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PLANO DE ESTÁGIO 

 

O plano de estágio definido, contemplou as seguintes tarefas, que o estagiário 

deveria realizar na Netgócio – Soluções Internet para Empresas, Lda., em Guimarães: 

 Apoiar na área de otimização para motores de busca (SEO); 

 Otimização de plataformas Web de clientes; 

 Aprender boas práticas e familiarizar-se com as ferramentas usadas nesta 

área; 

 Apoiar na área do Search Engine Marketing (SEM), especialmente 

Google Adwords; 

 Auxiliar na pesquisa de palavras-chave usando ferramentas do Google; 

 Auxiliar na criação de anúncios e grupos de anúncios de pesquisa 

conforme as necessidades de cada projeto; 

 Apoiar a equipa de Marketing nas Redes Sociais (Social Media 

Marketing); 

 Ajudar na criação e agendamento de conteúdos e publicações; 

 Criação de campanhas pay-per-click de anúncios no Facebook Ads. 
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RESUMO DO TRABALHO DESENVOLVIDO 

 

Neste relatório, procuro descrever as tarefas que realizei durante o estágio curricular, 

integrado na formação da Licenciatura em Marketing, na Netgócio em Guimarães. 

Optei por uma empresa mais vocacionada para área do Marketing Digital, pois mesmo 

sendo uma ramificação relativamente recente do marketing, apresenta um grande 

volume de negócio e têm um futuro bastante promissor. A Netgócio teve um papel 

fundamental neste meu processo de desenvolvimento, pois demonstrou toda a 

disponibilidade e atenção, dando-me a possibilidade de trabalhar com eles em todos os 

projetos, e pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. 

Realizei diversas atividades, tais como a criação e gestão de conteúdos, a inserção dos 

conteúdos nas várias plataformas de BackOffice, a otimização de websites (SEO) e a 

publicidade em motores de busca (SEM). O desenvolvimento de planos para as redes 

sociais, foi uma das tarefas que me fez aliar os conhecimentos de comunicação, 

segmentação e posicionamento adquiridos no curso, à sua vertente prática. Cada tarefa 

exigiu um método próprio de realização que descrevo, sucintamente, neste relatório. 

 

Palavras-Chave: Marketing Digital; Plataforma de BackOffice; Optimização de 

WebSites; Publicidade em Motores de Busca; Comunicação. 

 

Jel-Classification: M3; M30; M31; M37 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente relatório surge no seguimento do estágio curricular, inserido no plano de 

estudos da Licenciatura em Marketing, do Instituto Politécnico da Guarda e foi 

realizado na Netgócio - Soluções Internet para Empresas, Lda., sedeada em Guimarães, 

entre 04 de junho e 10 de agosto de 2018, cumprindo 400 horas num contexto de 

trabalho real. 

O estagiário contactou a empresa, por iniciativa própria, pois acreditou que esta poderia 

ser o local mais adequado para pôr em prática e aprofundar os conteúdos lecionados 

durante os três anos da licenciatura e consequentemente adquirir a experiência 

profissional necessária para o posterior ingresso no mercado de trabalho. 

No presente relatório é feita uma descrição do estágio, de forma clara e sintética, onde 

se tenta enquadrar as atividades desenvolvidas na empresa com a formação adquirida 

durante a licenciatura em Marketing. 

Este Relatório encontra-se estruturado em dois capítulos principais. No primeiro é feita 

a apresentação e caracterização da empresa, por sua vez, no segundo capítulo são 

descritas todas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio. 
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CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO E 

CARATERIZAÇÃO DA NETGÓCIO 
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1.1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

Nome da Empresa: Netgócio - Soluções Internet para Empresas, Lda. 

Morada: Rua Arqueólogo Mário Cardoso, Ed. Olímpicos nº 371 Loja A, B Fermentões 

Código Postal: 4835-076 Guimarães 

Telefone: 253 519 421 

Site: www.netgocio.pt 

E-mail: geral@netgocio.pt 

 

 

Figura 1 - Fachada da Empresa  

mailto:geral@netgocio.pt
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A Netgócio é uma empresa que desde 1997 está focada no desenvolvimento de soluções 

web empresariais, com recurso às tecnologias mais inovadores. Com sede em 

Guimarães, as suas principais áreas de atuação são a criação de websites, 

desenvolvimento de plataformas de comércio eletrónico, marketing digital, design 

gráfico, alojamentos web e registo de domínios. 

O seu foco está na evolução tecnológica e na criação de ferramentas personalizadas, que 

vão de encontro às necessidades e expectativas do cliente. A Netgócio acredita que o 

seu sucesso está dependente fundamentalmente da sua equipa interna, desta forma, 

procura sempre criar uma equipa de excelência que, tanto pelo seu profissionalismo 

técnico como pelas suas competências pessoais, contribua para desenvolver uma cultura 

de sucesso. 

O que diferencia a Netgócio da concorrência é a sua experiência. Há 21 anos neste 

mercado, todos os dias aprende coisas novas com os seus clientes e desenvolve novas 

técnicas e processos. Todo este saber acumulado garante uma maior qualidade no 

serviço prestado. Existe um trabalho incansável e criativo no desenvolvimento de todos 

os projetos, com uma estreita ligação entre todos os participantes, e um escrupuloso 

cumprimento de prazos e requisitos, o que resulta em relações duradouras e de 

confiança com os seus clientes e parceiros. 

O enorme portfólio de trabalhos é outro dos pontos de diferenciação da Netgócio. A 

diversidade, originalidade e qualidade dos projetos já implementados são o espelho do 

seu trabalho, por isso, um grande número de PME
1
, empresas públicas, associações e 

grandes empresas, dos mais variados setores de atividade, confiam na Netgócio. É esta 

relação de confiança que a empresa pretende que se perpetue com os seus clientes e 

parceiros. 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Pequenas e Médias Empresas 
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1.3 – PRINCIPAIS CLIENTES 

 

A Netgócio está, neste momento, a trabalhar ativamente para mais de cem clientes de 

diferentes áreas de atividade económica, de entre os quais se destacam: 

 

 E.Leclerc 

 

 

 Continental 

 

 

 Loja Ortopédica 

 

 

 

 

 FACCIA – Cirurgia Plástica e Estética 

 

 

 

 Campobello Shoes  
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1.4 – ORGANOGRAMA 

 

O organograma de uma empresa representa a forma pela qual as atividades 

desenvolvidas por uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Está 

organizado de uma forma hierárquica, sendo que, quanto mais alto estiver o órgão, 

maior é a sua autoridade e a abrangência da sua atividade. 

Apresento, de seguida, a estrutura organizacional da Netgócio: 

 

Figura 2 - Organograma Netgócio 
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De forma sucinta passo a explicar as tarefas e responsabilidades do departamento onde 

concretizei o estágio: 

Projetos: No departamento de projetos, faz-se a gestão do serviço contratado pelo 

cliente. Depois do comercial celebrar o contrato com o cliente, cabe à gestora de 

projetos analisar quais os serviços necessários e delegar as tarefas para as equipas de 

design, programação e marketing digital. Deve também assegurar que as horas de 

serviço contratadas pelo cliente são cumpridas na integra, estando para isso em contacto 

permanente com as equipas dos vários subdepartamentos. 

