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Resumo 

 Este documento apresenta o trabalho realizado na unidade curricular de Estágio da 

Licenciatura em Comunicação Multimédia na Escola Superior de Educação, Comunicação 

e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. O estágio teve a duração de três meses, 

iniciando a dezanove de setembro de 2018 e finalizando a dezanove de dezembro de 2018, 

no Club Sport Marítimo. Dentro deste, realizei o meu estágio na Marítimo TV e 

Departamento de Marketing.  

 O design gráfico foi a área mais abordada através da realização e produção de 

elementos, textuais ou não textuais, que compõem peças destinadas a serem utilizadas como 

forma de comunicação com o público-alvo. 

 O presente documento está dividido em três capítulos. O capítulo I refere-se à 

caraterização da cidade do Funchal. O capítulo II refere-se à caraterização da entidade 

acolhedora de estágio, caraterizando também os locais de estágio, Marítimo TV e 

Departamento de Marketing. Por último, o capítulo III apresenta o plano de estágio e as 

atividades desenvolvidas na Marítimo TV e no Departamento de Marketing. 

 A reflexão final surge como uma forma de análise das principais facilidades e 

dificuldades que encontrei ao longo dos três meses, bem como uma análise geral do que foi 

o estágio. 

 

Palavras-Chave: Club Sport Marítimo, Marítimo TV, Departamento de Marketing, 

Comunicação, Design Gráfico 
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Abstract 

 This document reports the work done during the months of internship in order to 

conlude the Bachelor degree in Multimedia Communication at the School of Education, 

Communication and Sporst of the Polytechnic Institute of Guarda. The internship lasted for 

three months, starting September 19, 2018 and ending on December 19, 2018, at Club Sport 

Marítimo. At this entity, I worked for Marítimo TV and their Marketing department. 

 I worked mainly on the area of graphic design and producing textual or non-textual 

elements, composing pieces of news to be used as means of communication with the 

audience. The tasks performed were essentially match schedules and competitions, pictures 

to be published on social networks, interviews, voice-off, production of posters and 

merchandising articles. 

 My report is divided into three chapters. Chapter I focuses on the characterization of 

Funchal, where my internship place is located, making a small geographic description of the 

location, as well as an approach to the climate, economy and Funchal infrastructures. 

Chapter II characterizates my internship entity, the Club Sport Marítimo, and refers to their 

logo, SWOT analysis, objectives of the club, its governing bodies and arrangements and its 

facilities, it also deals with the characterization of my intership workplaces Marítimo TV 

and Marketing department. Finally, chapter III presents not only the internship schedule as 

well as the various activities undertaken on both workplaces. First I present the various 

activities carried out for Maríritmo TV and later on the activities for the Marketing 

department. 

 The final reflection is an analysis of the main weaknesses and strenghts encountered 

over the three months as well as an overview of what the internship was. 

 

Keywords: Club Sport Marítimo, Marítimo TV, Marketing Department, Communication, 

Graphic Design
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Glossário de Termos Técnicos 

Adobe Illustrator - programa para edição de imagens vetoriais. 

Adobe Photoshop - programa para edição de imagens bitmap.  

Adobe Premiere Pro - programa utilizado para a edição de vídeos profissionais. 

Antevisão - análise e previsão antecipada de possíveis acontecimentos de um jogo. 

Brainstorming - atividade desenvolvida para explorar a criatividade de um indivíduo ou de 

um grupo - “tempestade de ideias”. 

Camada - “folhas de acetato” empilhadas (camadas) onde através da área transparente de 

uma pode ver a seguinte. 

Clipping - processo de seleção de notícias nos diversos meios de comunicação social 

(jornais, revistas, sites e blogues). 

Efeito Color - aplica a cor utilizada na camada superior na imagem da camada inferior. 

Filtro Gaussian Blur - desfocar uma imagem. 

Efeito Hard Light - gera uma sombra com contorno nítido, gera um alto contraste. 

Efeito Luminosity - maior detalhe nas áreas mais claras da imagem. 

Efeito Overlay - sobreposição de duas imagens. 

Efeito Vivid Light - destaque nas cores claras mostrando os detalhes da imagem da camada 

inferior. 

Efeitos de Áudio - ferramentas pré-definidas que um programa possui, para manipular o 

som. 

Efeitos de Transição - técnicas usadas para combinar/juntar clipes de vídeo para criar um 

vídeo final completo. 

Exportar - tranformação do video final editado, num formato de vídeo específico para 

determindo fim. 

Final Cut Pro - programa profissional de edição de vídeo da Apple. 

Flyers - objetos promocionais impressos, geralmente de pequenas dimensões, desenvolvidos 

para distribuição em massa. 
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Formato .EPS - formato digital de armazenamento de vetores ou imagens bitmap que pode 

ser aberto através de programas como Adobe Photoshop, CorelDRAW e Adobe Illustrator. 

Formato .mp4 - tecnologia que permite a compactação de dados digitais de vídeo e áudio 

em 10% do tamanho do original, sem prejuízo na qualidade de som e imagem. 

Gradiente - área onde duas ou mais cores são sobrepostas formando uma transição suave 

entre as mesmas. 

Hashtag - é uma expressão comum entre os utilizadores das redes sociais. Palavra-chave 

antecedida pelo símbolo #. 

Identidade Visual - conjunto de elementos que representam visualmente um 

nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço.  

Image Trace - processo de conversão de imagens bitmap em imagens vetoriais. 

Imagem Bitmap - combinações de píxeis que em conjunto compõem uma imagem. 

