 

Durante a realização do estágio, verifiquei que a comunicação interna do 

programa “A Tarde é sua” era notória. Eram utilizadas várias formas de comunicação, 

tal como vários instrumentos de comunicação. 

No que diz respeito à comunicação escrita era utilizado o email para comunicar 

entre todos os elementos da equipa, quando estes não estavam presentes e para marcar 

reuniões. Também era utilizado um documento Word que continha todas as informações 

sobre o que ia acontecer no programa durante todo o mês, tendo assim a função de 

informar toda a equipa do agendamento das histórias. 

Era através de uma rede de computadores que a equipa partilhava todos os 

documentos inerentes ao programa, ou seja, cada departamento tinha uma pasta onde 

colocava tudo o que fazia para que todos os elementos da equipa tivessem acesso aos 

mesmos. 

Em relação à comunicação oral, a equipa tinha reuniões todos os dias às 13h30, 

onde pelo menos um dos responsáveis por cada departamento estava presente. Nestas 

reuniões eram abordados temas como as audiências do programa do dia anterior, era 

debatido o que tinha corrido bem e mal no programa e ainda era comunicado o 

alinhamento do próprio dia. Esta reunião servia também para apresentadora tirar 

dúvidas das histórias que iriam estar presentes durante a realização do programa. 

A comunicação cara-a-cara era a mais utilizada pela equipa, pois encontravam-

se quase todos no mesmo espaço, havendo assim mais facilidade em comunicar entre 

todos. 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

20 

 

Durante o estágio, utilizei o telefone como um instrumento de comunicação 

interna. Sempre que precisava de comunicar com os assistentes de produção para lhes 

informar que os convidados se encontravam na receção, o telefone era o meu meio de 

comunicação preferencial. Em cada secretária existia também um telefone que só dava 

para comunicar com linhas internas, ou seja, servia para comunicarmos entre equipa e 

para comunicar com pessoas de outros departamentos da TVI. 

 

1.6.2- Comunicação Externa 

 

A comunicação externa é aquela que se desenvolve para fora da empresa, com o 

propósito de obter ou consolidar um clima de recetividade entre todos os públicos fora 

da mesma e que tenham algum interesse para a vida e para o progresso da própria 

empresa (Lampreia, 2003). 

A este propósito, Guffey e Lowey (2010) definem que a comunicação externa 

abrange consumidores, clientes, fornecedores, serviços governamentais e todo o público 

que é afetado. Para Boone e Kurtz (2010), é a troca significativa de mensagens 

transmitidas entre uma organização e os seus públicos principais. 

Neste âmbito, o principal objetivo da comunicação externa é facilitar a 

cooperação e a colaboração com as outras partes interessadas e apresentar uma imagem 

positiva da empresa para a sociedade como um todo. 

Na comunicação externa de uma empresa podem existir vários públicos 

externos, tais como: acionistas da organização; comunidade em geral; concorrentes; 

clientes; entidades em geral; fornecedores; governo; imprensa e revendedores. 

Durante os três meses de estágio, tive a oportunidade de observar quais as 

ferramentas de comunicação externa utilizadas pelos funcionários da Coral Europa, das 

quais destaco o telefone, o email, a carta e a internet. 

A equipa de produção utilizava o telefone como o seu principal meio de 

comunicação externa, pois era através dele que contactava os convidados, contratava 

figuração e cameramans, contactava hotéis para saber a disponibilidade, contactava 

entidades responsáveis por espaços exterior onde era preciso autorização para gravar,
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 respondia a dúvidas dos telespectadores e, ainda, recolhia os dados dos vencedores do 

passatempo. Por norma, todos os convidados eram contactados por telefone, mas por 

vezes a produção comunicava com os convidados através de email quando assim eles o 

desejavam. Para além do telefone e do email, a produção comunicava através de carta 

com os vencedores dos passatempos. 

A equipa de pesquisa utilizava o telefone e o email para contactar os possíveis 

convidados do programa. Era através do telefone e do email que eram efetuadas as 

entrevistas aos convidados. Sempre que um jornalista pedia imagens ao convidado este 

enviava através do email ou dava autorização para retirarem as imagens das suas redes 

sociais.  

A internet também era um meio de comunicação externa muito importante para 

a pesquisa, pois era através das redes sociais que muitas vezes os jornalistas chegavam 

“à fala” com os possíveis convidados e recolhiam informações dos mesmos. 

A Coral Europa também tinha uma página de facebook com o nome do 

programa “A Tarde é Sua”, onde colocava todas as histórias que tinham sido abordadas 

durante o decorrer do programa. Esta página de facebook tinha como objetivo perceber 

se os telespectadores tinham gostado ou não dos conteúdos abordados. 

Eram raras as vezes que a equipa de reportagens estabelecia comunicação com o 

público externo, mas quando o fazia, era através do telefone para comunicar com os 

elementos que iam participar nas reportagens.  
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Capítulo II – O Estágio 
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Tal como referido anteriormente, o meu estágio foi realizado na área da 

produção televisiva e, por isso, neste segundo capítulo, irei definir o que é produção 

televisiva e as funções de um produtor, Irei também explicar no que consiste o 

programa televisivo “A Tarde é Sua”, descrever o meu local de estágio e ainda 

mencionar as tarefas que me foram pedidas durante a realização do estágio.  

Tudo começou no dia em que soube que tinha sido aceite para integrar na equipa 

de produção do programa “A Tarde é Sua “, apresentado por Fátima Lopes. Na altura, 

tive um misto de sentimentos, pois, por um lado, sentia-me ansiosa e feliz por ter sido 

aceite na minha primeira opção. Contudo, por outro lado, sentia-me com algum receio, 

visto que ia para uma cidade que não conhecia e tinha receio de não estar à altura do que 

me ia ser pedido. Sabia só que ia dar o meu melhor fossem quais fossem as minha 

tarefas. 

No dia 9 de julho, iniciei o meu estágio na produtora Coral Europa, apesar do 

meu estágio ter sido realizado nesta produtora, o meu local de estágio não era no interior 

da mesma, mas sim na redação do programa “A Tarde é Sua” que está sediada nas 

instalações da TVI.   

Sempre tive bastante curiosidade em saber como funcionava um programa por 

detrás das câmaras de televisão, pois este é um mundo que o telespectador desconhece. 

No meu primeiro dia de estágio, sentia-me um pouco nervosa, mas logo que 

cheguei à TVI fui bem-recebida pelo chefe de produção, Nuno Martins, que me deixou 

descontraída e à vontade, apresentando-me toda a equipa do programa “A Tarde é Sua”. 

Neste primeiro dia, foi-me proposto conhecer todos os locais onde ia realizar as minhas 

atividades e perceber como funcionava um programa de televisão. 

A régie foi o local que mais me surpreendeu, visto que é lá que a magia 

acontece, ou seja, tudo o que passa para o telespectador é comandado neste local. 

Os primeiros dias de estágio foram mais complicados, pois estava em fase de 

integração e ainda precisava da ajuda da assistente produção Eva Pina para desenvolver 

algumas atividades. No início, como é normal, tinha bastantes dúvidas em relação às 
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atividades a serem realizadas por um assistente de produção, mas sempre que precisava 

de ajuda tinha alguém para me explicar as vezes que fossem precisas.  

Durante o estágio, fiz um pouco de tudo que a área da produção envolve. Como 

podemos verificar nos cronogramas (Tabela 1 e Tabela 2), marquei os convidados para 

o programa (combinava as horas e todos os pormenores relativos às deslocações e 

despesas), realizei atendimento telefónico, recebi convidados, criei documentos 

necessários para a realização do programa, fiz os cartões da apresentadora, efetuei 

produção de exteriores, ajudei em estúdio, troquei os números do passatempo e ainda, 

ligava para os vencedores do mesmo. 

 

 

 

Tabela 1- Cronograma das tarefas desenvolvidas 

Fonte: Própria 
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Apesar de terem sido poucas as vezes que fui receber os convidados devido ao 

facto de existirem duas pessoas com essa função, foi das tarefas que mais gostei de 

desempenhar, pois essa tarefa estava bastante relacionada com uma das vertentes do 

curso que é as Relações Públicas. 

Enquanto estagiária da produtora Coral Europa, os meus objetivos eram integrar-

me ao máximo nas atividades da produção do programa “A tarde é Sua” e aplicar os 

conhecimentos adquiridos durante a Licenciatura. 

Durante a realização do estágio tive que implementar algumas estratégias. A 

observação era uma das minhas estratégias, tentava observar tudo à minha volta para 

perceber como se realizavam as tarefas e onde é que estava a ser precisa, assim 

conseguia demostrar-me disponível para ajudar mesmo antes de ser solicitada a minha

Tabela 2- Cronograma das tarefas desenvolvidas 

Fonte: Própria 
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 ajuda. Outra estratégia era apontar toda a informação que me era transmitida, para caso 

surgisse alguma dúvida não ter que pedir à pessoa para repetir. A terceira estratégia 

utilizada era retificar a informação dos documentos realizados por mim, antes de 

entregar ou imprimir para ter a certeza que a informação estava correta.  

Nunca pensei ter uma adaptação ao local de estágio tão rápida. Passadas duas 

semanas da iniciação do mesmo, a assistente de produção, que era a pessoa que me 

apoiava nas tarefas e verificava se tudo estava correto foi de férias, tendo eu assim que 

realizar as tarefas sozinha. Considero que as desempenhei sem grandes dificuldades, 

sentindo-me assim mais autónoma. 

 

1-Produção Televisiva  

 

O âmbito principal da produção televisiva é a criação e “fabricação” de um 

programa televisivo onde a tecnologia é uma componente do processo (Nazareth, 2016).  