 Design: No subdepartamento de design são desenvolvidos templates específicos 

para cada cliente. É o departamento responsável pelo desenho dos websites bem 

como pelas imagens que são expostas nas redes sociais. Em casos mais 

específicos podem também ser responsáveis pelo desenho do produto e de 

material promocional. 

 Programação: Na equipa de programação é construído, de raiz, o código do 

website, tanto do front office como do back office. São responsáveis pelo registo 

dos domínios na internet e pela correção de erros que sejam encontrados 

posteriormente. 

 Marketing Digital: O subdepartamento de marketing digital é responsável pelo 

desenvolvimento e análise da qualidade dos conteúdos para os websites, pela 

gestão e criação de conteúdos de blogs e redes sociais, e pela criação e envio de 

newsletters. Está ainda encarregue de criar e gerir campanhas pagas tanto no 

Google Adwords como no Facebook/Instagram, analisando e reportando os 

respetivos resultados. 

 Projetos de Investimento: A equipa dos projetos de investimento é responsável 

por analisar as empresas dos clientes e tratar da candidatura a fundos ou solução 

de investimento, tais como o Portugal 2020. O objetivo é que as empresas dos 

clientes obtenham uma maior liquidez para utilizar em serviços disponibilizados 

pela Netgócio. 
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1.5 – VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 

Visão 

A visão é um acumulado de convicções que orientam a trajetória da empresa. Trata-se 

dos objetivos de longo prazo e é o futuro que a empresa ambiciona atingir. 

Normalmente a visão dura por um período de tempo pré-determinado, sendo substituída 

quando a empresa atinge uma nova etapa
2
. 

A Netgócio apresenta como visão “Ser reconhecida pelos clientes e pelo mercado 

como uma empresa parceira, inovadora e criativa, que oferece sempre os melhores 

produtos e soluções web”
3
. 

 

Missão 

A missão é uma declaração escrita e objetiva da razão de ser da empresa. Está 

diretamente ligada aos seus objetivos institucionais e aos motivos pela qual foi criada. 

Deve ser do conhecimento do seu público interno e externo, de modo a envolvê-lo nas 

suas diretrizes e convencê-los dos seus ideais
4
. 

É missão da Netgócio “contribuir para a inovação e o desenvolvimento tecnológico 

dos seus clientes. Permitir obter uma maior visibilidade na sua área de atividade 

através da criação de soluções de internet personalizadas e de excelência”
5
.  

                                                                 
2
 in Lindon, et.al. (2009) 

3
 in www.netgocio.pt (data da consulta: 01/10/2018) 

4
 in Lindon, et.al. (2009) 

5
 in: www.netgocio.pt (data da consulta: 01/10/2018) 
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Valores: 

Os valores formam o código de conduta de uma empresa. São os princípios pelos quais 

a empresa baseia a sua atividade e a relação com os seus parceiros.  

Na Netgócio valoriza-se
6
: 

  a Paixão; 

 a Ética profissional e pessoal; 

 a Seriedade; 

 o Rigor; 

 a Inovação e criatividade. 

 

                                                                 
6
 in www.netgócio.pt (data da consulta: 01/10/2018) 
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CAPÍTULO 2 – ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
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2.1 – A ENTREVISTA 

 

Após uma análise cuidada das empresas de marketing na minha área de residência e 

arredores, decidi que a melhor opção seria a Netgócio, pois de todas, é a empresa mais 

antiga e com mais prestígio, neste sector. O primeiro contacto com a empresa foi 

estabelecido por correio eletrónico onde foi posteriormente agendada uma entrevista 

presencial para o dia 28 de maio às 12h. 

 

 

Figura 3 - Email do primeiro contacto com a Netgócio 

 

A entrevista foi conduzida pela responsável dos recursos humanos – Drª Helena 

Cerqueira e pelo responsável do Departamento de Marketing – Dr. Diogo Ferreira. 

Nesta reunião pediram-me para falar um pouco de mim, dos conhecimentos que tinha de 

Marketing Digital, da expectativa que tinha para este estágio e de que forma achava que 

poderia ser uma mais valia para a empresa. Ficou combinado, na reunião, que iriam 
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analisar internamente a minha proposta de estágio e que me comunicavam a resposta 

por email. 

Recebi a resposta no dia seguinte, onde confirmaram abertura para me receber ficando o 

início do estágio agendado para segunda-feira dia 4 de junho às 9h. 

 

 

Figura 4 - Resposta à proposta de estágio 
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2.2 – CURSO ATELIER DIGITAL DA GOOGLE 

 

A Netgócio é uma empresa com a certificação Google Partner. Este emblema indica 

que a empresa passou nos exames de certificação dos produtos do Google Ads e têm os 

mais recentes conhecimentos acerca dos produtos Google. Por outras palavras é uma 

prova de mérito e credibilidade
7
. 

Com base nisto, foi-me pedido que realizasse nos primeiros dias de estágio, uma 

formação no Atelier Digital da Google, de forma a adquirir as competências digitais 

básicas para poder trabalhar várias ferramentas, tais como o Analytics, Adwords e 

Search Console. 

Esta formação é composta por um total de 106 Lições em vídeo distribuídas por 26 

objetivos de aprendizagem diferentes. No final de cada lição é feito um pequeno teste e 

só depois da aprovação nesta prova é que é possível passar para a lição seguinte. Após a 

conclusão de todas as lições e respetivos objetivos de aprendizagem é feito um exame 

final de 40 perguntas aleatórias que requer uma taxa global de acerto igual ou superior a 

80% para que o curso seja concluído com sucesso e seja emitido o certificado da 

formação (Anexo 1). 

  

                                                                 
7
 in https://www.google.com/intl/pt-PT_pt/partners/about/ (data da consulta: 26/11/2018) 
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2.3 – SEARCH ENGINE OPTIMIZATION  (SEO) 

 

Estudos recentes da Google Portugal demonstram que 92% dos portugueses utilizam 

motores de busca para tomar decisões na compra de produtos ou serviços
8
, por isso, no 

desenvolvimento de uma estratégia de marketing digital, o posicionamento do site nos 

motores de busca é um dos pontos fulcrais a trabalhar. 

Existem dois tipos de posicionamento nos motores de busca: o de anúncio que é pago e 

o orgânico que está relacionado com a qualidade do conteúdo da página, e é gratuito. 

 

Figura 5 - Resultados Orgânicos vs Anúncios 

A otimização para motores de busca (SEO) é uma vertente do marketing digital, 

composta por um conjunto de técnicas, que ajudam a otimizar os sites de forma a 

melhorar o seu posicionamento orgânico, aumentando a sua visibilidade e 

consequentemente as visitas que recebe de potenciais clientes. 

Vou, por isso, descrever de seguida as principais técnicas de SEO que trabalhei no 

decorrer do estágio, nomeadamente as Meta Tags, a Criação de Conteúdo, o Link 

Building e a plataforma do Google My Business. 