Imagens Vetoriais - combinações matemáticas e geométricas entre a ligação de pontos e 

segmentos de linhas sobre um plano bidimensional. 

Importar - carregar/colocar ficheiros como imagens, vídeos, sons, animações no ambiente 

de trabalho de um programa. 

Insta Stories - vídeos de quinze segundos utilizados na rede social Instagram que 

desaparecem após vinte e quatro horas da sua publicação. 

Janela - espaço onde se encontram diversos parâmetros e é possível manipular vários 

aspetos. 

Layout - esquema de distribuição de elementos dentro de um desenho. 

Linha Gráfica - regra de conduta e padronização de desenvolvimento de todo o material 

visual de uma empresa, de modo a criar uma identidade corporativa consistente. 

Logotipo - representação visual de uma marca ou empresa. 

Mental Coach - pessoa especializada no treino psicológico que ajuda o seu paciente a 

adquirir um objetivo pessoal ou profissional específico através de treino e orientação. 

Merchandising - oferta de brindes/produtos (com o nome e/ou logotipo da marca/empresa) 

de forma a atrair a atenção de potenciais compradores. 
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Montagem - processo de seleção, ordenação e ajustamento de objetos/elementos com o 

objetivo de alcançar o resultado desejado. 

Opacidade - grau de transparência de uma imagem ou objeto. 

Painéis de Entrevista Rápida - podem ser considerados placares afixados numa parede, 

cada um destinado a um tema, onde servem como fundo a entrevistas. 

Pixéis - pontos que forma uma imagem digital. Um conjunto de pixéis com vários tons de 

cor formam uma imagem completa. 

Polaróide - sinónimo de fotografia instantânea. 

Pop Filter - filtro de proteção utilizado nos microfones contra ruído e sons de estalo 

produzidos durante a fala no momento da gravação. 

Rebranding - alteração de uma marca, logotipo ou outros elementos significativo com o 

objetivo de criar uma nova identidade. 

Redação - processo de redigir (escrever) um texto. 

Resolução - tamanho e detalhe suportado por uma imagem ou vídeo. 

Saturação - parâmetro que especifica a quantidade de luz que uma cor possui. 

Setup - configuração, instalação, organização, disposição de ferramentas, peças, aparelhos 

necessários para determinado posto de trabalho ou para fins específicos. 

Slogan - palavra ou frase curta de fácil memorização, usada em publicidade comercial, 

política, religiosa, desportiva. 

Style - estilo de texto pré-definido com efeitos e cores específicas para determinado tema. 

Tonalidade - vários tons que uma cor possui. 

Upload - carregamento de ficheiros de um computador para um servidor na internet. 

Vetores - retas e curvas calculadas com fórmulas matemáticas que permitem manter as 

devidas proporções sem perda de qualidade. 

Voucher - título, recibo ou documento que comprova o pagamento e o direito a um serviço 

ou a um produto. 
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Voz-Off - voz exterior à cena, gravada em estúdio, que comenta ou narra os acontecimentos 

apresentados durante a cena. 

Wipe - efeito de transição, em que a imagem/objeto percorre de forma contínua de um lado 

para o outro. 

Zona Mista - zona onde são realizadas entrevistas a jogadores, treinadores, técnicos, antes 

e após treinos e jogos. 



1 
 

Introdução 

 A realização do relatório de estágio está inserida na unidade curricular de Estágio, 

com uma duração de três meses, sendo a última forma de avaliação para a obtenção da 

Licenciatura em Comunicação Multimédia, na Escola Superior de Educação, Comunicação 

e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

 O local de estágio escolhido foi o Club Sport Marítimo. Esta foi a minha primeira 

opção de um conjunto de três que tinha que colocar como possíveis locais de estágio. 

Contactado pelo gabinete de estágios e saídas profissionais do Instituto Politécnico da 

Guarda, o Club Sport Marítimo aceitou o meu pedido de estágio. 

 A minha opção principal recaiu no Marítimo uma vez que estou ligada à prática 

desportiva federada, o futsal, e já fui atleta do Marítimo nas camadas jovens. Assim, para 

além de ter um carinho pelo clube, uma vez que sou madeirense e adepta do mesmo, 

mantinha um interesse especial em estagiar e trabalhar na minha área num clube desportivo. 

Sempre tive interesse por perceber o que se faz e como se desenvolve o trabalho ao nível do 

marketing, comunicação e publicidade num clube desportivo. 

 Os objetivos do estágio foram definidos em conjunto com o tutor de estágio na 

instituição, o professor Marco Costa, coordenador geral do Marítimo. Estes foram redigidos 

no documento inicial obrigatório, o plano de estágio (anexo I), onde estão referidas as tarefas 

e objetivos a desenvolver ao longo dos três meses de estágio. Os objetivos definidos foram 

realizar edição de peças de vídeos, acompanhar equipas de reportagem, recolher imagens no 

exterior, realizar filmagens e entrevistas de jogos e competições oficiais das equipas 

profissionais e de formação do Club Sport Marítimo, produzir vozes-off e criar conteúdos 

para divulgação de jogos relativos a diversos campeonatos disputados (masculino e 

feminino) em diferentes escalões e modalidades. 

 Desta forma, procurei acima de tudo atingir os objetivos definidos inicialmente e se 

possível superá-los, realizando mais tarefas do que o inicialmente previsto. Procurei 

também, não só aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso profissional de 

Técnico de Multimédia no Secundário e na Licenciatura em Comunicação Multimédia, mas 

também aumentar o meu leque de conhecimentos na área, através do funcionamento com 

programas que nunca utilizei e técnicas e métodos de trabalho diferentes.