Assim sendo, a equipa de produção enfrenta prazos rigorosos e tem que trabalhar 

com uma variedade de equipamentos complexos. Apesar de maior parte dos 

equipamentos utilizados em produção televisiva terem funções automáticas, utilizá-los 

não é uma tarefa fácil (Zettl, 2015).  

Para Zettl (2015), a maior dificuldade na aprendizagem de produção televisa é 

saber as funções de cada equipamento.  

Há trinta anos atrás, a transmissão televisiva aberta era a única opção de quem 

tinha interesse em produzir e distribuir material de vídeo. Hoje, já é possível produzir 

para a transmissão televisiva através de cabo e satélite onde podemos ver notícias e 

programas de entretenimento (Compesi et al., 2006). 

Tendo em conta que a realização de um programa depende de tecnologia e de 

meios humanos com formação na área, os custos fixos de produção são elevados, 

obrigando, assim, a uma avaliação de uma ideia para adquirir uma forma televisiva, com 

um valor de produção adequado às expetativas da oferta e da audiência. 
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A este respeito, Owens (2007) refere que uma produção televisiva é afetada 

quando a equipa de produção tem pouca experiência, o orçamento é baixo, o 

equipamento utilizado tem pouca qualidade e existe pouco tempo e disponibilidade.  

A principal preocupação de uma produção televisiva é saber para quem se está a 

produzir, ou seja, quem é a sua audiência. 

Para Nazareth (2016), a produção televisiva inicialmente tinha como objetivo 

transmitir ideias, despertar emoções, informar, persuadir e até exercer influência. 

Atualmente, a produção televisiva tem como objetivo produzir textos televisivos 

baseados em estudos de audiências onde observam indicadores dos novos hábitos de 

consumo televisivo (Nazareth, 2016). 

As cinco fases de uma produção televisiva são: o surgimento da ideia, o plano, 

as filmagens, o produto final e a distribuição do mesmo (Kellison, 2006). 

Owens (2017) considera que a produção televisiva é um tipo de produção de 

vídeo. Este tipo de produção tornou-se das ferramentas mais importantes da 

comunicação na cultura contemporânea. É utilizada em vários ambientes dos quais se 

destacam: instituições educacionais; agências governamentais; ambientes corporativos e 

nas próprias casas (Compesi et al., 2006) 

A produção televisiva baseia-se em guiões e planificações para assim poder dar 

origem aos conteúdos. 

Normalmente, as produções televisivas estão segmentadas em 3 estágios que 

são:
18

 

•  Pré-produção: Estágio da planificação, preparação, organização e 

ensaios; 

• Produção: Estágio da gravação e/ao teledifusão do programa;   

•  Pós-produção: Estágio da edição, tratamento adicional e cópias. 

 

                                         
18

 Adaptado de https://pt.slideshare.net/JoseOliveira34/produo-audiovisual-etapas-da-produo-pdf 

consultado em Janeiro de 2019. 
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1.1- Produtor  

 

Um produtor de televisão é o responsável dos conteúdos televisivos e procede 

como um impulsionador de determinado projeto, encarregando-se do planeamento, 

desenvolvimento, coordenação do mesmo (Félix, 2018).  

Durante a realização de estágio pude observar que as principais funções de um 

produtor são: 

• marcar e conciliar os horários de reuniões, gravações e os horários 

dos elementos da equipa; 

• providenciar os transportes, seja para os convidados ou para 

elementos da equipa; 

• garantir a hospedagem dos convidados, quando necessário; 

• arranjar autorizações dos participantes e dos locais de gravação; 

• preparar os guiões para o programa e os cartões da apresentadora. 

Assim sendo, o produtor tem um papel bastante importante na realização de um 

programa televisivo, na medida em que está presente desde criação do programa até ao 

produto final que é transmitido para o telespectador. 

No programa a “Tarde é Sua”, a equipa de produção, na qual integrei, está 

dividida da seguinte forma: diretor de produção; chefia de produção; produção e os 

assistentes da produção. 

 

2-Programa “A Tarde é Sua” 

 

O programa “A Tarde é Sua” é um programa transmitido em direto no canal 

generalista TVI, sendo considerado um programa de daytime, pois é transmitido 

diariamente das 16h00 às 19h00, em exceção das sextas-feiras, já que, neste dia da 

semana, é transmitido até às 20h00. 

A primeira vez que este programa foi transmitido foi no dia 3 de janeiro de 2011 

e desde essa altura que a sua apresentadora se mantém. Fátima Lopes é a apresentadora  
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do programa, mas quando esta se encontra de férias as apresentadoras Leonor Poeiras e 

Iva Domingues são as suas substitutas. 

 “A Tarde é Sua” é considerado um talk-show de conversas marcadas pelo drama 

e a emoção, dando assim a conhecer histórias de vida dos Portugueses.
19

 

Durante a emissão do talk-show é garantida uma conversa em tom animado e 

vivo dos bons momentos partilhados entre todos. São vários os temas abordados durante 

o decorrer do programa, incidindo assim em várias áreas da sociedade, nomeadamente a 

família, os afetos, a saúde, famosos e frivolidade.
20

 

Para além de contar histórias de vida, o programa tem algumas rubricas que são: 

Cabaz surpresa; Tortas e Travessas; Sr. Doutor, Máquina da Verdade; As Gordas; Com 

Letria; Pedro Proença; Noticias de Graça e Rosa Bastos. 

No fim de todas as conversas em estúdio entre a apresentadora e os convidados, 

o objetivo principal é reter o lado positivo da experiência de cada convidado, pois estes 

contam a sua história vida, mostrando assim um exemplo para a sociedade e dando uma 

lição de moral. 

 

3- Descrição do Local de Estágio 

 

A redação do programa “A Tarde é Sua” situa-se na rua Mário Castelhano, n.º 

40, em Queluz de Baixo, mais propriamente nas instalações da TVI. Para realização do 

programa é necessário ter vários setores. Deste modo, nas instalações da TVI, a Coral 

Europa tem à sua disposição uma redação, uma sala de reuniões, uma sala de edição, 

uma sala de espera, um estúdio, uma régie e, ainda, uma sala de maquilhagem e 

cabeleireiro. 

Nos seguintes tópicos, irei descrever os setores onde realizei as atividades 

propostas no decorrer do estágio. 

                                         
19

 Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Tarde_%C3%89_Sua_ (TVI) consultado em Janeiro de 

2018. 
20

   Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Tarde_%C3%89_Sua_ (TVI) consultado em Janeiro de 

2018. 
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3.1- Redação 

 

Grande parte do meu estágio foi realizado na redação. Este espaço é bastante 

iluminado, amplo e harmonioso (Apêndice I). A redação está dividida por 4 ilhas, ou 

seja, cada setor tem um espaço com secretarias juntas, o que facilita no trabalho de 

equipa. As ilhas estão distribuídas da seguinte forma: Direção; Produção; Reportagem e 

Pesquisa. 

  A área de trabalho é para todos igual, sendo composta por uma secretária, um 

computador e dois telefones. As secretárias são bastante grandes o que facilita imenso, 

pois a equipa precisa de espaço para analisar documentos.  

Na redação, existe também um espaço onde são guardados os adereços e guarda-

roupa do programa.  

Por toda a redação existem televisores para acompanhar o programa em direto. 

Anexa à redação está um espaço que serve de reprografia, cafetaria e sala de 

arrumos (Apêndice II). Neste espaço existe uma impressora, uma máquina de café, uma 

máquina de água e, ainda, armários para arrumar as câmaras de vídeo que são utilizadas 

em reportagem. 

 

3.2- Sala de Reuniões  

 

A sala de reuniões encontra-se num compartimento dentro da redação. Esta está 

isolada por vidros e é usada todos os dias para reunir a equipa. É nesta sala que a equipa 

reúne todos os dias às 13h30 com a apresentadora e com a equipa técnica para falarem 

das audiências do dia anterior e do alinhamento do programa. A sala é composta por 

uma mesa extensa e várias cadeiras (Apêndice III). 

Por vezes, esta sala também é usada para receber convidados surpresa, para que 

não haja possibilidade de serem vistos antes do tempo. 
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3.3- Sala de Edição  

 

Tal como a sala de reuniões, a sala de edição de vídeo encontra-se num espaço 

pertencente à redação. A sala de edição é um espaço pequeno sem luz solar e isolada, o 

que é positivo, pois são estas as melhores condições para editar imagens, sons e vídeos 

(Anexo II).  

Dentro desta sala também são gravadas algumas voz-off para reportagens e 

genéricos.  

 

3.4- Sala de Espera  

 

A sala de espera é um pequeno hall junto à porta da redação, que serve para os 

convidados esperarem até serem chamados para irem à makeup e cabeleireira. A sala de 

espera é composta por sofás, uma mesa e um televisor (Apêndice IV). 

Sempre que havia convidados neste local, o meu dever era oferecer-lhes café ou 

água e ligar-lhes o televisor. 

 

3.5- Estúdio  

 

O estúdio é um espaço construído ou adaptado para a gravação de programas. 

Existem diferentes tipos e tamanhos de estúdios de televisão. Independentemente do 

equipamento técnico que compõe um estúdio e da sua área de construção todos tem 

pontos em comum: um chão perfeitamente nivelado e com um acabamento uniforme; 

paredes isoladas acusticamente com pontos de conexões técnicas e teto equipado com 

uma estrutura preenchida com projetores de iluminação (Nazareth, 2016). 