                                                                 
8
 In https://academia.apan.pt/search-engine-optimization-importancia-seo (data da consulta: 

29/11/2018) 
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2.3.1 – META TAGS  

As metas tags são pequenos excertos de texto, que estão implementadas no código fonte 

do site, mas permanecem invisíveis no site em si e ajudam o motor de busca a 

identificar do que se trata a página. 

Existem vários tipos de meta tags mas apenas três são relevantes na perspetiva do 

marketing digital: o título (meta title), a descrição (meta description) e as palavras-

chave (meta keywords). 

O meta title é o mais importante das três meta tags, pois tem um impacto direto no 

posicionamento no motor de pesquisa e acaba por ser a informação com maior destaque. 

O objetivo é escrever um título que consiga captar a atenção do potencial cliente e que 

inclua a palavra-chave pela qual queremos posicionar a página, de preferência o mais 

perto possível do início. Deve ser o mais breve e informativo possível, e não deve 

ultrapassar os 70 caracteres, caso contrário, o título não aparece na sua totalidade no 

motor de pesquisa. 

No caso da meta description, segundo o google, é uma informação pouco relevante para 

o posicionamento no motor de busca, ainda assim, é muito importante para o potencial 

cliente, pois se o título é o que vai captar a atenção, a descrição acaba por ser o convite 

para entrar no site. É importante fazer uma breve descrição do conteúdo da página, 

contendo a palavra-chave, e se possível deve-se terminar com um convite, como por 

exemplo: “Visite-nos.” ou “clique para saber mais.”. Tudo isto deve ser feito num limite 

máximo de 160 caracteres. 

As meta keywords já foram a meta tag mais importante para o posicionamento no motor 

de busca, mas acabaram por ir perdendo relevância com o passar do tempo, devido ao 

abuso dos utilizadores. Antigamente para se posicionar uma página nos primeiros 

resultados, inseria-se um grande número de palavras-chave, muitas delas não estando 

sequer relacionadas com o assunto da página. Quando a Google se apercebeu disso, 

deixou de dar tanta importância às keywords e começou a dar mais importância ao 

título, à descrição e ao conteúdo da página. Hoje em dia deve-se utilizar as meta 

keywords com cautela, porque se abusarmos deste recurso acaba por ser mais prejudicial 

que benéfico. 



Relatório de Estágio  

 

José Silva  P á g i n a  | 20 

No meu estágio na Netgócio, trabalhei as meta tags dos sites de vários clientes, tais 

como: Pro4Matic, LXRent, LuzClima, AmoPrata e Loja Ortopédica. De todos, o 

trabalho que merece maior destaque foi o que desenvolvi para a Pro4Matic. Trata-se 

uma loja online que vende suspensões para carros de várias marcas e faz envios para 

todo o mundo. Trabalhei as meta tags das páginas de cada produto, na versão do site em 

inglês e espanhol, num total de mais de duas mil páginas. 

Deixo abaixo, um exemplo de um produto para o qual desenvolvi as meta tags: 

 

Figura 6 - Meta Tags Pro4Matic 

Como podemos ver na figura seguinte, se fizermos a pesquisa no google pela palavra-

chave que definimos para a página deste produto, vamos ver que nos surge em primeiro 

lugar na lista de resultados e que todos os campos aparecem tal e qual como foram 

definidos nas meta tags. 
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Figura 7 - Pesquisa da palavra-chave 

 

2.3.2 – CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 

O objetivo dos motores de busca é entregar aos seus utilizadores, os resultados mais 

corretos possíveis, dentro da pesquisa que estes efetuarem. Para isso, recorrem a um 

algoritmo que vai rastreando a internet em busca de novo conteúdo, classificando-o 

quanto à sua qualidade. Este algoritmo é aperfeiçoado periodicamente para que haja 

cada vez menos erros, pelo que, só com um conteúdo realmente original e de qualidade 

é que a Google passa a dar “autoridade” ao site. Por esta razão é que a criação de 

conteúdo é considerada a técnica mais importante numa estratégia de SEO. 

Quando o objetivo passa por atingir um bom posicionamento nos motores de busca 

existem vários fatores que se deve ter em conta ao desenvolver conteúdos para sites. 

Vou tentar descrever, de uma forma breve, as principais técnicas que aprendi durante o 

estágio. 

Um fator preponderante é a densidade da palavra-chave. Para que o motor de busca 

considere a palavra-chave que nós escolhemos, como a mais relevante da página, 

devemos utilizá-la várias vezes ao longo do texto, tendo sempre o cuidado de não cair 

no exagero para que o conteúdo não se torne demasiado repetitivo. Desta forma, é 

importante recorrer a sinónimos e variações. Outra forma que o Google utiliza para 

identificar o assunto de uma página são as marcações destacadas, por isso, sempre que 

possível, devemos colocar as palavras-chave e respetivas derivações a negrito. 
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 O tempo que cada utilizador passa numa página é uma das principais métricas utilizada 

pelos motores de busca para avaliar a qualidade da página em si. É importante criar um 

conteúdo de qualidade, pois quanto mais interessante for para o usuário mais tempo ele 

passará no site. O tamanho do conteúdo é outro ponto fundamental, pois quanto mais 

completo e elaborado for, mais o motor de busca valoriza, pois entende que esse mesmo 

conteúdo supriu as dúvidas e necessidades do utilizador. 

A estrutura e legibilidade do texto são mais dois fatores relevantes. É importante separar 

o conteúdo entre diversos subtítulos para que torne mais fácil tanto a consulta como a 

leitura, e deve-se evitar parágrafos muito longos, para isso, pode-se colocar novos 

subtítulos ou imagens entre grandes quantidades de texto. Uma vez que a Google só 

consegue interpretar texto, sempre que se coloca uma imagem ou um vídeo é essencial 

colocar uma legenda ou descrição para que o Google possa compreender o seu conteúdo 

e consequentemente valorizá-lo. 

Algumas considerações gerais a ter em conta é a disponibilidade dos botões de redes 

sociais para possibilitar a partilha e eventual “viralização” do conteúdo, e se possível, 

colocar ligações para outros artigos ou páginas relacionadas que estejam no nosso site. 

Em relação à utilização de imagens, temos que ter sempre o cuidado de utilizar imagens 

de bancos de imagens gratuitos ou então fotos tiradas/compradas pelo próprio cliente, 

para evitar infrações dos direitos de autor. Por fim, deve-se terminar os textos com uma 

Call to action
9
, como “Contacte-nos” ou “Ligue Já”, de forma a orientar o utilizador e 

aumentar a probabilidade de o converter em cliente. 

Vou de seguida, descrever os principais trabalhos que realizei em criação de conteúdos, 

durante o meu estágio na Netgócio. 

 

 

 

 

                                                                 
9
 Termo inglês que significa chamada para ação 
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2.3.2.1 – CRETA TRATAMENTO 

A Creta é uma clínica de tratamento especializado, sediada em Cascais, que se dedica ao 

tratamento de vários tipos de dependências e perturbações de personalidade e/ou 

comportamentais. 

Por sugestão da Netgócio, a Creta decidiu criar uma secção de blog, dentro do próprio 

site, como forma de facilitar a criação de conteúdos periódicos e de grande qualidade. 