 
 

Capítulo I 

Caraterização da cidade do Funchal
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Capítulo I - Caraterização da cidade do Funchal 

 Neste capítulo é feita uma breve caraterização da cidade do Funchal, abordando 

diversos tópicos como informação demográfica, clima, economia e as suas infraestruturas. 

 

1. Caraterização e informação demográfica 

 O Funchal é uma cidade portuguesa, capital da Região Autónoma da Madeira 

(RAM), sendo a cidade com mais população fora de Portugal Continental. A cidade está 

inserida no seu concelho, o qual está subdividido em 10 freguesias. A Região Autónoma da 

Madeira conta atualmente com 254 876 habitantes. A cidade do Funchal abrange 41,8% da 

população da RAM, sendo constituída por 111 892 habitantes (Direção Regional de 

Estatística da Madeira). 

 

2. Clima 

 O clima mediterrânico é predominante no Funchal, onde as temperaturas são amenas 

a maior parte do ano e os valores de humidade são elevados (rondam os 70%), o que se 

traduz numa perceção de calor superior ao realmente existente. 

 

3. Economia 

 O turismo é a atividade predominante no Funchal, sendo o principal setor de 

desenvolvimento da economia da região, através do comércio, restauração e hotelaria. Na 

agricultura, o cultivo da vinha e da banana da Madeira estão no topo dos cultivos, sendo 

também predominante a plantação de flores ornamentais e frutos tropicais. O porto do 

Funchal é a principal zona de atração turística relevante para os cruzeiros europeus que 

fazem escala para Marrocos, Canárias, Caraíbas e Brasil. 

 

4. Infraestruturas 

 Da cidade do Funchal fazem parte diversas infraestruturas que servem a população e 

seus visitantes. Estas incluem diversos meios de transporte, património arquitetónico e 

museus, bem como a parte desportiva, respetivos complexos e recintos para a prática. 
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 4.1. Transportes 

 A cidade é servida pelo Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo, 

sendo dos mais difíceis para os meios aéreos aterrarem, devido aos ventos cruzados por vezes 

existentes na zona. Para além deste meio existem outros que servem os habitantes e turistas 

da ilha, como autocarros e táxis. 

 

 4.2. Património arquitetónico e museus 

 Ao nível do património e arquitetura destacam-se a Igreja e Mosteiro de Santa Clara, 

o Palácio de São João do século XVI, a Sé Catedral, que apresenta dos mais bonitos tetos de 

Portugal feitos com madeira da ilha. O palácio do Governo regional, os Paços do Concelho 

e o Teatro Municipal Baltazar Dias são outros dos edifícios arquitetónicos de referência do 

Funchal. O Museu da Eletricidade, de Arte Sacra, do Vinho da Madeira, Museu Municipal 

do Funchal, Museu Sala de Troféus do Club Sport Marítimo e mais recentemente o Museu 

CR7, são algumas das referências ao nível dos museus da região. 

 

 4.3. Desporto e complexos desportivos 

 No Funchal existem dois estádios, o Estádio dos Barreiros, com capacidade para 10 

000 pessoas, propriedade do CS Marítimo, e o Estádio da Madeira ou da Choupana com 

lotação de 5 000 lugares sentados, propriedade do Nacional da Madeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo II 
Caraterização da entidade acolhedora de estágio 
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Capítulo II – Caraterização da entidade acolhedora de estágio 

 O segundo capítulo apresenta uma breve caraterização da entidade acolhedora de 

estágio, o Club Sport Marítimo, referindo as suas origens, os seus feitos, conquistas e 

patrocínios. 

 

1. Caraterização do Club Sport Marítimo 

 O Club Sport Marítimo foi fundado no Funchal a 20 de setembro 

de 1910 por Cândido Gouveia. Fundado apenas duas semanas antes da 

Implantação da República, as duas equipas que estão na origem da 

formação deste clube, já ostentavam faixas de cores vermelho e verde, 

cores do Partido Republicano Português, e que foram então as adotadas 

pelo Marítimo. A Figura 1 apresenta o logótipo atual do CS Marítimo. 

Na época de 1925/1926 ocorre o que até agora é o momento alto do CS 

Marítimo, através da conquista do Campeonato de Portugal de Futebol, feito que lhe valeu 

a distinção de o “Maior das Ilhas”, designação que se mantém até hoje.  

 Progressivamente tem-se assumido cada vez mais como um clube que tem ganho 

grande estatuto europeu, através dos bons resultados ao longo das épocas que têm permitido 

que a ambição europeia aumente. Face a este estatuto europeu alcançado, surgem 

naturalmente entidades patrocinadoras que apoiam a coletividade, como é o caso do Banco 

Santander, Empresa de Cervejas da Madeira, produtora da Brisa e Coral, também elas 

patrocinadoras do clube, a ótica Alberto Oculista, a seguradora SABSEG Seguros, a 

Associação de Promoção da Madeira - Descubra a Madeira, a agência de viagens Windsor 

Premium Travel e a multinacional desportiva Nike, que equipa todos os atletas, treinadores 

e dirigentes do Club Sport Marítimo. 

 

2. Localização 

 O CS Marítimo tem sede na rua D. Carlos I, sendo uma zona caraterística do Funchal 

e mais conhecida como zona “Almirante Reis”. No passado, foi designada de campo D. 