  O estúdio onde é gravado o programa “A Tarde é Sua” é o mesmo onde é 

gravado o programa “Você na Tv”, um encontra-se do lado esquerdo e o outro do lado 

direito. Este é um espaço grande, mas não tão grande como parece na televisão, existe 

um pouco de ilusão ótica. 
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Como irei referir mais à frente no relatório, tive a oportunidade de também 

realizar algumas tarefas em estúdio.  

No estúdio, podemos encontrar a apresentadora, os convidados, os operadores de 

câmara, o responsável pelo som em estúdio, os assistentes de realização e, ainda, os 

figurantes (Apêndice V). 

É designado por Set o local onde é gravado o programa. No âmbito do programa 

televisivo “A Tarde é Sua”, este é composto por um Set principal, uma peanha e um Set 

de passatempo. No Set principal são realizadas as conversas entre a Fátima Lopes e os 

convidados. Neste Set existem cadeiras consoante o número de convidados e uma mesa 

com copos de água para a apresentadora e convidados. A peanha é, por norma, usada no 

início do programa para apresentadora dar as boas vindas e dar a conhecer as histórias 

que vão estar presentes no programa. Também é na peanha que são gravados os 

anúncios comercias que estão presentes no decorrer do programa. O Set de passatempo 

vai para o ar sempre que a Fátima Lopes fala do passatempo “A Bomba”, mas só no 

final do programa é que a apresentadora aparece neste local para dar início ao jogo. Às 

quintas-feiras, este Set é utilizado pelos apresentadores Santiago Lagoá e Inês Gutierrez 

para promoverem o passatempo “Ricas Quintas”. 

 

3.6- Régie  

 

A régie, como referi anteriormente, foi o local que mais me fascinou, uma vez 

que é neste espaço que a magia acontece e nada pode falhar, sendo um trabalho de 

pressão e responsabilidade. Tal como escreve Oliveira (2007, p. 60), “A régie de 

televisão é o centro nervoso de qualquer programa. Ali se concentram todas as vias de 

áudio e de vídeo. Dali se produz, mistura e emite tudo o que o espectador vê em casa no 

seu televisor”. 

Cerca de 12 pessoas asseguram a emissão, na régie, de um programa de televisão 

em direto. É um trabalho minucioso, exigente e cansativo. Tudo tem de correr bem e o 

menor erro pode ter repercussões desastrosas (Oliveira, 2007, p. 61). 
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Os profissionais que fazem parte da equipa da régie são: o realizador; o 

misturador; a anotadora; o orientador de grafismo; o profissional que controla e mantêm 

as câmaras com cores e iluminação corretas; o editor e os responsáveis de som. 

A régie é uma sala escura isolada e composta por vários monitores de televisão e 

computadores (Anexo III). 

É também na régie que se encontra o telefone que é usado para contactar o 

telespectador selecionado para participar no passatempo. 

 

4-Atividades Desenvolvidas  

 

No decorrer do estágio, tive o prazer de realizar várias atividades, umas com 

mais destaque do que outras, mas em todas elas dei o meu melhor. Nos próximos 

tópicos irei descrever ao pormenor as atividades realizadas ao longo do estágio. 

 

4.1- Convidados  

 

Os convidados são as pessoas mais importantes de um programa de histórias de 

vida, pois sem a participação deles não haveria conteúdos para a realização do mesmo. 

Num talk show, o convidado não precisa de ter uma grande bagagem de 

conhecimento, tampouco ter notabilidade, basta que tenha alguma coisa a contar que 

seja do interesse do público-alvo (Lourenço, 2017). Permitindo assim, que qualquer 

pessoa possa ir à entrevista em estúdio para conversar sobre qualquer assunto, desde o 

cidadão comum, até à celebridade que canta e vai somente dar a conhecer as datas dos 

próximos concertos (Lourenço, 2017). 

A este propósito, Sónia Livingstone e Peter Lunt (1994) demonstram que um dos 

prazeres encontrados pelos telespectadores de um talk show é ouvir pessoas comuns 

falando sobre si mesmas. 

Cada convidado é um convidado, devendo assim um assistente de produção ter 

atenção às necessidades de cada um. 
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4.1.1 -Marcação de Convidados 

 

Para efetuar a marcação de convidados eram utilizadas as folhas de convidados 

elaboradas pelo jornalista responsável pela história que iria ser abordada. A folha de 

convidados tinha todas as informações necessárias para a marcação. 

Na folha de convidados constam as seguintes informações (Anexo IV): 

- o tema da história: era importante antes de contactar o convidado, ter noção 

da história que ele iria abordar no programa, para ter um especial cuidado com o 

que se poderia dizer; 

- o nome, idade e profissão: a identificação pessoal é bastante importante, pois 

a produção gostava de tratar os convidados sempre pelo primeiro e último nome 

e ter em conta a idade do convidado e a sua profissão; 

- morada: era importante saber a morada do convidado para poder calcular os 

custos de deslocação, pois estes eram assegurados pela produção; 

- contactos: nos contactos, tínhamos sempre o número de telefone e/ou endereço 

de email dos convidados. Quando existia os dois contactos, por norma, o 

jornalista responsável deixava uma nota a dizer a preferência do convidado para 

ser contactado. Quando eram figuras públicas, normalmente, a folha continha o 

número do convidado e do seu agente. A primeira chamada era feita para o 

agente da figura pública, caso este não atendesse poderia ligar para o número 

pessoal do convidado; 

- alojamento: este tópico servia para saber se o convidado necessitava de 

alojamento ou não, pois tal como os custos de deslocação, os custos de 

alojamento eram assegurados pela produção. Quando um convidado necessitava 

de alojamento, contactava várias cadeias de hotéis para saber se havia 

disponibilidade e comparava preços; 

- hora de chegada ao estúdio: normalmente, o jornalista, quando fazia as 

entrevistas através de telefone, agendava uma hora de chegada ao estúdio, mas 

informava que poderia haver alguma alteração, já que a responsabilidade pela 

definição da hora de chegada era da produção. Por este motivo, o que era



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

35 

 

 colocado neste campo era a hora que o jornalista agendava com o convidado, 

esta podia ser alterada ou não; 

- observações: quando analisava a folha de convidados, tinha de ter especial 

atenção a este campo, uma vez que, quando um convidado tinha dificuldades 

motoras, era aqui que se encontrava essa informação. Quando um convidado ia 

atuar no programa, essa informação estava nas observações para que 

pudéssemos perguntar todas as informações sobre atuação, quando o 

contactássemos. Outra informação que, habitualmente, estava neste campo era 

como o convidado se ia deslocar até às instalações da TVI; 

- acompanhantes: quando um convidado levava acompanhantes, o nome deles 

tinha de estar na folha de convidados para podermos confirmar se eles vinham. 

Era importante confirmar os nomes das pessoas que vinham acompanhar, pois, 

senão existisse essa informação na lista a segurança, não os deixavam entrar. 

Antes de começar a contactar os convidados, lia atentamente todas as 

informações sobre eles e, de seguida, ia ver ao alinhamento qual seria a ordem das 

histórias. Depois de registar a lápis a ordem que estava no alinhamento, pedia ao Carlos 

Moura ou ao Cláudio Braga para confirmarem se se mantinha como estava no 

alinhamento ou se havia alterações. Depois ser confirmada a ordem voltava a ler a folha 

de cada convidado para definir horários e ajudas de custos de deslocamento e de 

alojamento. 

Ao definir o horário, tinha de ter em conta de onde vinha o convidado, se era 

homem ou mulher, como se ia deslocar, se ia atuar e ainda se ia trazer alguma coisa para 

o cenário. 

Se o convidado viesse de muito longe, pedíamos para estar por volta da hora de 

almoço e oferecíamos o almoço, para garantirmos que tínhamos o convidado a horas. O 

mesmo acontecia quando os convidados se deslocavam de transportes públicos. 

Quando os convidados eram de Lisboa ou arredores, pedíamos para estarem uma 

hora e meia antes para haver uma margem de tempo caso acontecesse algum imprevisto.  

Se o convidado fosse atuar, pedíamos para estar às 15h00 no estúdio, para haver 

um ensaio antes do direto. 
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Para definir a ajuda de custos de deslocação, tinha de ter em conta como é que os 

convidados se iam deslocar. Se o convidado viesse de carro próprio, usava o site da Via 

Michelin para calcular os custos da viagem. Se o convidado viesse de transportes 

públicos não era necessário calcular os gastos, só tinha que registar qual seria o 

transporte que iria utilizar. A produção só pagava táxis aos convidados que se 

deslocassem de Lisboa para Queluz de Baixo. 

Depois de tudo bem definido, já podia contactar os convidados. Os convidados 

eram marcados maioritariamente por telefone.  

Quando ligava para os convidados, a primeira coisa que fazia era identificar-me, 

de seguida dizia qual era o motivo da minha chamada e perguntava se era oportuno 

falarem comigo naquele momento. Quando a resposta era positiva, começava por 

confirmar os dados que estavam na folha. Por uma questão de simpatia, perguntava 

sempre ao convidado se a hora que tínhamos definido para a hora de chegada ao estúdio 

era viável para ele.  

Depois de confirmar tudo, informava que tínhamos uma ajuda de custos para a 

deslocação e perguntava qual seria o transporte que iriam utilizar. Quando se 

deslocavam de carro próprio, pedia para colocarem o valor que já tinha sido calculado 

de combustível com o nosso número de contribuinte e pedia para passarem nos pórticos 

da autoestrada para retirarem o comprovativo, para que lhes fosse devolvido o dinheiro. 

Quando os convidados se deslocavam de transportes públicos, informava-os que 

tinham que pedir fatura com o nosso número de contribuinte para lhes ser devolvido o 

dinheiro quando chegassem às instalações da TVI. 