Foi criado um plano de publicações no blog (Anexo 2), onde estava definida a data da 

publicação, o tema, um título exemplificativo e as palavras-chave a trabalhar no artigo. 

Neste caso, o texto era elaborado de grosso modo pelos médicos da clínica e era enviado 

para nós, com antecedência, para que o pudéssemos trabalhar de forma a inserir as 

keywords que achávamos importantes, criar os títulos e subtítulos e colocar a call to 

action. Ao inserir o texto no blog, tínhamos de seguir a mesma identidade das 

publicações anteriores, formatando o texto da mesma forma. Uma vez que este cliente 

não tinha imagens próprias, devíamos usar imagens de plataformas gratuitas como o 

PixaBay ou o Pexels. Era necessário utilizar todas as técnicas de SEO, referidas 

anteriormente, tais como colocar a palavra-chave e respetivas derivações a negrito, 

legendar as imagens e inserir hiperligações para outras páginas do blog. 

Utilizávamos a ferramenta Yoast Seo para Wordpress que nos ajudava a analisar a 

qualidade da publicação em termos de SEO, dando sugestões. Como podemos ver na 

figura abaixo, os pontos que aparecem a verde, estão bem trabalhados e os que 

aparecem a laranja e vermelho precisam de melhorias. O objetivo é ter o maior número 

de pontos a verde, sendo que, é muito difícil de conseguir alcançar o verde em tudo, por 

limitações do texto ou da própria plataforma. 
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Figura 8 - Análise do Artigo Creta Tratamento 
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2.3.2.2 – CLÍNICA DE ESTÉTICA FACCIA 

A FACCIA é uma clínica de cirurgia estética, fundada em 2001, com instalações em 

Lisboa. É um dos primeiros centros de cirurgia de ambulatório (intervenções sem 

necessidade de internamento)
10

, e os seus tratamentos vão desde o rejuvenescimento 

facial à correção de cicatrizes e remodelação ou implantes mamários. 

O trabalho que desenvolvi para a FACCIA é muito semelhante ao da Creta Tratamento, 

existem, no entanto, algumas diferenças que vale a pena destacar. O serviço prestado 

pela Netgócio incluía duas publicações mensais no blog, mas tanto os temas como os 

textos eram da responsabilidade do diretor da clínica. Ao nosso departamento, cabia a 

responsabilidade de fazer as alterações necessárias de acordo com os critérios de SEO, 

mas neste caso, tínhamos acesso a um catálogo de imagens reais de tratamentos 

realizados na clínica, que poderíamos usar nas publicações. Para valorizar este tipo de 

imagens utilizávamos o Pindrill, que é uma ferramenta que permite partilhar as imagens 

na rede social Pinterest. Quem clicasse nas imagens dessa rede social, era 

automaticamente redirecionado para a publicação no blog da FACCIA, atraindo por 

isso, mais utilizadores. 

Como podemos ver na figura seguinte, a ferramenta permitia partilhar todas as imagens 

da publicação ou apenas uma seleção delas. 

                                                                 
10

 in https://www.faccia.pt/quem-somos.php (data da consulta: 02/12/2018) 
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Figura 9 - Ferramenta Pindrill 

 

A estrutura do site da FACCIA permitia ainda selecionar três artigos, que apareciam 

destacados no final da publicação, como podemos ver na figura seguinte: 

 

Figura 10 - Seleção de Artigos Relacionados 
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2.3.2.3 – LOJA ORTOPÉDICA 

A Loja Ortopédica é um site de comércio eletrónico, que se dedica à comercialização de 

produtos ortopédicos, geriátricos, cirúrgicos, hospitalares, e de saúde e bem-estar. Tem 

uma loja e armazém em Leiria e iniciou atividade em 2006. 

De todos os trabalhos que concretizei no decorrer do estágio, o que realizei para a Loja 

Ortopédica foi sem dúvida o mais desafiante. Fiquei encarregue de fazer a descrição de 

todas as categorias e subcategorias, num total de mais de duzentos textos. O objetivo era 

analisar na Search Console
11

, os termos de pesquisa que as pessoas utilizavam para 

aceder à página em questão (Anexo 3), e escrever um texto que criasse empatia com o 

utilizador, da forma mais humana possível (Anexo 4). Para realizar este trabalho, tive 

que me tornar um pequeno especialista em material ortopédico e hospitalar de forma a 

conseguir descrever e vender produtos que são muito técnicos e sobre os quais nada 

sabia até à data. Foi sem dúvida, o trabalho mais exigente em termos criativos. 

Neste trabalho, tive ainda a oportunidade de trabalhar com o PrestaShop, que é 

considerada, por muitos especialistas, a melhor e mais completa plataforma de comércio 

eletrónico do mercado. 

 

2.3.2.4 – INSTITUTO MÉDICO PRIVADO 

O Instituto Médico Privado iniciou a sua atividade em 2017 e está localizado no centro 

do Porto. O seu objetivo é disponibilizar aos clientes as melhores e mais avançadas 

técnicas na área da medicina estética e cirúrgica. 

Uma vez que o site do Instituto Médico Privado era recente, tinha ainda uma grande 

carência de conteúdos. O meu trabalho passou por criar categorias para os diversos tipos 

de tratamentos realizados na clínica e desenvolver os respetivos conteúdos de acordo 

com os critérios de SEO. 

Em conjunto com a administração do Instituto Médico Privado, decidimos que seria 

benéfico criar uma página no site com a descrição detalhada das habilitações e 

                                                                 
11

 Ferramenta da Google que nos dá estatísticas de pesquisa do nosso site 
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experiência profissional da equipa médica. Criámos também uma nova página onde 

colocámos imagens reais tiradas antes e depois dos tratamentos realizados na clínica, 

para que os possíveis clientes tivessem uma noção dos resultados de cada tratamento. 

Este trabalho teve ainda uma particularidade. Uma vez que tínhamos um grande 

conteúdo em vídeo disponível, facultado pela clínica, decidimos que a melhor forma de 

o divulgar e partilhar, seria através de um canal de Youtube. Este canal foi criado e 

organizado por mim. 

 

 

Figura 11 - Canal Youtube Instituto Médico Privado 
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2.3.2.5 – GUIMARÃES MARCA 

O Guimarães Marca é um projeto promovido pela divisão de desenvolvimento 

económico do Município de Guimarães que pretende espalhar o selo “Guimarães 

Marca” pelo mundo, como forma de promover as empresas da região. 

O serviço que foi contratado à Negócio, incluía a criação de conteúdos para o site e a 

gestão das redes sociais. O site serve como divulgação de notícias e eventos relativos às 

empresas do concelho Vimaranense. Os assuntos que sairiam como destaque eram 

definidos pelos responsáveis do Guimarães Marca, que nos enviavam o máximo de 

informações possíveis, tais como: notícias dos Média; fotos do evento e informações 

relevantes que merecessem destaque. 

A minha tarefa foi utilizar a informação fornecida pelos responsáveis do Guimarães 

Marca e produzir alguns textos para publicar de acordo com a planificação previamente 

definida. Senti alguma dificuldade na realização desta tarefa, pois muitas das vezes a 

informação que nos era facultada era insuficiente para a redação de um bom texto. 