Carlos I, sendo que, em 1910 com a Implantação da República, passou a ser designada de 

Almirante Reis em homenagem ao mártir Almirante Carlos Cândido dos Reis. No entanto, 

a sua localização principal, onde funcionam todos os departamentos do clube, é no 

Complexo Desportivo do Club Sport Marítimo, na Rua Campo do Marítimo, pertencente à 

freguesia de Santo António, concelho do Funchal. 

Figura 1: Logótipo 
atual do CS Marítimo 
(Fonte: Marítimo TV) 
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 A Figura 2 apresenta a localização do Complexo Desportivo do Marítimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identidade visual 

 Como foi referenciado no ponto um, do capítulo II, na caraterização do clube, as 

cores adotadas foram o verde e o vermelho e foi a partir daí que os próprios jogadores e 

adeptos adquiriram a alcunha, os “verde-rubros”. As cores e o logótipo tornaram-se assim 

na imagem e referência do clube. 

 A identidade diz respeito à personalidade, sendo um conjunto de atributos, 

alcançáveis ou não, que dão valor não apenas à pessoa como à organização ou marca. Desta 

forma, a identidade torna-se essencial na forma como a organização/clube se definem e 

seguem as suas estratégias, tornando-se a identidade essencial e peça fulcral à estratégia 

definida. Balmer e Greyser (2003) referem que “o conceito de identidade pode ser 

examinado tendo em conta raízes disciplinares e nacionais, escolas de pensamento, 

fundamentos filosóficos, componentes, características, gestão, análise, estrutura e hierarquia 

e relação com outros conceitos de nível corporativo.” Segundo Cote e Henderson citados por 

Sequeira (2013) os símbolos visuais podem conceber reconhecimento simplificado e 

familiaridade.  

 Bosh, Jong e Elving (2005), citados pela mesma autora, referem que há relação entre 

a identidade visual da organização e a sua reputação, uma vez que encontraram evidências 

de que a identidade visual pode ser um suporte importante na reputação da organização. Com 

base na ideia de Gutiérrez (2012), o logótipo é um símbolo gráfico, podendo este conter ou 

não informação textual. Este tem a função de representar a imagem e filosofia da empresa. 

Figura 2: Localização do Complexo Desportivo do CS Marítimo (Fonte: Google Maps) 
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 Segundo Bonnici (2000) citado por Marinho (2010) a cor faz parte da linguagem não-

verbal sendo que esta comunica com o público através dos sentimentos. 

 As cores adotadas pelo CS Marítimo desde a sua criação foram o verde e o vermelho. 

A escolha destas cores tem também um objetivo na captação do público-alvo. Com base no 

significado das cores estudado por Marinho (2010), o vermelho remete-nos para o atrativo, 

o belo, o cativante, a coragem, o coração, a diferença, a força, a intensidade e a paixão, 

enquanto o verde nos remete para a alegria, a descontração, a esperança, positivismo e 

sustentabilidade. A análise do significado das cores usadas pelo clube vem sustentar os 

objetivos do mesmo não apenas no mundo do futebol mas como uma referência na ilha da 

Madeira. A escolha do vermelho remete-nos imediatamente para a ideia do quanto o clube 

quer ser um motivo de atração para os habitantes da ilha, primariamente, cativando-os para 

seguirem e apoiarem o clube ajudando-o a crescer. A coragem e coração no passado, presente 

e futuro estão bem caraterísticos na sua identidade, como podemos observar num dos slogans 

da coletividade “Orgulho no Passado, Empenho no Presente, Confiança no Futuro”. A 

escolha do verde remete-nos para a alegria, descontração e acima de tudo a esperança e 

positivismo que o clube pretende passar para os seus adeptos e que os seus adeptos tenham 

para com o clube, que pretende tornar-se, à medida que o tempo passa, cada vez mais 

sustentável e evoluído. 

 O primeiro logótipo criado (Figura 3) remeteu claramente às 

origens marítimas do clube. Era composto por uma bandeira com as 

iniciais do clube e apresentava um remo, uma boia, um arpão e uma 

âncora. Para além destes elementos caraterísticos, foi acrescentada uma 

bola de futebol para identificação da modalidade desportiva praticada pelo 

clube. 

 Mais tarde, na época 1916/1917, José Inês Ramos, um desenhador da 

Casa de Bordados Hughs, foi o responsável por desenhar um novo 

logótipo para o clube. Neste novo logótipo, foram mantidas as raízes 

marítimas, expressas através do leme. Na parte superior do leme 

encontra-se uma faixa de cor verde e vermelha com as iniciais do clube e 

foi também adicionada a figura de um leão a segurar uma bola de futebol 

com uma das patas, remetendo para o tipo de modalidade praticada pelo 

clube (Figura 4). 

Figura 3: Primeiro 
logótipo do CS 

Marítimo (Fonte: 
Geocaching) 

Figura 4: Segundo 
logótipo do CS 

Marítimo (Fonte: 
Geocaching) 
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 Com a evolução tecnológica ao longo dos anos, o logótipo sofreu 

algumas alterações mantendo no entanto os elementos essenciais à sua 

natureza marítima (leme) e o próprio nome “Marítimo” assim como as suas 

cores predominantes e caraterísticas, o verde e o vermelho. Perante esta 

evolução, o logótipo tornou-se mais simples, perdendo muitos dos detalhes 

existentes no símbolo anterior, mantendo assim a sua objetividade (Figura 5). 