Caso viessem de carro próprio, informava-os que tínhamos estacionamento. 

Era importante comunicar aos convidados que tínhamos maquilhadora e 

cabeleireira. Outro aspeto que pedíamos aos convidados, neste caso relativamente ao 

vestuário, era para não virem de riscas nem quadrados muito pequenos por causa do 

efeito Moiré. O efeito Moiré, mais conhecido por batimento, é uma interferência gerada 

quando tentamos visualizar numa televisão, um padrão através de outro. Numa 

televisão, as imagens são formadas por pixels, que são um padrão de pontos (pixel), 

alinhados em linhas e colunas. Este efeito ocorre devido à interferência entre as linhas 

horizontais e as linhas diagonais. 
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Por esse motivo é importante não usar roupas, imagens e objetos com padrões de 

riscas ou desenhos pequenos repetidos em televisão.
21

 

Durante o contato telefónico, fornecia sempre a nossa morada e o número de 

contribuinte. 

Quando um convidado ia atuar, tinha o dever de recolher as seguintes 

informações: se atuação ia ser ao vivo ou em playback; o nome da música; a autoria; a 

duração; a backline e pedia para nos enviarem a letra da música. 

Para finalizar a chamada telefónica, confirmava o nome dos acompanhantes e 

despedia-me dizendo que se necessitassem de mais alguma informação que poderiam 

ligar. 

Os convidados eram contactados no dia antes da participação no programa. 

 

4.1.2- Caderno de Convidados 

 

O caderno de convidados servia para registar o nome e contactos dos 

convidados. Este caderno estava organizado pelo dia e pelo número do programa 

(Anexo V). Este era bastante útil quando necessitávamos de procurar o número de um 

convidado que já tinha participado no programa. 

Para preencher o caderno começava por escrever a data e o número do programa. 

De seguida, dividia o programa por partes e, em cada parte, escrevia o nome dos 

convidados e o seu contacto. 

O caderno só era preenchido no dia a seguir aos convidados terem estado 

presentes no programa, pois poderia haver alguma alteração. 

 

                                         
21

 21
 Adaptado de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31733349/196_Usihc_2_SILVA_SUGIMOTO.pdf?

AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551469789&Signature=Bv3CvOrt2i2kB

aINq6ILgHMEbBs%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DCONSIDERACOES_ERGONOMICAS_PARA_O_DESENVO

.pdf consultado em Março de 2019. 
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4.1.3- Mapa de Convidados  

 

O mapa de convidados é um documento disponível no formato do Microsoft 

Excel que está dividido pelas seguintes colunas: nome do convidado; hora da chegada; 

pronto direto; ordem de entrada; género; horas da makeup; observações; tema; horas de 

ensaio; som; almoço e acompanhantes (Anexo VI). 

Na primeira coluna, era colocado o primeiro e último nome do convidado. A 

seguinte era preenchida com a hora combinada de chegada ao estúdio. 

O pronto direto é a hora em que os convidados terão de estar prontos para 

entrarem em direto. As horas do pronto direto já estavam definidas pela produção 

consoante a parte do programa. 

Na ordem, como o próprio nome indica, era colocada a ordem em que os 

convidados iam entrar em direto. 

Na coluna do género era preenchida com “1M” se fosse uma mulher, “1H” se 

fosse um homem e “1C” se fosse uma criança. Quando era uma criança colocava-se nas 

observações a idade da mesma. 

A hora da makeup era definida por mim. Era necessário ter em conta se era 

homem ou mulher. Se fosse mulher marcava uma hora antes de entrar em direto, se 

fosse homem marcava meia hora antes do direto. 

Nas observações era colocada a ajuda de custos, a idade das crianças, se o 

convidado tinha alguma deficiência motora, entre outras informações relevantes. 

Para se preencher a coluna do tema, guia-se pelo nome da pasta que continha a 

história. 

As informações que constavam na coluna do ensaio era a hora marcada para 

ensaiar, caso o convidado tivesse alguma atuação. Como referido anteriormente, os 

ensaios eram feitos às 15h00. 

Na coluna do som colocava-se as informações sobre atuação que eram 

recolhidas durante a chamada de marcação de convidados. Costumava-se ainda colocar 

o nome dos acompanhantes. 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

39 

 

Na coluna de almoço e acompanhantes era só completar com o número de 

pessoas.  

Este documento era preenchido depois de ser realizada a chamada de marcação, 

ou seja, os dados presentes nele eram dos convidados do dia a seguir. 

O mapa de convidados era impresso no dia a seguir antes da reunião. Antes de se 

mandar imprimir, tinha-se de confirmar se a ordem dos convidados se mantinha, 

comparando com o alinhamento. 

Se estivesse tudo correto, poder ia-se proceder à impressão de sete exemplares 

deste documento. Este era entregue, na reunião, aos responsáveis pelo rececionamento 

de convidados, à cabeleireira, à maquilhadora e aos responsáveis pelo estúdio e régie, 

pois era através deste documento que se guiavam para saber as informações dos 

convidados. 

 

4.1.4- Receção de Convidados 

 

A receção dos convidados era responsabilidade do Diogo e da Raquel, mas 

quando estes não se encontravam na TVI ou se encontravam ocupados, eu executava 

esta tarefa. 

Quando os convidados chegavam à receção, os profissionais da segurança, 

através de uma chamada telefónica, avisavam-nos para que pudéssemos ir buscar os 

convidados à sala de espera da receção. 

Sempre que me cabia a mim esta tarefa, antes de ir, lia na folha de convidados o 

primeiro e último nome e o tema da história para que os pudesse receber da melhor 

forma. 

Ao realizar esta tarefa, saudava e apresentava-me aos convidados, de acordo 

com as regras de Protocolo e Relações Públicas. A saudação é um gesto comunicativo 

de cortesia. Existem várias formas de saudação e variam consoante o meio em que 

estamos e as pessoas a quem nos dirigimos. A saudação pode ter um caracter oficial ou 

particular. Ao receber os convidados utilizava a saudação com caracter particular, pois 
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esta é sempre feita da pessoa mais nova para a mais velha, da categoria inferior à 

superior, primeiro o cavalheiro e depois a senhora.
22

 

Assim sendo, quando chegava à sala de espera, perguntava se eram os 

convidados do programa “A Tarde é Sua”, dava-lhes as boas vindas e cumprimentava 

todas as pessoas. De seguida, pedia para me acompanharem até à sala de espera que se 

situava ao lado da redação. Para chegar a este local era necessário subir escadas. É de 

cortesia protocolar que se a escada for demasiado estreita subam primeiro os senhores e 

de seguida as senhoras, e estas, passaram à frente ao chegar ao cimo das escadas.
23

 

Depois de instalados, perguntava se queriam um café ou água e pedia para 

aguardarem um pouco, que já seriam encaminhados para a maquilhagem e cabeleireiro.  

Quando os convidados vinham para almoçar, acompanhava-os até ao refeitório 

onde explicava como tudo funcionava. 

 

4.2- Documentação Diária do Programa  

 

Para a realização de um programa de televisão são necessários vários 

documentos e, por isso, foi-me atribuída a tarefa de elaborar e fotocopiar/imprimir os 

documentos que fossem necessários. 

Quando verificava que um documento estava em falta, dirigia-me à impressora 

da redação e fotocopiava-o ou imprimia-o. 

Nos tópicos seguintes, irei descrever a documentação que era da minha 

responsabilidade.  

                                         
22

 Adaptado de https://pt.slideshare.net/paulomcabral/manual-de-protocolo-etiquetaiefp consulado em 

Fevereiro de 2019. 
23

 Adaptado de https://pt.slideshare.net/paulomcabral/manual-de-protocolo-etiquetaiefp consulado em 

Fevereiro de 2019. 
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4.2.1- Cartões da Apresentadora 

  

Os cartões da apresentadora são um suporte para que a apresentadora tenha 

sempre as informações necessárias, como por exemplo o nome dos convidados e a sua 

história (Anexo VII).  

Os cartões eram elaborados depois da reunião geral. Após esta reunião, 

confirmava se existia alguma alteração no alinhamento para poder fazer os cartões. 

Se houvesse alterações, esperava que o Cláudio Braga me desse autorização para 

os poder fazer. 

Quando não havia alterações, ia à pasta com o nome de redação onde se 

encontrava o alinhamento. Fazia uma cópia do alinhamento para o poder modificar sem 

fazer alterações no original e dava-lhe o nome de cartões. 

Seguidamente, eliminava as colunas das vts/oráculos/grafismos e a coluna da 

música/áudio, pois continham informações que não eram necessárias para apresentadora 

e diminuía a tabela de forma a ter um tamanho razoável para ser colocada nos cartões. 

Depois de ter feito as alterações, mandava imprimir o documento para recortar, 

numerar e sublinhar. 

A numeração era feita por partes, ou seja, tinha que começar de novo a 

numeração quando mudava de parte. 

O que era sublinhado com um marcador fluorescente eram os pivots para que 

apresentadora tivesse facilidade em ler.  

Concluída esta tarefa, colocava as folhas dentro dos cartões e levava ao estúdio. 

 

4.2.2 – Promo 

 

A promo era um documento para apresentadora ter noção do que ia dizer para 

promover o programa do dia seguinte. Esta era gravada todos os dias antes do direto, 

para depois ser exibido no dia a seguir no programa televisivo “Você na Tv” (Anexo 

VIII).
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A minha função em relação à promo era confirmar se estava concluída, imprimir 

dois exemplares e levar um para estúdio e outro para a régie. 