Deixo, de seguida, uma imagem da homepage do site do Guimarães Marca (Figura 12), 

com algumas das notícias redigidas por mim (Anexo 5), em destaque: 

 

Figura 12 - Homepage Guimarães Marca 
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2.3.2.6 – IMPÉRIO DA FLOR 

 O Império da Flor é um site de vendas online, detido pela empresa lisboeta Flor do 

Vale, especialista em flores frescas e decoração. Oferecem um serviço de entrega de 

flores rápido e seguro, para qualquer parte do país, com a máxima qualidade e 

eficiência. 

O serviço que foi contratado à Netgócio incluía o desenvolvimento de conteúdos para o 

site, como forma de aumentar a qualidade e consequentemente subir a sua posição no 

motor de busca. A tarefa que me foi delegada foi a de criar uma página com perguntas 

frequentes e respetivas respostas. Esta é uma ótima forma de acrescentar valor a um site, 

pois esclarece muitas das dúvidas que os potenciais clientes possam ter e é ao mesmo 

tempo uma boa maneira de trabalhar alguns termos de pesquisa mais utilizados, pois 

muitas das vezes a pesquisa dos interessados é feita em forma de dúvida ou questão. 

Para realizar esta tarefa, tive que me colocar na pele do cliente, analisar o site e tentar 

perceber quais as principais dúvidas que poderia ter como potencial cliente. Depois, 

utilizei a ferramenta Search Console da Google para tentar perceber quais os termos de 

pesquisa mais utilizados e selecionar os que fariam sentido adaptar para perguntas ou 

respostas. Por fim, fiz uma breve consulta em sites concorrentes, para analisar em 

primeiro lugar se tinham uma página de perguntas frequentes, e caso tivessem, perceber 

quais questões fariam sentido adaptar para o nosso site. 

No final, criei um documento excel (Anexo 6), com todas as perguntas e respostas que 

achei pertinentes e enviei para a administração do Império da Flor para aprovação. Após 

a validação por parte deles, avancei para a inserção do conteúdo no site. 
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Figura 13 - Perguntas Frequentes Império da Flor 
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2.3.3 – LINK BUILDING  

Uma das principais razões para o crescimento exponencial da internet é a facilidade 

com que sites e páginas se ligam entre si, através de links. Estes links funcionam como 

votos de confiança que uma página dá à outra. Por sua vez, os motores de busca dão 

mais relevância a sites que recebam uma grande quantidade de links de qualidade de 

outras páginas, ou seja, quanto mais vezes o link do nosso site for referido noutros sites 

mais relevância teremos no motor de busca.  

Desta forma, o link building é um conjunto de técnicas que permite angariar o maior 

número possível de links com qualidade, para o nosso site, com o objetivo de nos dar 

mais relevância nos motores de busca.  

Há várias maneiras de se conseguir links, no entanto, é preciso ter cuidado, pois links de 

sites que tenham um conteúdo pobre ou irrelevante têm o efeito contrário e acabam por 

prejudicar o nosso site. Os melhores links são os “genuínos”, quando alguém refere o 

nosso site pela qualidade do seu conteúdo, vale, no entanto referir, que estes são os links 

mais difíceis de conseguir. 

A forma mais fácil e prática de conseguir back links é submeter o site do cliente em 

diretórios de empresas online. Foi esta a técnica que mais utilizei no decorrer do estágio 

e é utilizada como técnica “padrão” para todos os websites que são tratados na 

Netgócio. Sempre que fazia a indexação do site de um cliente, deveria criar um ficheiro 

excel onde colocava o link (o URL Indexação) do diretório e a respetiva autoridade do 

domínio
12

, alguma nota que merecesse destaque e por fim, o estado da submissão 

(submetido, não submetido, registado). Podemos ver um exemplo, na figura seguinte: 

                                                                 
12

 A autoridade do domínio é uma pontuação de 1 a 100, atribuída pela ferramenta MOZ, que nos indica 
a qualidade da página. Quanto mais alta for esta pontuação, mais qualidade tem o site. 
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Figura 14 - Indexação em diretórios de empresas 

 

Uma forma distinta de trabalhar o link building é através do estudo dos sites 

concorrentes. Utilizando ferramentas como SEMRush e o SimilarSite, examinamos as 

páginas da concorrência e vemos em que tipo de sites eles estão a ser referenciados. Por 

fim, analisámos se esses sites se enquadram com o nosso conteúdo e assunto, e se existe 

a possibilidade de mencionar o nosso site. Estes dados eram colocados num ficheiro 

excel, numa pasta partilhada com toda a equipa, para facilitar a consulta. 

Podemos ver uma destas análises que fiz para a empresa LiftTech, na seguinte figura: 
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Figura 15 - Análise Concorrência LiftTech 

 

Para finalizar, outra forma de trabalhar o link building é através de sites parceiros. Desta 

forma, podemos criar a ligação entre sites do mesmo grupo fazendo uma espécie de 

“troca” de links. A pesquisa de parceiros pode ser feita por nós, na Netgócio, ou pode 

ser já fornecida pelo próprio cliente. 

Esta estratégia foi aplicada por mim para o cliente “HáTudo” que é um site de anúncios 

e classificados. A lista dos sites parceiros foi facultada pelo próprio cliente e a minha 

tarefa foi criar uma nova página no site, onde coloquei os logótipos e as respetivas 

hiperligações, como podemos ver na figura seguinte: 
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Figura 16 - Criação Página Parceiros BackOffice 

 

Podemos ver o resultado final, da página de parceiros, na figura seguinte: 

 

Figura 17 - Página Parceiros “HáTudo” 
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2.3.4 – GOOGLE MY BUSINESS  

 

A ferramenta Google My Business disponibilizada pela Google é muito relevante em 

termos de SEO, pois permite aumentar a visibilidade do negócio e sobretudo do site, no 

motor de busca, de forma gratuita. 

Devemos fazer o registo na plataforma
13

 e colocar as informações mais relevantes como 

a localização, o horário de funcionamento, o contacto telefónico, o site e fotos. Desta 

forma, sempre que alguém pesquisar pelo nosso negócio o Google vai apresentar todas 

as informações detalhadas em grande destaque. Em pesquisas feitas em smartphone este 

destaque chega a ocupar o ecrã inteiro, como podemos ver na figura seguinte: 

 

Figura 18 - Google My Business Netgócio 

Um dos trabalhos mais importantes que tive de desenvolver dentro desta ferramenta foi 

para o cliente Lendas Sublimes, uma empresa fornecedora de produtos gourmet para 

hotéis, bares e restaurantes.  

                                                                 
13

 Link: https://www.google.com/business/ 
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O Google My Business permite que qualquer utilizador possa submeter fotos do 

negócio, o que por um lado é uma vantagem, pois possibilita a colocação de fotografias 

reais, por outro lado, aumenta a probabilidade de ocorrência de erros. Neste caso, um 

utilizador adicionou fotos à página da Lendas Sublimes do interior de uma loja de 

roupa, isto é uma situação grave, pois pode induzir em erro e afastar possíveis clientes. 