 

4. Análise SWOT 

 As letras pertencentes ao termo SWOT referem-se a Strenghts (pontos fortes), 

Weaknesses (pontos fracos), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Assim, esta 

análise é composta por dois níveis, interno e externo, onde os pontos fortes e fracos fazem 

parte do domínio interno e as oportunidades e ameaças resultam de uma análise ao 

envolvente externo da empresa/coletividade. Segundo Weihrich (1982) citado por Santos 

(2010) a análise SWOT é uma técnica analítica que consiste no estudo dos ambientes interno 

e externo, inerentes a uma empresa/coletividade. 

 Valadares (2003) citado por Castella et al (2012) refere que o modelo SWOT é uma 

metodologia usada para ajudar no planeamento de empresas, para que consigam alcançar os 

objetivos delineados, procurando uma melhoria nas diversas áreas da organização, assim 

como o enquadramento da empresa/organização/clube no mercado universal. A análise 

SWOT é frequentemente utilizada em momentos de fraca evolução económica e de 

fidelização de clientes, neste caso, de sócios e adeptos.  

 O CS Marítimo é o clube de referência da ilha da Madeira, tendo diversos pontos 

fortes associados a essa grandeza, mas também tem pontos fracos, ameaças e oportunidades 

que podem ser exploradas. Neste seguimento, uma vez que o clube não possuía feita uma 

análise SWOT, realizei-a, dando conhecimento ao clube e tendo a sua autorização, por parte 

do departamento financeiro, para a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: 
Logótipo atual 

do CS Marítimo 
(Fonte: Marítimo 

TV) 
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Esta análise está referenciada na tabela 1 abaixo apresentada. 

Tabela 1: Análise SWOT do CS Marítimo (Fonte Própria) 

 

 

 

 

 

Pontos Fortes (Strengths) Pontos Fracos (Weaknesses) 

- Localização privilegiada do estádio e 

complexo;  

- Oportunidade de crescimento 

desportivo, educacional e social ao longo 

das diversas faixas etárias; 

- Visibilidade nacional e europeia; 

- Maior número de adeptos em 

comparação com rival direto da ilha 

(Nacional da Madeira); 

- Inserido no contexto turístico; 

- Colaboração com eventos sociais. 

- Recursos financeiros limitados; 

- Poucos recursos humanos no setor de 

comunicação; 

- Poder financeiro reduzido para 

combater os grandes da primeira liga. 

 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

- Crescimento nos meios digitais 

acompanhando a evolução tecnológica; 

- Aumento do número de sócios e vendas 

através da promoção da marca nos 

diversos patrocinadores (Ex: Nike); 

- Utilização do turismo para promoção da 

imagem do clube; 

- Notoriedade nacional e internacional  

através da participação nas competições 

europeias. 

- Rivais da Liga NOS; 

- Dependente do governo regional; 

- Eventos turísticos na região; 

- População madeirense adepta dos três 

grandes de Portugal. 
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5. Objetivos do clube 

 O CS Marítimo foi fundado a 20 de setembro de 1910. Neste seguimento, e segundo 

os seus estatutos, fornecidos pela direção do CS Marítimo, delinearam-se as seguintes 

finalidades para a coletividade:  

 Incentivo e prática de atividades de todas as áreas, desportiva, social, cultural 

e recreativa, por forma a promover o clube e a RAM, satisfazendo as necessidades de 

ordem intelectual, física, desportiva, de lazer e o espírito de solidariedade, fraternidade 

social e respeito pela ética desportiva, dos seus simpatizantes e sócios, bem como das 

comunidades onde se insere; 

 A exploração de jogos de sorte ou de azar, legalmente autorizados, e 

promoção de atividades de ordem comercial e financeira, nos limites dos contratos e da 

lei, destinando-se as respetivas receitas aos respetivos fins destinados. 

Objetivos gerais:  

 O objetivo principal estabelecido pela Direção do CS Marítimo recai na 

disponibilização de condições adequadas para difundir e motivar a prática desportiva por 

parte da população. Este objetivo tem sido sustentado com a supervisão e orientação de 

técnicos com formação superior; 

 Para o desenvolvimento contínuo e apoiado do clube é essencial, não só o 

crescimento mostrado no futebol, mas também o observado nas diversas modalidades 

amadoras que o tornam num clube eclético, com forte afirmação social e económica, capaz 

de captar, atrair e mobilizar cada vez mais participantes. 

Objetivos Financeiros: 

 Gestão séria, rigorosa e profissional;  

 Subsiste o cuidado de adaptar os gastos às receitas estimadas, de forma a 

evitar um elevado desequilíbrio financeiro.
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6. Órgãos sociais 

 Fazem parte da estrutura organizativa do Marítimo diversos órgãos sociais do CS 

Marítimo, Marítimo SAD, Colégio do Marítimo, Fundação Marítimo Centenário, Marítimo 

TV, Marítimo SGPS e Marítimo GPI (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Órgãos Sociais do CS Marítimo (Fonte: Site Club Sport Marítimo) 

  Órgão da 
Direção 

Assembleia 
Geral 

Conselho 
Fiscal 

Conselho 
Consultivo 

CS 
Marítimo 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 
- Rui Sá  
(Vice Presidente) 
- Jorge Freitas  
(Vice Presidente) 
- Jorge Agrela  
(Vice Presidente) 
- António Freitas 
(Vogal Suplente) 

- Luís Sousa 
(Presidente) 
- Nuno Teixeira 
(Vice Presidente) 
- Rui Alves 
- Luís Santos 