 

4.2.3 – Alinhamentos 

 

O alinhamento contém a sequência cronológica do que acontece ou está previsto 

para o programa. É aí que estão descritos todos os sons/mensagens que vão surgir no ar 

e tanto podem ser notícias e reportagens como músicas ou efeitos. Em suma, é o 

documento que reúne por escrito, todo o material que vai estar envolvido no programa 

assim como os tempos previstos para cada matéria. É a estrutura do programa. O guião 

ou alinhamento é a prova e a garantia de que um programa foi preparado, que 

dominamos. É a salvaguarda indispensável contra improvisações, imprevistos e faltas 

de controlo do programa.
24

 

Resumidamente, um alinhamento é um guião que descreve o que vai acontecer 

no programa, tendo assim informações importantes, tanto para a apresentadora como 

para as pessoas da régie e do estúdio. 

Existem várias regras de elaboração de alinhamentos para programas em direto 

que são:
25

 

 usar sempre papel branco escrito de um só lado da folha e preferencialmente 

do lado direito porque é para aí que os nossos olhos se dirigem em primeiro 

lugar; 

 escrever com espaço duplo com letras grandes; 

 escrever linhas de 14 a 15 centímetros de comprimento; 

 não dividir as palavras no final da linha; 

 não dividir o último parágrafo, no final da folha; 

 a música e efeitos sonoros são escritos em maiúsculas e sublinhadas no lado 

posto ao texto para se destacar. 

                                         
24

 Adaptado de http://www.ue-paane.org/files/1914/6056/8629/7_GB_Manual_Radio.pdf, consultado em 

Fevereiro de 2019. 
25

 Adaptado de http://www.ue-paane.org/files/1914/6056/8629/7_GB_Manual_Radio.pdf, consultado 
em Fevereiro de 2019. 
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O alinhamento do programa “A Tarde é Sua”  está dividido em seis colunas, a 

saber: seq; conteúdo; vts/oráculos /grafismos; música/áudio; Set e observações/guião 

(Apêndice VI). 

Os alinhamentos eram elaborados pelo Carlos Moura e pelo Cláudio Braga. 

Depois de estarem concluídos, eram impressos por mim. Antes de imprimir, tinha 

sempre de perguntar se já estavam concluídos. Assim sendo, se a resposta fosse positiva 

mandava imprimir dezassete exemplares deste documento. De seguida, agrafava os 

alinhamentos e deixava-os na sala de reuniões. 

 

4.2.4- Declarações de Faltas 

 

Quando um convidado faltava ao trabalho ou à escola para estar presente no 

programa, os responsáveis pelo rececionamento dos convidados perguntavam-lhes se 

iriam necessitar de uma declaração de falta, para me poderem passar essa informação. 

Se a declaração de falta fosse necessária, os responsáveis pelo rececionamento 

dos convidados pediam o cartão de cidadão do convidado para que eu pudesse elaborar 

o documento. 

Para elaborar a declaração de falta, tinha de ir à pasta de originais que se 

encontrava dentro da pasta de produção e teria de abrir o documento com o nome de 

“declaração de falta” e modificar o nome, a data e o número do cartão de cidadão 

(Apêndice VII). 

Depois dos dados modificados, pedia à diretora de produção, Cristina Barata, 

para assinar o documento. 

Assim que o documento estivesse assinado, poderia chamar um dos responsáveis 

pelo rececionamento dos convidados para entregar o documento ao mesmo.  
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4.2.5- Resumo do Programa  

 

O resumo do programa era uma das primeiras tarefas que fazia ao chegar ao 

local de estágio. 

Na elaboração do resumo, usava sempre o alinhamento como base, pois este 

documento tinha de conter as seguintes informações: número do programa; data; nome 

do apresentador; tema; convidados e um resumo da história (Apêndice VIII). Estas 

informações deveriam ser preenchidas para todas as partes do programa. Desta maneira, 

usava o alinhamento como base para poder ver o nome dos convidados e poder ler a 

história deles e resumi-la. 

Este documento era elaborado para que a produção nacional soubesse o que 

tinha acontecido no programa ”A Tarde é Sua” e caso fosse necessário consultar algum 

tema que já tinha sido abordado. 

 

4.3- Atendimento Telefónico 

 

O atendimento telefónico foi das tarefas que menos dificuldade tive, devido a ter 

tido um estágio na área do secretariado clínico, tendo assim alguma formação. Quando 

se faz um atendimento telefónico devemos falar de uma maneira clara e num tom 

adequado para que as pessoas que estão do outro lado da linha percebam o que estamos 

a dizer. É também bastante importante estar a sorrir para podermos transmitir simpatia. 

Quando atendia os telefonemas, tinha de dizer “Bom dia (variava consoante a 

hora do dia), produção do programa “A Tarde é Sua” em que posso ajudar?”. Depois de 

ouvir o que o telespectador necessitava, tentava resolver a situação.  

Quando eram telefonemas para os jornalistas, pedia à pessoa que estava do outro 

lado da linha para me dizer o seu nome e o contacto, para eu poder passar a informação 

ao jornalista para que este devolvesse a chamada, assim que possível. 

Quando eram chamadas relacionadas com a “Máquina da Verdade”, pedia o 

contacto e o nome da pessoa para que a jornalista Rita Fão retomasse a chamada. 
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Por vezes, os telespectadores ao verem o programa ficavam com algumas 

dúvidas em relação a algum tema e telefonavam-nos para pedir ajuda, como por 

exemplo: quando tínhamos algum médico presente no programa, por norma, havia 

sempre pessoas que nos contactavam para saber o contacto do médico e o local de 

trabalho do mesmo. O meu dever era procurar a informação de imediato para poder 

ajudar o telespectador, mas se visse que não estava a conseguir encontrar a informação 

necessária, ficava com os dados da pessoa e contactava-a assim que tivesse a 

informação pedida. 

Quando recebíamos telefonemas de pessoas que estavam interessadas em contar 

a sua história ou participar em alguma rubrica do programa, eu informava-as que o 

teriam que fazer através de carta ou email, facultando assim a nossa morada e email. 

Na minha secretária, existiam dois telefones, um para chamadas externas e outro 

para chamadas internas. Quando o telefone de chamadas internas tocava era, por norma, 

da segurança para avisar que os convidados já se encontravam na sala de espera. Depois 

de obter essa informação, contatava o Diogo ou a Raquel para poderem ir receber os 

convidados. 

Outro motivo por qual a segurança ligava era a chegada de cartas e encomendas, 

para que as pudesse ir buscar à receção. 

Durante os telefonemas, sempre que não percebia alguma coisa que me era 

transmitida pelo telespectador ao telefone, tinha de voltar a perguntar com alguma 

delicadeza pedindo desculpa e pedindo para voltar a repetir, como, por exemplo: 

“Desculpe, não percebi, será que pode repetir?”. Depois do telespectador repetir, 

agradecia. 

No final de todas as chamadas, despedia-me, agradecia e pedia com licença: 

“Adeus e obrigada, continuação de bom dia …com licença”. Esperava sempre que fosse 

a pessoa a desligar primeiro, por uma questão de profissionalismo. 
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4.4- Passatempos “A Bomba” e “Ricas Quintas”  

 

Os passatempos “A Bomba” e as “Ricas Quintas” são concursos publicitários 

que decorrem durante o programa “A Tarde É Sua”. Os concursos têm como objetivo 

promover os programas em que estão inseridos. Em cada edição destes passatempos, o 

vencedor ganha um prémio no valor previamente indicado pela apresentadora ao longo 

do programa. 

No passatempo “A Bomba” existe um prémio do dia, um jackpot, a bomba e 

vários valores monetários. O prémio do dia é garantido ao vencedor e, de seguida, é 

feito o jogo. O jogo consiste em um placar com doze números no qual o telespectador 

escolhe dois para serem virados, sabendo assim o que vai ser acrescentado ao prémio do 

dia. 

No passatempo as “Ricas Quintas”, o valor que é indicado desde o início do 

programa é o que é entregue sem ter de fazer nenhum jogo, ou seja, logo que o vencedor 

atende a chamada já tem direito ao prémio.  

 

4.4.1- Mudar o Passatempo  

 

Só o passatempo “A Bomba” é que necessitava de ser alterado (Apêndice IX). 

Como já foi referido anteriormente, este consistia num placar com números, por isso os 

prémios que estavam por de trás de cada número tinham que ser mudados de ordem 

todos os dias.  

Depois da alteração feita, tirava uma fotografia ao placar com os prémios 

virados para a frente, para que pudesse mostrar na régie a disposição dos mesmos. 

Por norma, esta atividade era feita quando ia levar os cartões ao estúdio. 
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4.4.2- Recolher os Dados do Vencedor 

 

Durante o passatempo, os dados do vencedor recolhidos eram o nome e o 

contacto. Por esse motivo, era necessário ligar no dia seguinte para recolher os restantes 

dados. 

Começava a chamada por me identificar e felicitar o vencedor. Os dados 

recolhidos durante a chamada eram os seguintes: nome; data de nascimento; morada; 

número de cartão de cidadão; número fiscal; profissão e identidade patronal. 

Muitas vezes, os vencedores já tinham alguma idade e não me conseguiam dizer 

o número de cartão de cidadão e o número fiscal. Quando isso acontecia, pedia-lhes que 

contactassem alguém que os ajudasse para lhes voltar a ligar mais tarde, pois sem esses 

dados não poderíamos proceder à entrega do prémio. 

Depois de ter todos os dados necessários, informava o vencedor que lhe iriamos 

enviar uma carta com um recibo de quitação no qual ele tinha que confirmar se os dados 

estavam corretos e assinar. Para que lhe pudéssemos entregar o prémio, pedia também 

que nos enviasse uma fotocópia do cartão de cidadão. 