O cliente reportou-nos a situação e pediu que fosse corrigido, sendo essa tarefa delegada 

para mim. 

Podemos ver na seguinte figura, a informação da empresa com a foto principal errada: 

 

Figura 19 - Página Lendas Sublimes com Imagem Errada 

 

Uma vez que a imagem tinha sido enviada por um utilizador, mesmo fazendo login com 

a página da Lendas Sublimes, não me era permitido apagar a foto. A solução que 

encontrei foi reportar a foto à Google, como podemos ver na figura seguinte: 
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Figura 20 - Reporte da imagem errada 

 

A Google demorou alguns dias, mas acabou por eliminar a foto. Por fim, a pedido do 

cliente, coloquei o logótipo da empresa como imagem principal. Podemos ver na figura 

seguinte, as alterações feitas de acordo com o pedido do cliente: 
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Figura 21 - Página Google My Business Corrigida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatório de Estágio  

 

José Silva  P á g i n a  | 40 

2.4 – ADWORDS – GOOGLE ADS 

 

Há várias formas de classificar a origem dos visitantes do website, mas as duas 

principais são o tráfego orgânico e o pago. O tráfego orgânico, como já vimos 

anteriormente, é resultante de pesquisas feitas pelo utilizador no motor de busca e está 

dependente do posicionamento em que o site aparece naturalmente nos resultados de 

pesquisa. Por sua vez, o tráfego pago, é derivado de cliques em anúncios criados através 

de plataformas de publicidade. É importante referir que ambos os métodos são 

igualmente importantes para a empresa e não devemos descartar um em função do 

outro. 

Uma vez que, mais de 90% dos utilizadores de internet utilizam o Google como motor 

de busca
14

, a plataforma de publicidade detida por esta empresa é de longe a mais 

importante. Fruto de uma recente atualização na sua linha de anúncios, a plataforma 

sofreu um processo de rebranding, deixando de se chamar Adwords para passar a ser 

denominada por Google ADS. 

O Google ADS é uma ferramenta de publicidade online, através da qual se podem 

apresentar anúncios altamente segmentados, associados a palavras-chave previamente 

definidas, que se vão relacionar com as pesquisas efetuadas pelo utilizador. Estes 

anúncios só são pagos quando o utilizador clica neles, pelo que, concedem uma 

oportunidade incrível de chegar diretamente a nichos de mercado com mensagens 

altamente segmentadas e que custam uma pequena fração da publicidade tradicional. 

Um dos primeiros trabalhos que realizei, dentro desta área, foi para a LUC, uma loja 

online de vestuário para adultos e crianças, de diversas marcas nacionais e 

internacionais. A minha tarefa foi analisar o site, identificar as categorias existentes, e 

por fim, criar um documento excel com as palavras-chave para cada categoria. Para 

encontrar as palavras-chave mais relevantes para cada categoria, utilizei duas 

ferramentas: o planeador de palavras-chave do Google Ads e o site Keyword Tool. 

                                                                 
14

 in http://gs.statcounter.com/search-engine-market-share (data da consulta: 25/01/2019) 
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Podemos ver na figura seguinte, algumas das sugestões dadas pelo planeador de 

palavras-chave, para a categoria Levi´s Infantil. É nos fornecida ainda a informação 

sobre a média de pesquisa para cada keyword e se a concorrência é alta ou baixa. 

 

Figura 22 - Sugestões Planeador Palavras-Chave 

 

Utilizando a ferramenta Keyword Tool, conseguimos obter ainda mais sugestões, mas 

como utilizámos a versão gratuita desta ferramenta, não nos é possível visualizar 

informação mais detalhada, como o volume de pesquisa e a análise da concorrência. 

Podemos ver na figura seguinte, as sugestões dadas pela Keyword Tool para a categoria 

Levi’s Infantil. 
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Figura 23 - Sugestões Keyword Tool 

 

Depois de pesquisar e inserir no excel as palavras-chave para cada categoria, enviei o 

ficheiro para o especialista em Google ADS da empresa, que o utilizou como base para 

a criação das campanhas de publicidade para a loja LUC. Este especialista, criava 

campanhas de anúncios com todas estas palavras-chave e analisava diariamente a 

campanha, de forma a perceber quais as keywords que tinham maior relevância e 

consequentemente eliminar as que tinham pior desempenho. 

Um dos trabalhos mais relevantes que realizei, dentro da área do Google ADS, foi para 

a ISOMétrica, uma empresa de certificação energética de habitações, que opera em 

Portugal. Neste caso, dispunha de três tipos de anúncios previamente criados pelo 
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especialista em Google ADS, que deveria replicar para todas as localidades de Portugal. 

Ou seja, utilizava sempre o mesmo texto nos anúncios e alterava só a localidade. 

Podemos ver na figura seguinte, os três tipos de anúncios utilizados, neste caso para 

Almada. 

 

Figura 24 - Anúncios Google Ads IsoMétrica 

 

Esta campanha, tinha uma particularidade muito importante. Para cada grupo de 

anúncios que criava, deveria segmentar de forma a ser apenas exibido a pessoas que 

faziam a pesquisa dentro da respetiva localidade. Ou seja, os anúncios relativos ao 

concelho de Almada, apenas seriam apresentados a pessoas que estivessem localizadas 

em Almada. Desta forma conseguíamos aumentar a relevância do anúncio e ao mesmo 

tempo reduzir os cliques feitos por engano. 

Podemos ver, na figura seguinte, o resultado desta segmentação para o concelho de 

Almada, dentro da plataforma da Google ADS: 
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Figura 25 - Segmentação Anúncios IsoMétrica 
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2.5 – REDES SOCIAIS 

 

As redes sociais têm tido um crescimento gigante nos últimos anos. Segundo dados do 

Statista o Facebook e Instagram juntos já têm mais de 3 200 milhões de utilizadores em 

todo o mundo
15

. Em Portugal, segundo o mesmo portal de estatística, mais de 6.6 

milhões de pessoas são ativos em pelo menos uma rede social
16

, tendo em conta que 

Portugal têm apenas 10.3 milhões de habitantes, estes números revelam bem a dimensão 

e o sucesso que são as redes sociais.  

A adesão massiva das pessoas a estas redes levou a que as empresas fizessem grandes 

alterações na forma de comunicar com os seus clientes e divulgar os seus produtos. 

Como a força das redes sociais aumenta de dia para dia, os consumidores ganharam 

muito mais poder e por isso é fundamental que as empresas utilizem estas plataformas 

para aumentar a sua credibilidade e conseguir criar uma ligação de confiança com os 

seus seguidores. Agora os consumidores são mais influenciados nas suas compras pois 

têm a possibilidade de ver as opiniões de terceiros sobre produto ou serviço e 

conseguem filtrar melhor os elogios e críticas à marca. 