- Rui Freitas 
(Presidente) 
- Carlos Pereira 
(Vice Presidente) 
- Horácio Sousa 
(Secretário) 
- Paulo Vieira 
(Vogal) 
- Rui Freitas 
(Vogal) 

- 

Marítimo 
SAD 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 
- Rui Sá 
- Ricardo Sousa 

- Luís Sousa 
(Presidente) 
- Jorge Sá 
- José Manuel 
França 

- Carlos Nunes 
- Mª Rosário 
Albertino 

- 

Colégio  
do Marítimo 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 

- - - 

Fundação 
Marítimo 
Centenário 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 
- Jorge Agrela 
- Gonçalo 
Henriques 
- Jacinto 
Vasconcelos 
- António Freitas 

- 

- Rui Freitas 
(Presidente) 
- Maurício 
Pereira 
- Horácio Sousa 

- Luís Sousa 
- António 
Henriques 
- Nuno Teixeira 
- José Araújo 
- José Silva 
- Ângelo Gomes 
- Vasco 
Rodrigues 
- Renato Abreu 
- Dinis Gomes 

Marítimo 
TV 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 

- - - 

Marítimo 
SGPS 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 

- - - 

Marítimo 
GPI 

- Carlos Pereira 
(Presidente) 
- Jacinto 
Vasconcelos 

- 
- Carlos Nunes 
- Mª Rosário 
Albertino 

- 
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7. Modalidades  

 No âmbito desportivo, o Marítimo alargou o seu leque de modalidades 

desenvolvidas, muito para além do futebol profissional e da formação. As chamadas 

modalidades amadoras contribuem muito para o engrandecimento da coletividade (Tabela 

3). 

 

Tabela 3: Modalidades do CS Marítimo (Fonte: Site Club Sport Marítimo) 

Presidente  
Carlos Pereira 

Departamento de 
Futebol 

Futebol Profissional 

Equipa A 
(Masculina) 

Equipa B 
(Masculina) 

Equipa Sub-23 
(Masculina) 
Equipa A  

(Feminina) 

Futebol Formação / 
Competição 

Escolas de Futebol 
Sub-12 
Sub-15 
Sub-17 
Sub-19 
Futsal 

Departamento de 
Modalidades 

Amadoras 

Andebol 
Atletismo 

Basquetebol 
Ciclismo 
Ginástica 
Voleibol 
Natação 

Pesca Desportiva 
Tiro 

Hóquei em Patins 
Patinagem de Velocidade 

Ténis de Mesa 
Padel 

Cross Country 
Automobilismo 
Motociclismo 

Muay Thai 
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8. Instalações 

 O CS Marítimo dispõe de diversas instalações desportivas, comerciais, religiosas, 

educativas e de relações públicas.  

 

 8.1. Estádio do Marítimo 

 O estádio do Marítimo (Figura 6) localiza-se na 

freguesia de São Martinho (Funchal), localidade dos 

Barreiros, motivo pelo qual também é designado de Estádio 

dos Barreiros, sendo esta a principal estrutura desportiva da 

Madeira.  

 

 8.2. Complexo desportivo do Marítimo 

 O Complexo Desportivo do Marítimo (Figura 7) foi 

inaugurado numa primeira fase em 2001. Dele fazem parte 

relvados sintéticos, Estádio com relva natural (Estádio 

Imaculada Conceição), instalações para o futebol 

profissional, balneários, ginásios, para atletas e utilizadores 

do ginásio e sala de conferências. 

 

 8.3. Estádio Imaculada Conceição 

 O estádio está incluído no Complexo Desportivo do 

Marítimo e serve de centro de treinos às equipas 

profissionais de futebol do CS Marítimo e às escolas de 

formação.  

 

 8.4. Pavilhão do Marítimo 

 O pavilhão do Marítimo (Figura 9) recebe treinos e 

competições dos diversos escalões nas mais diversas 

modalidades do CS Marítimo, entre elas: andebol, futsal, 

ginástica, muay-thay, voleibol, entre outras.  

 

Figura 6: Estádio do CS Marítimo 
(Fonte: Site Club Sport Marítimo) 

Figura 7: Complexo Desportivo do CS 
Marítimo (Fonte: Site Club Sport 

Marítimo) 

Figura 8: Estádio Imaculada 
Conceição (Fonte: Site Club Sport 

Marítimo) 

Figura 9: Pavilhão do CS Marítimo 
(Fonte: Site Club Sport Marítimo) 
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 8.5. Loja do Marítimo 

 A loja do Marítimo (Figura 10) encontra-se 

localizada na conhecida zona do “Almirante Reis” e dispõe 

para os sócios, adeptos e público em geral, de um vasto 

leque de produtos alusivos e identificativos do clube. Para 

além da loja principal atrás referenciada, o CS Marítimo 

conta com mais duas lojas oficiais do clube, localizadas no 

Estádio do Marítimo (Loja Nike) e no Complexo Desportivo. 

 

 8.6. Capela Marítimo Centenário 

 A Capela Marítimo Centenário (Figura 11) é o 

símbolo do centenário do clube, tendo sido inaugurada a 8 

de dezembro de 2010 pelo então Presidente do Governo 

Regional, Dr. Alberto João Jardim e benzida pelo cónego 

José Fiel de Sousa.  

 

 8.7. Colégio do Marítimo 

 O Colégio do Marítimo (Figura 12) encontra-se no 

Complexo Desportivo do clube. É composto por berçário, 

sala de transição, pré-escolar e primeiro ciclo, oferecendo 

ainda atividades extra curriculares às crianças como, 

informática, música, inglês, entre outras. 