Para finalizar a chamada, informava o vencedor, que depois de recebermos toda 

a documentação pedida, que teria até noventa dias para receber o prémio. 

 

4.4.3- Base de Dados dos Vencedores 

 

A base de dados dos vencedores era um ficheiro no formato do Microsoft Excel 

que continha os dados pessoais de todos os vencedores.  

Depois de terminar a chamada e de recolher as informações necessárias para o 

preenchimento da base de dados, abria o referido ficheiro e procedia ao preenchimento. 

Este documento era elaborado, pois a produção tinha de ter esses dados 

disponíveis para que a TVI tivesse acesso. 
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4.4.4- Mapa de Prémios 

 

O mapa de prémios era um documento interno, que servia para a produção ter 

uma ideia dos prémios que já tinham saído e quais eram os números mais escolhidos no 

passatempo “A Bomba”. 

Deste modo, o documento era preenchido com as seguintes informações: prémio 

do dia; número e valor da primeira jogada e número e valor da segunda jogada. 

 

4.4.5- Recibo de Quitação  

 

Era no recibo de quitação que constava os dados e o valor do prémio que o 

telespectador iria receber. Este documento tinha de ser assinado pelo vencedor e ser-nos 

devolvido. 

A minha tarefa era preencher as alíneas com os dados pessoais do vencedor e 

preencher o valor do prémio. 

Depois de preenchido, dava à diretora de produção para que esta pudesse 

confirmar se estava tudo correto. 

 

4.4.6- Carta de Acompanhamento 

 

A carta de acompanhamento era o documento que era enviado ao vencedor a 

explicar como se iria proceder à entregada do prémio (Anexo IX). 

Neste documento, tinha de modificar o nome do vencedor, a morada, a data do 

programa, a data em que a carta estava a ser escrita e o valor do prémio, na medida em 

que os restantes dados eram sempre iguais, não necessitando assim de modificação. 

Imprimia a carta e dava à minha coordenadora Cristina Barata para ela confirmar 

e assinar. 
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4.5- Produção de Exteriores 

 

A produção de exterior inclui toda a produção fora de estúdio. As formas e 

géneros televisivos produzidos por uma produção de exteriores são documentários, 

magazines de histórias noticiosas, reportagens de investigação, espetáculos de viagens, 

dramas, entre outros. A produção de exteriores é um formato essencialmente dedicado à 

área de entretenimento televisivo, mas também pode produzir conteúdos para a área de 

informação (Nazareth, 2016). 

Durante a realização do estágio, tive a oportunidade de participar na produção da 

rubrica “Senhor Doutor” e, ainda, na produção de uma reconstituição de uma história 

que iria ser abordada no programa. 

Um produtor tem como responsabilidade garantir a realização das produções do 

ponto de vista material e é responsável pela definição do local, pela escolha dos atores e 

figurantes, pela deslocação e alimentação de todos os intervenientes, pelo orçamento e, 

ainda, pela definição dos horários de trabalho. Tendo tudo isto em conta, um produtor 

deve elaborar um guião antes de sair para uma produção (Apêndice X). 

 

4.5.1- Rubrica “Senhor Doutor” 

 

O “Senhor Doutor” é uma rubrica semanal, que tem como objetivo ajudar 

pessoas que precisem de uma intervenção a nível da saúde oral. O médico responsável 

por esta rubrica é o Dr. João Espírito Santo, especialista em medicina dentária. 

A gravação desta rubrica é dividida em várias etapas que são: gravação a 

surpreender a pessoa que irá ser ajudada; gravação da primeira ida ao consultório do 

“Senhor Doutor” onde são diagnosticados os problemas dentários; gravação dos 

tratamentos. A última fase desta rubrica já é feita em direto no estúdio, que é a 

revelação do resultado final dos tratamentos. 

Nesta rubrica, a minha participação foi na produção da primeira etapa, ou seja, 

participei na gravação onde surpreendemos a candidata à rubrica “Senhor Doutor” 

(Apêndice XI). 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

50 

 

Como assistente de produção, dias antes, liguei à empresa onde trabalhava a 

candidata para pedir autorização para irmos ao local de trabalho surpreendê-la e 

informá-los do horário em que pretendíamos gravar. 

No dia anterior, tive a responsabilidade de avisar todos os intervenientes da hora 

de saída para as gravações, verificar se o material necessário estava disponível e ainda 

fotocopiar e entregar o guião aos repórteres de imagem, à jornalista, ao Dr. João 

Espirito Santo e ao chefe de produção. 

Para a gravação, eram necessárias duas câmaras de vídeo principais, mais as 

domésticas e um editor de som no local de gravação. 

Quando chegámos ao local de gravações, o chefe de produção foi falar com a 

diretora do local de trabalho da nossa candidata, para convencer a candidata a sair do 

escritório para que a nossa equipa pudesse instalar câmaras de vídeo ocultas sem que ela 

desse conta. Durante esta gravação, prestei ajuda aos repórteres de imagem e auxiliei na 

entrada do Dr. João Espirito Santo. 

Depois de surpreendermos a convidada, foi feita a gravação de uma pequena 

entrevista dirigida pelo Dr. Esprito Santo, onde a convidada falou um pouco da sua 

história de vida e da sua situação oral. O local desta gravação também foi escolhido pela 

produção. Por norma, este local já está definido no guião, mas neste caso o local só foi 

definido na hora.  

Nesta etapa, o meu papel foi organizar o local de gravação e pedir às pessoas 

que se encontravam perto do mesmo para não fazerem muito barulho, nem se 

aproximarem.  

Depois de concluir as gravações, a produção tem o dever de arranjar local para a 

equipa se alimentar. Neste caso, como as gravações acabaram à hora de almoço, o chefe 

de produção e eu arranjámos um local para todos almoçarmos. 
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4.5.2- Reconstituição  

 

Uma reconstituição em televisão é gravar algo que aconteceu no passado com 

base numa história baseada em factos verídicos. Habitualmente, é gravada uma 

reconstituição para ajudar o telespectador a perceber melhor o que aconteceu. 

Neste âmbito, tive a oportunidade de participar na gravação de uma 

reconstituição de uma cena de crime (Apêndice XII).   

A equipa de reportagens e pesquisa achou que ter só o convidado no estúdio a 

falar do que aconteceu não seria demasiado impactante. Então, decidiu que a melhor 

maneira para prender o telespectador a esta história seria fazer uma reconstituição da 

cena do crime. 

Nesta situação, o trabalho de um produtor é ler a história para perceber o que 

será necessário para que tudo seja gravado o mais perto da realidade possível. 

Neste trabalho, tivemos de encontrar atores com idades equivalentes aos 

protagonistas da história real. Para isso, contactamos a Plural que é a empresa 

responsável pela figuração do programa “A Tarde é Sua”.  

A cena do crime ocorreu numa casa. Por isso, a produção contactou um 

aparthotel para que pudéssemos ter um local parecido com o da realidade. 

Para gravar esta reconstituição foi preciso uma câmara de vídeo, um guionista, 

cinco atores e dois elementos da produção. 

Tal como na rubrica do “Senhor Doutor”, tive de contactar todos os 

intervenientes para marcar a hora de saída da TVI, verificar se o material necessário 

estava disponível e, ainda, fotocopiar e entregar o guião. 

Para além disso, também tive de verificar se tínhamos os adereços necessários. 

Neste caso, uma pistola e um computador. 

No dia das gravações, depois de deixar alguns dos atores no aparthotel, tive de ir 

comprar alimentos e bebidas que eram necessárias para se gravar a cena. 

Antes de começarem as gravações, posicionei os adereços e ajudei o guionista a 

explicar aos atores o que tinham de fazer. 
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A minha última tarefa na participação deste trabalho foi elaborar justificações de 

faltas para os atores, pois estes eram menores e estavam a faltar à escola. 

 

4.6- Apoio ao Estúdio 

 

Durante algumas semanas, tive de prestar apoio ao estúdio, uma vez que o 

membro da produção responsável por essa tarefa encontrava-se de férias.  

Neste contexto, uma das minhas tarefas era montar e desmontar a cozinha no 

estúdio sempre que tínhamos a rubrica “Cabaz surpresa”.  

Antes do programa começar, levava os copos de vidro para o estúdio para que os 

assistentes de realização os pudessem encher e colocá-los no Set principal. O assistente 

de realização é a voz do realizador, quando este não se encontra presente e procura 

garantir o cumprimento técnico, estético e artístico previamente planificado pelo 

realizador (Nazareth, 2016). 

Um assistente de realização tem como funções: supervisionar ensaios 

preliminares e organizar as localizações conforme indicações do realizador; executar a 

planificação do realizador; dirigir câmaras e talento; avisar o realizador das próximas 

indicações planificadas ou alinhadas; prestar auxílio na edição off-line, como 

coordenação de tempos para insertes; verificar se o programa está a ser realizado no 

tempo previsto no plano de trabalhos (Nazareth, 2016). 

Como a minha tarefa era ajudar em tudo o que fosse preciso em estúdio, 

permanecia lá do início ao fim do programa. 

Muitas vezes, os convidados levavam objetos para demonstrar no decorrer das 

entrevistas e estes tinham que ser expostos no Set principal e retirados por mim com 

ajuda do assistente de realização. 

Outra tarefa realizada em estúdio era comunicar com os convidados, deixando-

os, assim, mais à vontade. 
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Sempre que um convidado não se encontrava em estúdio há hora certa, era-me 

pedido que comunicasse com a redação para perceber o que se estava a passar. 

5- “Ratinho do Estagiário” 

 

Durante a realização do estágio tive a necessidade de tomar nota num caderno 

todas as informações que me iam facultando para facilitar o desenvolvimento das 

tarefas.  