A publicidade foi outra área que sofreu grandes alterações com o crescimento das redes 

sociais. Uma vez que as pessoas cedem voluntariamente os seus dados geográficos e 

demográficos, e partilham livremente os seus interesses, é possível criar uma campanha 

altamente segmentada, para um público-alvo muito mais específico, a uma fração do 

custo da publicidade tradicional. Muitas das vezes, quando o conteúdo é criado de 

forma inteligente e criativa, pode-se tornar viral. Ou seja, se o conteúdo for interessante 

para o seu público-alvo este vai partilhá-lo entre o seu círculo próximo de amigos e 

conhecidos, numa espécie de marketing boca-a-boca, mas a uma escala muito maior. 

O primeiro trabalho que realizei dentro desta área foi para a M&M Protek que é uma 

empresa que se dedica ao comércio de equipamentos de proteção individual. O contrato 

celebrado entre a M&M Protek e a Netgócio contemplava dez publicações mensais, 

                                                                 
15

 in www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ (data da 
consulta: 15/03/2019) 
16

 in www.statista.com/statistics/299496/active-mobile-social-media-users-in-european-countries/ 
(data da consulta: 15/03/2019) 
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sendo que duas, estavam já reservadas para promover os artigos escritos no blog. Os 

objetivos nas publicações restantes eram a divulgação de produtos, incentivos à visita e 

compra no site, divulgação de promoções e publicações que gerassem interação através 

de partilhas e likes. O primeiro passo era procurar datas comemorativas que estivessem 

relacionados com a área de negócio da M&M Protek, tais como o dia do hospital, o dia 

do trabalhador doméstico ou o dia do engenheiro florestal e posteriormente criar 

publicações enquadradas com estas temáticas. Depois, selecionava alguns produtos que 

estivessem em promoção e criava uma publicação a promover a campanha. Por fim, 

consultava o Google Analytics para ver quais as páginas do site que estavam a receber 

mais visitas e se fosse necessário criava uma publicação a promover uma categoria do 

site. 

 Podemos ver, na figura seguinte, um print screen tirado ao analytics da M&M 

Protek, que mostra as visitas dos últimos seis meses. Depois de analisar estes dados 

acabamos por criar uma publicação a divulgar a área de Calçado de Segurança e 

Proteção, que tinha sido a página mais consultada de todas (9492 visitas). 
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Figura 26 - Top Páginas da M&M Protek 

 

No plano de publicações deveríamos definir a data, o objetivo, o texto e deixávamos 

uma nota com o briefing do tipo de imagem que pretendíamos para a publicação para 

que o departamento de design conseguisse criar algo dentro das nossas pretensões. 

Depois de criado o plano enviava para o cliente para que ele o aprovasse ou desse as 

sugestões que entendesse por necessárias. Fui responsável por criar o plano de junho, 

julho e agosto, que podem ser consultados no anexo 7. 

Outra das empresas para as quais trabalhei as redes sociais foi a Tenco, uma empresa 

fabricante e distribuidora de cafés e chás. Neste caso, tinha mais liberdade criativa, 

deveria criar quinze publicações mensais distribuídas entre o Facebook e Instagram. O 

principal objetivo era criar publicações relacionadas com o tema café ou chá que 

gerassem interação com a audiência, reservando apenas duas ou três publicações para 



Relatório de Estágio  

 

José Silva  P á g i n a  | 48 

promover e incentivar a compra de produtos na sua loja online, que tinha sido 

recentemente criada. O processo de criação da publicação foi igual ao que utilizei para a 

M&M Protek, sendo que, fiquei também responsável pela criação do plano de junho, 

julho e agosto, que podem ser visualizados no anexo 8. 

No decorrer do meu estágio surgiu um cliente que tinha contratado a construção do seu 

site à Netgócio e demonstrou interesse em subscrever o serviço de gestão de redes 

sociais. Esse cliente era o Predium – Grupo Portfolium, uma empresa de mediação 

imobiliária e prestadora de serviços nessa mesma área. A Netgócio achou então por 

bem, oferecer um mês de demonstração, para cativar o cliente, delegando a gestão das 

redes sociais nesse mesmo mês, para mim. Esta empresa, tinha uma página 

recentemente criada no Facebook, com os detalhes do negócio já preenchidos, mas sem 

qualquer tipo de publicação. A minha tarefa consistiu em criar e agendar publicações 

para o mês de julho, com base em notícias do ramo imobiliário. Estas publicações 

deveriam ser o mais diversificadas possível, no seu formato, para mostrar ao cliente 

aquilo que eramos capazes de fazer. De todos os formatos, destaco a publicação que fiz 

em forma de Carrossel
17

, que só é possível ser feita através de uma conta de Gestor de 

Negócios
18

. Como podemos ver na figura seguinte, este tipo de publicação acaba por ter 

mais destaque que as publicações normais, pois é possível inserir um botão com uma 

call to action, que neste caso é “Saber Mais”. 

                                                                 
17

 O formato Carrossel permite colocar um título, uma hiperligação, uma call to action e mostrar duas ou 
mais imagens numa única publicação. 
18

 Plataforma do Facebook que permite gerir os trabalhos de marketing 
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Figura 27 - Post Carrossel 

 

Por fim, um dos últimos e mais interessantes trabalhos que desenvolvi, dentro da área 

das redes sociais, foi para a Mundilar, um dos mais antigos clientes da Netgócio. O 

projeto com mais sucesso desta empresa é uma loja online denominada Mundilar 

Airguns, que está no mercado há mais de quinze anos e que se dedica à venda de armas 

de pressão e tiro desportivo, e cuja gestão da loja, respetivo blog e redes sociais é feita 

pela Netgócio. No entanto, a Mundilar decidiu lançar um novo projeto, chamado 

Mundilar Kasa, cujo o principal foco é o comércio a retalho de uma grande variedade de 

produtos para o lar. No seguimento do trabalho desenvolvido pela Netgócio, foi-me 

pedido que pensasse numa forma de promover a página de facebook que tinha sido 

recentemente criada. Dado que estávamos já a meio de agosto e tendo em conta a área 

de negócio da Mundilar Kasa, achei que faria sentido criar um passatempo com a oferta 

de alguns artigos, relacionados com as férias e a praia. Contactei o cliente, no sentido de 

perceber se estava interessado em avançar com esta campanha e quais os artigos que 
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poderia disponibilizar. A Mundilar mostrou-se muito interessada na criação deste 

passatempo e cedeu um guarda sol, um tapa vento, uma bola de Volley e um conjunto 

de brinquedos de praia. Com base num modelo que a Negócio já tinha, criei o 

regulamento para o passatempo “Kit de Praia”, que pode ser consultado no anexo 9. 

Depois de definidos e aprovados todos os detalhes, deu-se início à campanha no dia 24 

de Agosto. O vencedor seria anunciado no dia 31 do mesmo mês. 