 

 8.8. Marítimo TV 

 A Marítimo TV (Figura 13) foi criada para manter o 

contacto com os seus adeptos e simpatizantes espalhados 

pelo mundo. Em parceria com o Colégio do Marítimo, a 

Marítimo TV produz “O Jornalinho”, programa feito pelos 

alunos do colégio, bem como o “Açúcar às Bolinhas”,” O 

Contador de Histórias” e “Pela Sua Saúde”, programa do 

ginásio. 

Figura 10: Loja do CS Marítimo 
(Fonte: Site Club Sport Marítimo) 

Figura 11: Capela Marítimo Centenário 
(Fonte: Site Club Sport Marítimo) 

Figura 12: Colégio do Marítimo 
(Fonte: Site Club Sport Marítimo) 

Figura 13: Sala Marítimo TV (Fonte: 
Site Club Sport Marítimo) 
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 8.9. Departamento de Marketing  

 O Departamento de Marketing (Figura 14) converge 

com a Marítimo TV no sentido de averiguar a viabilidade 

em certas ideias, como vídeos promocionais e publicações 

para as redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Espaço de trabalho do 
Departamento de Marketing (Fonte 

Própria) 
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9. Caraterização do local de estágio - Marítimo TV e 

Departamento de Marketing 

 O meu local de estágio repartiu-se entre a Marítimo TV e o Departamento de 

Marketing. Inicialmente transmitiram-me que apenas iria estagiar na Marítimo TV, no 

entanto, uma vez que esta trabalha diretamente com o Departamento de Marketing, 

solicitaram-me a ida também a este departamento, sendo aí que realizei a maioria dos 

trabalhos que me foram solicitados durante o período de estágio. 

 

 9.1. Caraterização da Marítimo TV 

 A Marítimo TV acompanha diariamente as diversas modalidades do clube, fazendo 

resumos de jogos, transmissões em direto, entrevistas a atletas, treinadores e dirigentes. As 

emissões podem ser acompanhadas no site oficial do clube 1, da Marítimo TV 2, na página 

do Facebook da Marítimo TV 3 e no MEO Kanal 4. A estrutura organizacional é composta 

por diversos elementos, que estão descritos no organigrama 1 abaixo apresentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.csmaritimo.org.pt 
2 www.maritimo.tv 
3 www.facebook.com/maritimotv 
4 569 209 

Diretor
Rui Osório

Jornalista

Sandra 
Rodrigues

Operadores de Câmara
Pedro Silva;

Linton David

Edição/Grafismo
Pedro Silva; 

Linton David

Colaboradores
Cátia Dias; 

Carina Sousa; 
Vera Ferraz

Coordenador
Élvio Faria

Organigrama 1: Estrutura Organizacional da Marítimo TV (Fonte: Site Marítimo TV) 
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O estúdio da Marítimo TV foi o meu local de 

trabalho (Figura 15), onde utilizei o meu computador 

pessoal para realizar todas as tarefas que me foram 

solicitadas. Para estas utilizei os programas lecionados ao 

longo do curso (Adobe Photoshop CS6 e Adobe Premiere 

Pro CS6).  

 

  9.1.1. Equipamentos 

 O estúdio da Marítimo TV possui quatro setups. 

Dois (Figura 16) são destinados para o descarregamento e 

edição de ficheiros, através dos programas de edição 

profissional (Adobe Premiere Pro e Final Cut Pro) e upload 

das peças finais para o site do clube, da MarítimoTV e 

respetiva página do Facebook. 

 Os outros dois são destinados, um à pesquisa de 

informação e gravação dos ficheiros de som (voz off) e o 

último setup funciona como um mini estúdio de som 

improvisado com um microfone e um pop filter para todas 

as gravações dos textos para as vozes-off (Figura 17). 

 

 

 9.2. Caracterização do departamento de Marketing 

 O Departamento de Marketing é responsável pela criação de todo o tipo de conteúdos 

de Marketing alusivos ao clube, em formatos digitais, como as diversas publicações de 

divulgação nas redes sociais seja para eventos ocasionais que surjam, seja para outro tipo de 

atividades, sendo elas solicitadas pelos vários departamentos do clube. Todo o tipo de 

produtos de marketing, não digitais, cartazes, flyers, pins e credenciais, também fazem parte 

do lote de tarefas da responsabilidade do departamento. Este é responsável também pela 

preparação dos diversos eventos calendarizados ou ocasionais realizados ao longo do ano, 

como visitas a instituições, escolas e galas de aniversário do colégio e do clube. É também 

da sua competência, aquando dos jogos em casa, a colocação de toda a informação relativa 

ao jogo, nos ecrãs gigantes do estádio, como golos, substituições, anúncio de início do jogo, 

intervalo, final do jogo, advertências e publicidade.  

Figura 15: Local de trabalho na 
Marítimo TV (Fonte Própria) 

Figura 16: Setups para edição e upload 
de peças (Fonte Própria) 

Figura 17: Estúdio improvisado para 
gravações de vozes-off (Fonte Própria) 
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 A dinâmica e organização na tribuna é também da sua responsabilidade, como a 

receção aos convidados, serviço de catering, hospedeiras e receção aos jornalistas. Outras 

atividades da sua responsabilidade passam pela comunicação dos bilhetes dos jogos por 

email às diversas entidades, ofícios, organização e confirmação de convidados e seleção de 

notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação (clipping). 