Contactos, moradas, números de identificação fiscal, dicas como realizar as 

tarefas, passwords, esquemas da redação, eram informações que constavam no meu 

caderno. 

Inicialmente uma das minhas maiores dificuldades era transmitir a cada 

jornalista as informações que me chegavam através de chamadas telefónicas, pois não 

os conseguia identificar. Ter um esquema da redação com o nome e local de trabalho de 

cada um facilitava-me imenso esta tarefa. 

 Ao elaborar o relatório de estágio, surgiu-me a ideia de criar um pequeno 

manual que contivesse as informações que constam no meu caderno de apontamentos. 

O meu objetivo ao desenvolver o manual era facilitar o processo de integração e 

desenvolvimento de tarefas de futuros estagiários.  

Decidi intitular o manual de “Ratinho do Estagiário”, pois queria elaborar algo 

de semelhante aos manuais utilizados no primeiro ciclo, como por exemplo: “Tabuada 

Ratinho”.  

O “Ratinho do Estagiário” (Apêndice XII), é um manual que contem 

informações necessárias para a integração e desenvolvimento das atividades realizadas 

por um estagiário da produção do programa “A Tarde é Sua”.  

No “Ratinho do Estagiário”, podemos consultar informações sobre a produtora 

Coral Europa, o programa “A tarde é Sua”, o mapa das instalações da TVI, o esquema 

da redação, dicas de como realizar as atividades propostas, os contactos, as passwords e 

ainda a organização das pastas. 
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Reflexão Final 

 

Ao longo deste relatório, tentei descrever da melhor forma detalhada como foi a 

minha experiência no local de estágio. 

Tive uma rápida adaptação ao estágio, na medida em que tive bastante apoio das 

pessoas que lá trabalhavam, o que fez com que eu aprendesse com mais facilidade. 

O estágio serviu para complementar a parte teórica do curso. A parte teórica foi 

fundamental para realizar algumas das tarefas. Por isso, é que é tão importante ter 

primeiro a teoria e só depois o estágio.  

Gostei imenso de estar a estagiar na produção do programa “A Tarde é Sua”, 

tanto pela experiência como pelas tarefas desenvolvidas. 

Com este estágio, cresci a nível académico e, também, a nível pessoal, pois tive 

de me adaptar a um meio que me era desconhecido e mudar algumas coisas na minha 

maneira de ser e agir.  

A minha área de eleição quando ingressei no curso de licenciatura em 

Comunicação e Relações Públicas era a área das Relações Publicas e acho que este 

estágio, apesar de ter sido mais direcionado para a área da comunicação, foi uma mais-

valia e irá certamente ajudar-me no futuro, pois tive de ter uma grande interação, tanto 

com o público interno como com o público externo, tal como um Relações Públicas. 

Para realizar este estágio, tive de recorrer ao que me foi ensinado durante os três 

anos letivos, tendo sido bastante importante ter algumas noções teóricas para 

desenvolver as tarefas pedidas. Todas as unidades curriculares têm um papel relevante 

para facilitar a aprendizagem no estágio, mas as unidades curriculares “Técnicas de 

Expressão Oral e Escrita” (redigir documentos), “Informática e Telecomunicações” 

(trabalhar com ferramentas como o Microsoft Word e Microsoft Excel), “Instrumentos 

Informáticos Aplicados” (trabalhar com ferramentas como o Microsoft Word e 

Microsoft Excel) e “Atelier de Comunicação e Relações Públicas” (técnicas de interação 

com os convidados) foram as que me deram mais conhecimentos para aplicar nas 

tarefas realizadas no decorrer do estágio. 
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Ao realizar o relatório de estágio, recorri também ao que me foi ensinada em 

unidades curriculares tais como: “Planeamento e Comunicação Empresarial”, “História 

dos Media”,” e “Edição Eletrónica e Tratamento de Imagem”. 

Na realização das tarefas que me foram pedidas, senti alguma falta de 

conhecimentos teóricos em relação à área da produção e, por isso, a meu ver o curso de 

licenciatura em Comunicação e Relações Públicas poderia ter alguma unidade curricular 

que abordasse a temática da produção, pois é uma área bastante interessante e 

complexa. 

Depois da realização deste estágio, na minha opinião, o único aspeto que a Coral 

Europa poderia melhorar, era em relação à divulgação da empresa e à sua imagem, pois 

é uma empresa que não tem site e nem é facilmente reconhecida pelo seu logótipo. 

Concluindo, não me arrependo da minha escolha de local de estágio, já que foi 

muito interessante, para mim, perceber o trabalho que existe por de trás das câmaras de 

televisão e que, apesar de não ser valorizado muitas vezes pelos telespectadores, é um 

trabalho de bastante responsabilidade e complexidade. Sem este trabalho, não seria 

possível o telespectador assistir em casa aos programas televisivos. 

Em relação à escolha do curso, concluo que foi a escolha certa, pois identifico-

me a 100% com as áreas que ele abrange, gostaria só que tivesse tido mais unidades 

curriculares práticas e não tão teóricas, visto que sinto que com as unidades curriculares 

práticas a aprendizagem torna-se mais fácil. 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

56 

 

Bibliografia 

 

Ágil, E. (2014). Comunicação Empresarial: conceito, aplicação e importância 

(1ª edição). Meireles. 

 

Argenti, P. A. (2014). Comunicação Empresarial (6ª edição). Brasil: Elsevier. 

 

Bahia, J. (1995). Comunicação Empresarial. Rio de Janeiro: MAUAD Editora 

Ltda. 

 

Baker et al. (1997). Visual Identity. Reino Unido: MCB University Press 

 

Beirão, I. et al. (2008). Manual de Comunicação Empresarial. Porto: Editora 

Plátano. 

 

Boone et al. (2010). Marketing Contemporâneo. Rio de Janeiro: LTC ldt 

 

Collins et al. (1996). Building your Copanys. Harvard Bussiness Review  

 

Compensi, R. et al. (2006). Introduction to Video Production. Nova Iorque: 

Routledge. 

  

Correia, M. (2015). Relatório de estágio para obtenção do grau de licenciado em 

Comunicação e Relações Públicas. Guarda: Instituto Politécnico da Guarda. 

 

Cruz, J. C. (2002). Introdução ao Estudo da Comunicação. Lisboa: 

Universidade Técnica de Lisboa. 

 

Damazió, V. (2008). Conceitos Chave em Design. Rio de Janeiro: Puc-Rio. 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

57 

 

 

Dayan, D. et al. (1999). A História em Direto. Coimbra: Minerva. 

 

David, F.R. (2005). Strategic Management (10ª edição ).New York: Pearson 

Prentice Hall. 

 

Dionísio, P. et al. (2008). Mercator XXI Teoria e Prática do Marketing (11ª 

edição). Alfragide: Dom Quixote. 

 

Drucker, P. F. (1974) Management: tasks, responsibilities, practices. New York: 

Harper & Row. 

 

Félix, I. (2018). Os produtores da RTP Multimédia. Lisboa: Escola de 

comunicação Social  

 

Guffey e Lowey. (2010). Business Communication. Toronto: Nelson Education 

 

Healey, M. (2006). Design de Logotipos. São Paulo: Editora Rosari 

 

Kallison, C. (2006). Producing for TV and Video. Oxford: Elsevier. 

  

Kotler, F. (2000). Administração de Marketing ( 12ª edição). São Paulo: Pearson 

Education 

 

Lampreia, J. M. (2003). Comunicação Empresarial (2ª edição). Brasil: Elsevier. 

 

Lourenço, F. (2017). A Produção de Conteúdos Informativos em Programas de 

Entretenimento. Relatório para obtenção do grau de mestre em Ciências da 

Comunicação especialidade em Comunicação, Televisão e Cinema. Lisboa: 

Faculdade de Ciências Humanas. 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

58 

 

 

Lima, G. S. C (2005). Identidade Visual e Metodologia. Rio de Janeiro: 

UniverCidade. 

 

Machado, D.(2009). Filosofia Institucional. Monografia. Rio de Janeiro: 

Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação  

Martins, J. (2006). Branding: um manual para você criar, gerenciar e avaliar 

marcas (3ª edição). São Paulo: Revista e Aplicada. 

 

Murta, M. (2017). Relatório de estágio para obtenção do grau de licenciado em 

Comunicação e Relações Públicas. Guarda: Instituto Politécnico da Guarda. 

 

Nazareth, A. J. (2016). Os programas de entretenimento em fluxo na televisão 

generalista em Portugal. Tese de Doutoramento em Media Digitais. Porto: 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

 

Oliveira, J. N. (2007). Manual do Jornalismo em Televisão. Lisboa: Cenjor 

 

Owens, J. (2017). Video Prodution Handbook (6ª edição). Nova Iorque: 

Routledge  

  

Pacheco, C. (2001). Slogans. Rio de janeiro: Campus. 

 

Pedro, J. (2013). Declarações José Silva Pedro ao Diário de Noticias. Lisboa: 

Diário de Noticias.  

 

Peón, M. L. (2003). Sistemas de Identidade Visual (3ªedição). Rio de Janeiro: 

2AB. 

 

Pinho, J. B. (1996). O Poder das Marcas. São Paulo: Summs. 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

59 

 

 

Porter (1986). Estratégia Competitiva (7ª edição). Rio de Janeiro. 

 

Scoot et al. (1998). Visão, Valores e Missão Organizacional. Rio de Janeiro: 

Qualitymark 

 

Teixeira, A. (2015). A Cor Como Elemento do Projeto no Design de Produto. 