Podemos ver na figura seguinte, a publicação para o passatempo, criada por mim, no 

Facebook da Mundilar Kasa: 

 

Figura 28 - Passatempo Kit de Praia 

 

Como podemos perceber, pelos números que a publicação alcançou, esta campanha foi 

um sucesso. Para uma página que tinha sido criada recentemente e sem gastar um único 
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cêntimo na promoção e divulgação do passatempo, conseguimos mais de duzentas 

participações. De salientar o facto de que, embora a partilha do passatempo não fosse 

um dos requisitos para participar, conseguimos atingir mais de noventa partilhas. 
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CONCLUSÃO 

 

Neste relatório foi feita uma breve descrição das atividades mais importantes que 

realizei ao longo de dois meses e meio na Netgócio. De salientar que este estágio se 

revelou uma experiência bastante enriquecedora e motivadora e permitiu-me consolidar 

e complementar os conhecimentos adquiridos durante a licenciatura. Por outro lado, 

deu-me uma visão real sobre o mundo de trabalho, que é muito competitivo e cheio de 

dificuldades. 

Senti algumas dúvidas no decorrer do estágio, mas os colaboradores da Netgócio 

mostraram-se sempre disponíveis para me ajudar. Cooperei sempre com todos os 

trabalhadores da empresa, tendo partilhado com eles experiências e conhecimentos que 

serão com certeza úteis para o futuro. Estive sempre motivado e empenhado, e acredito 

ter atingido todos os objetivos que foram definidos inicialmente. 

O meu trabalho foi muito elogiado pela equipa e pelo meu orientador na empresa, tendo 

sido considerado uma mais valia para o departamento de projetos. Esta satisfação está 

melhor demonstrada na carta de recomendação escrita pela coordenadora do 

subdepartamento de marketing digital da Netgócio, que pode ser consultada no anexo 

10. 

Quero também deixar uma sugestão para que sejam revistos e atualizados os conteúdos 

programáticos da Licenciatura em Marketing de forma a que seja dado um maior 

destaque à sua vertente mais digital. Embora seja uma área relativamente recente tem 

crescido a um ritmo acelerado e é no meu entender uma das grandes carências do curso.   

Concluindo, estou orgulhoso do trabalho que desenvolvi ao longo do estágio e 

considero que este foi uma clara mais-valia na minha formação enquanto profissional, 

pois adquiri bases que serão muito importantes no futuro. 
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Anexo 1 
Certificado Formação Atelier Digital 
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Plano de Publicações no blog da Creta 
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Anexo 3 
Lista de Pesquisas da Loja Ortopédica 
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Anexo 4 
Exemplo de Textos da Loja Ortopédica 
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Hospital/Clínico > Material Anti Escaras 
 

As escaras são feridas que aparecem na pele de pessoas que ficam na mesma posição 

durante longos períodos de tempo. Pacientes internados em hospitais e clínicas, pessoas 

acamadas e pessoas paraplégicas são muito propensas ao aparecimento deste tipo de 

lesões.  

A prevenção passa pela mudança frequente e cuidada da posição do doente, mas 

também pelo uso de equipamentos preventivos como almofadas e colchões anti escaras. 

Para além disso a alimentação equilibrada e cuidada é uma medida preventiva de 

elevada importância. 

Pessoas suscetíveis ao aparecimento de escaras merecem o melhor, por isso, 

selecionamos uma vasta gama de material anti escaras. 

Fazemos entregas rápidas em todo o Portugal Continental e Ilhas. Obrigado e boas 

compras!  

Loja Ortopédica ® - Sabemos e temos o que precisa! 

 

Hospital/Clínico > Material Anti Escaras > Almofadas Anti Escaras 
 

Para oferecer conforto, controlo da postura e alívio da pressão para a prevenção do 

aparecimento de escaras, dispomos nesta categoria de uma grande variedade de 

almofadas de ar, espuma viscoelástica e de gel. 

 

Temos a melhor relação qualidade/preço. A nossa equipa especializada e fortemente 

empenhada está sempre ao seu dispor. 

 

Fazemos entregas rápidas em todo o Portugal Continental e Ilhas. Obrigado e boas 

compras! 

 

Loja Ortopédica ® - Sabemos e temos o que precisa! 
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Anexo 5 
Notícia Guimarães Marca 
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Anexo 6 
FAQS Império da Flor 
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Anexo 7 
Plano de Redes Sociais M&M Protek 
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Anexo 8 
Plano de Redes Sociais Tenco 
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Anexo 9 
Regulamento do Passatempo “Kit de Praia” 
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Regulamento 

Os seguintes termos e condições destinam-se a regular o passatempo “Kit 

de Praia”, no qual iremos oferecer um kit de praia que inclui: um guarda 

sol, um tapa vento, uma bola de voleibol e um conjunto de baldes de praia 

infantís com formas. 

Regras de participação 

1. O passatempo “Kit de Praia” destina-se a todos os indivíduos 

residentes em Portugal; 

2. Os interessados em participar no passatempo deverão: colocar 

“gosto” na página MundilarKasa, e identificar 3 amigos na 

publicação do passatempo; 

3. Não serão admitidos participantes que sejam sócios, 

administradores ou funcionários da MundilarKasa; 

4. O passatempo decorre entre os dias 14 e 24 de Agosto de 2018, 

terminando às 15 horas do dia 24 de Agosto de 2018. 

Vencedores 

1. Será eleito 1 vencedor; 

2. A eleição do vencedor terá por base um sorteio realizado a partir da 

plataforma random.org; 

3. Só serão consideradas válidas as participações que respeitem todas 

as regras; 

4. O Júri é composto por elementos da equipa MundilarKasa. 

Prémios 

1. O vencedor do presente passatempo receberá um kit de praia que 

inclui: um guarda sol, um tapa vento, uma bola de voleibol e um 

conjunto de baldes de praia infantís com formas; 

2. Não existe a possibilidade de troca do prémio, nem a atribuição do 

mesmo em valor monetário. 

3. O prémio deverá ser levantado em loja, na morada: 

Rua Albino Oliveira Pinto 

3840-274 Gafanha da Boa Hora 

Portugal 

Resultados 

1. Os resultados do Passatempo serão comunicados através do 

Facebook no dia 24 de Agosto de 2018, salvo alteração; 

2. O vencedor deverá entrar em contacto com a MundilarKasa por 

mensagem privada via Facebook. 

Outras considerações 

1. A MundilarKasa reserva-se o direito de não aceitar participações 

que não respeitem as normas do presente regulamento; 



Relatório de Estágio  

 

José Silva  P á g i n a  | 100 

2. Também serão fatores de desclassificação os participantes que 

adotem comportamentos imorais, obscenos, difamatórios ou 

ofensivos; 

3. A MundilarKasa reserva o direito de excluir do passatempo o 

participante que se registe com dados falsos, que utilize o seu perfil 

só para participações em passatempos ou que tente viciar as regras 

e o espírito do passatempo constantes neste Regulamento; 

4. O simples facto de participar no passatempo implica a aceitação do 

regulamento na sua totalidade por parte dos participantes; 

5. A MundilarKasa reserva-se o direito de alterar o presente 

Regulamento caso seja necessário; 

6. Ao participar, o participante está automaticamente a ceder os 

direitos da publicação da sua autoria, nomeadamente direitos de 

imagem e direitos de autor, à MundilarKasa, para a divulgação que 

entenda conveniente, por tempo indeterminado, não sendo por tal 

facto exigível pelos participantes do presente passatempo e/ou 

terceiros, qualquer retribuição e/ou compensação. 

Boa sorte! � 
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Anexo 10 
Carta de Recomendação 
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