Lisboa: Universidade de Lisboa 

 

Wheeler, A. (2008). Design de Identidade de Marca (2ª edição). Porto Alegre: 

Bookman. 

 

Zettl, H. (2015). Television Production Handbook (12ª edição). Canada: 

Cengage Learning 

 

 

 

 



Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

60 

 

Outras fontes 

 

A produção de Conteúdos Informativos em Programas de Entretenimento. 

Consultado a 10 de Dezembro de 2018. Disponível em: 

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22789/1/FLORBELALOURENCO

_132214038_RELATORIOESTAGIO.pdf 

 

A Tarde é Sua. Consultado a 4 de Janeiro de 2019. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Tarde_%C3%89_Sua_(TVI)   

 

A televisão em Ação. Consultado a 6 de Janeiro de 2019. Disponível em: 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/26998/3/Televis%C3%A3o%20em

%20a%C3%A7%C3%A3o%20processo%20comunicacional%20mediado%20c

omo%20elemento%20estruturante%20de%20mundos%20coletivos.pdf 

 

Como definir a Missão, Visão e Valores da Sua Empresa. Consultado a 14 de 

Janeiro de 2019. Disponível em:  

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/429203/eBooks/%2B_atualizados_%2B/e-

book_Missao_Visao_e_Valores_da_Sua_Empresa.pdf?t=1478265780080 

 

Coral Europa compra estúdios da Plural. Consultado a 6 de Fevereiro de 2019. 

Disponível em: 

Ler mais em: https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/coral-europa-compra-

estudios-da-plural?v=cb 

 

Comunicação Externa em Business-to-Business. Consultado a 18 de Janeiro de 

2019. Disponível em: 

http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7798/2/Filipa_Carvalho_AA_2015.pdf 

 

Definição da Estratégia de Identidade Visual Corporativa e Comunicação do 

Produto. Consultado a 9 de Janeiro de 2019. Disponível em:  

https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/3061/1/projecto%20final%20Joan

a%20C.pdf

https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22789/1/FLORBELALOURENCO_132214038_RELATORIOESTAGIO.pdf
https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/22789/1/FLORBELALOURENCO_132214038_RELATORIOESTAGIO.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Tarde_%C3%89_Sua_(TVI)
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/26998/3/Televis%C3%A3o%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20processo%20comunicacional%20mediado%20como%20elemento%20estruturante%20de%20mundos%20coletivos.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/26998/3/Televis%C3%A3o%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20processo%20comunicacional%20mediado%20como%20elemento%20estruturante%20de%20mundos%20coletivos.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/26998/3/Televis%C3%A3o%20em%20a%C3%A7%C3%A3o%20processo%20comunicacional%20mediado%20como%20elemento%20estruturante%20de%20mundos%20coletivos.pdf
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/429203/eBooks/%2B_atualizados_%2B/e-book_Missao_Visao_e_Valores_da_Sua_Empresa.pdf?t=1478265780080
http://cdn2.hubspot.net/hubfs/429203/eBooks/%2B_atualizados_%2B/e-book_Missao_Visao_e_Valores_da_Sua_Empresa.pdf?t=1478265780080
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/coral-europa-compra-estudios-da-plural?v=cb
https://www.cmjornal.pt/tv-media/detalhe/coral-europa-compra-estudios-da-plural?v=cb
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/7798/2/Filipa_Carvalho_AA_2015.pdf
https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/3061/1/projecto%20final%20Joana%20C.pdf
https://repositorio.ipcb.pt/bitstream/10400.11/3061/1/projecto%20final%20Joana%20C.pdf


Relatório de Estágio - Carina Pina  

 

61 

Produtoras: As caloiras já fazem frente às veteranas. Consultado a 6 de 

Fevereiro de 2019. Disponível em: 

https://www.dn.pt/revistas/ntv/interior/produtoras-as-caloiras-ja-fazem-frente-

as-veteranas-2979951.html?id=2979951 

 

Etapas da Produção Audiovisual. Consultado em 11 de Dezembro de 2018. 

Disponível em: 

 https://prezi.com/lmv_-ybed0on/etapas-da-producao-audiovisual/ 

 

Logomarcas e Slogans: promovendo o posicionamento de marketing e a imagem 

do destino turístico. Consultado a 9 de Janeiro de 2019. Disponível em: 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/turismo/artigos/logomarca_

slogan.pdf 

 

Management Tasks, Responsibilities, Practices. Consultado a 14 de Janeiro de 

2019. Disponível em : 

http://icmbpl.com/Management%20-

%20Tasks,%20Responsibilities,%20Practices%20by%20Peter%20Drucker%20

e%20book.pdf 

 

Missão, Visão e Valores da Empresa. Consultado a 14 de Janeiro de 2019. 

Disponível em : 

https://docplayer.com.br/6557600-4-missao-visao-e-valores-da-empresa.html 

 

O Nome de Marca. Consultado a 9 de Janeiro de 2019. Disponível em: 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/23606/5/ULFBA_TES_900.pdf 

 

Produção em Televisão. Consultado a 3 de Janeiro de 2019. Disponível em:  

http://www.tudosobretv.com.br/produ/  

 

Regulamento do Concurso “Ricas Quintas – 17ª série”. Consultado em 18 de 

Novembro de 2018. Disponível em: 

https://www.iol.pt/resolvedocs/5a4b88d60cf240bdece18210.pdf

https://www.dn.pt/revistas/ntv/interior/produtoras-as-caloiras-ja-fazem-frente-as-veteranas-2979951.html?id=2979951
https://www.dn.pt/revistas/ntv/interior/produtoras-as-caloiras-ja-fazem-frente-as-veteranas-2979951.html?id=2979951
https://prezi.com/lmv_-ybed0on/etapas-da-producao-audiovisual/
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/turismo/artigos/logomarca_slogan.pdf
http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/turismo/artigos/logomarca_slogan.pdf
http://icmbpl.com/Management%20-%20Tasks,%20Responsibilities,%20Practices%20by%20Peter%20Drucker%20e%20book.pdf
http://icmbpl.com/Management%20-%20Tasks,%20Responsibilities,%20Practices%20by%20Peter%20Drucker%20e%20book.pdf
http://icmbpl.com/Management%20-%20Tasks,%20Responsibilities,%20Practices%20by%20Peter%20Drucker%20e%20book.pdf
https://docplayer.com.br/6557600-4-missao-visao-e-valores-da-empresa.html
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/23606/5/ULFBA_TES_900.pdf
http://www.tudosobretv.com.br/produ/


 

 
 

 

Anexos 

 

 



 

 
 

Lista de Anexos  

 

Anexo I – Plano de Estágio 

Anexo II- Sala de edição  

Anexo III- Régie  

Anexo IV- Folha de convidados  

Anexo V- Caderno de convidados 

Anexo VI- Mapa de convidados 

Anexo VII- Cartões da apresentadora  

Anexo VIII- Promo  

Anexo IX- Carta de Acompanhamento 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo I – Plano de Estágio 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 



 

 
 

Anexo II- Sala de edição  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Estágio de Maria Murta 

(http://bdigital.ipg.pt/dspace/bitstream/10314/4118/1/Maria%20Murta_5007997.pdf) 



 

 
 

 

Anexo III- Régie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Estágio de Maria Murta 

(http://bdigital.ipg.pt/dspace/bitstream/10314/4118/1/Maria%20Murta_5007997.pd 



 

 
 

Anexo IV- Folha de convidados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Estágio Curricular de David Alves (2018), Instituto Politécnico de 

Viseu 



 

 
 

Anexo V- Caderno de convidados 

 

 

Fonte: Relatório de Estágio Curricular de David Alves (2018), Instituto Politécnico de 

Viseu 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo VI- Mapa de convidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Estágio Curricular de David Alves (2018), Instituto Politécnico de 

Viseu 



 

 
 

Anexo VII- Cartões da apresentadora  

 

 

Fonte: Relatório de Estágio Curricular de David Alves (2018), Instituto Politécnico de 

Viseu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo VIII- Promo  

 

Fonte: Relatório de Estágio Curricular de David Alves (2018), Instituto Politécnico de 

Viseu 

 



 

 
 

Anexo IX-Carta de acompanhamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relatório de Estágio Curricular de David Alves Instituto Politécnico de Viseu 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices  
 



 

 

 

Lista de Apêndices 

 

Apêndice I- – Redação  

Apêndice II - Reprografia 

Apêndice III- Sala de reuniões 

Apêndice IV- Sala de espera 

Apêndice V- Estúdio  

Apêndice VI- Alinhamento 

Apêndice VII- Declaração de falta 

Apêndice VIII- Resumo do Programa 

Apêndice IX- Passatempo “ A Bomba” 

Apêndice X- “Roteiro Sr. Doutor” 

Apêndice XI- “Rubrica Sr. Doutor” 

Apêndice XII- “Reconstituição” 

Apêndice XIII “Ratinho do estagiário” 

 



 

 

 

Apêndice I – Redação  

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice II - Reprografia 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice III- Sala de reuniões 

 

Fonte: Própria 



 

 

 

Apêndice IV- Sala de espera 

 

 

Fonte: Própria 

 

 



 

 

 

Apêndice V- Estúdio  

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 



 

 

 

Apêndice VI- Alinhamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice VII- Declaração de falta 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apêndice VIII- Resumo do Programa 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice IX- Passatempo “ A Bomba” 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 



 

 

 

Apêndice X- “Roteiro Sr. Doutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria  

 

 



 

 

 

Apêndice XI- “Rubrica Sr. Doutor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria  

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice XII- “Reconstituição” 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria  



 

 

 

Apêndice XIII  - “Ratinho do estagiário” 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