 O departamento de Marketing de momento não apresenta estrutura organizacional, 

contando apenas com duas designers gráficas e uma secretária responsável pelas tarefas 

referidas no parágrafo anterior. A dinâmica de trabalho é semelhante à da Marítimo TV, 

através da realização de agendas semanais, sendo que há sempre outros trabalhos ocasionais 

que surgem ao longo da semana. 

 O meu local de trabalho foi no gabinete do 

departamento (Figura 18), onde utilizei o meu computador 

pessoal para realizar todas as tarefas que me foram 

solicitadas. Para estas utilizei os programas lecionados ao 

longo do curso (Adobe Photoshop CS6 e Adobe Premiere 

Pro CS6). Para além destes, utilizei ainda o Adobe 

Illustrator, lecionado no curso profissional técnico de 

multimédia no secundário. 

 

  9.2.1. Equipamentos 

 O espaço de trabalho do Departamento de Marketing é constituído por dois 

computadores fixos MACINTOSH, dois computadores fixos ASUS, uma impressora 

CANON, duas guilhotinas e uma máquina de plastificar. Os computadores MACINTOSH são 

utilizados para armazenamento de ficheiros de imagem assim como para criação e edição de 

todos os produtos publicitários que são solicitados.

Figura 18: Local de trabalho no 
Departamento de Marketing (Fonte 

Própria) 



 
 

Capítulo III 
Atividades desenvolvidas
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Capítulo III – Atividades desenvolvidas 

 Durante o período de estágio realizei um conjunto de diversas tarefas que me foram 

propostas, quer pela Marítimo TV, quer pelo departamento de Marketing. 

 

1. Plano de estágio 

 No início do estágio defini juntamente com o supervisor do clube alguns objetivos 

para serem desenvolvidos ao longo dos três meses. No plano de tarefas inicialmente 

realizado ficou definido que o estágio se iria realizar essencialmente na Marítimo TV. Para 

tal, definimos algumas tarefas/objetivos que à partida iam ser desenvolvidas ao longo dos 

meses como: edição de peças de vídeo para serem publicadas na Marítimo TV, Facebook e 

canal MEO, acompanhamento de equipas de reportagem, recolha de imagens no exterior, 

filmagens e entrevistas de jogos e competições oficiais das equipas profisnais e de formação 

do CS Marítimo, produção de vozes-off e criação de conteúdos para divulgação de jogos 

relativos aos diversos campeonatos disputados (masculino e feminino) em diferentes 

escalões e modalidades. 

 A realização destas tarefas previamente planeadas não aconteceu exatamente como 

esperava e como ficou planeado no plano de estágio, uma vez que, algumas não foram 

realizadas. No entanto, as que não tive hipótese de realizar foram compensadas com outro 

tipo de tarefas, quer de forma autónoma e de minha iniciativa, quer por decisão ou sugestão 

da Marítimo TV ou do Departamento do Marketing. 

 A edição de peças de vídeo para serem publicadas nas redes sociais, site e canal MEO 

não tive oportunidade de realizar uma vez que, pouco tempo depois da minha entrada, 

chegaram dois outros estagiários destinados para essa tarefa de edição de peças de vídeo, 

ficando eu mais ligada à parte de design gráfico.  

 Como na Marítimo TV não tinham muitas tarefas para eu realizar, e como no 

Departamento de Marketing tinham mais trabalho que precisava de ser feito porque havia 

carência de funcionários e profissionais da área, o meu estágio passou a ser desenvolvido 

maioritariamente no Departamento de Marketing. 

 O anexo I apresenta o documento do plano de estágio realizado aquando do início do 

estágio no CS Marítimo.  

 O termo de autorização de recolha de dados e imagens é apresentado no anexo II. 
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2. Marítimo TV 

 Na Marítimo TV desenvolvi inúmeras atividades, tais como as agendas de jogos para 

o fim-de-semana, um vídeo para o aniversário da Marítimo TV, foto de perfil e de capa para 

o Facebook, imagens para transmissões em direto, imagens informativas de transmissões em 

direto, imagens para publicação em dia de jogo em casa, redação e gravação de vozes-off e 

entrevistas. Estas eram posteriormente publicadas nas redes sociais, Facebook e Instagram 

para alcançar toda a população, adeptos e seguidores. A distribuição de tarefas era feita 

através de uma agenda semanal (anexo III) realizada por uma colaboradora da Marítimo TV, 

podendo no entando esta ser sujeita a alterações mediante tarefas que surgiam diariamente. 

 Neste local que foi inicialmente o meu local de estágio, deparei-me com um grupo 

de trabalho de três elementos divididos entre operadores de câmara/editores de peças e uma 

jornalista. Encontrei um local de trabalho com algumas lacunas ao nível da organização e 

métodos de trabalho, muito por culpa dos seus superiores, no entanto, todo o trabalho foi 

realizado e apresentado com sucesso. 

 No primeiro dia de estágio deparei-me com uma imposição institucional, 

implementada pela direção, em que nenhum funcionário do CS Marítimo se podia apresentar 

de calções durante o período de trabalho, fossem eles ou não formais, apenas nos podíamos 

apresentar de calças, saia ou vestido. Esta informação foi-me desde logo transmitida pelos 

colegas de trabalho da Marítimo TV. Aceitei e respeitei esta norma de conduta da instituição, 

no entanto, guardei para mim a opinião que não será este facto que nos torna melhores ou 

piores colaboradores. 

 

 2.1. Agendas de jogos para o fim-de-semana 

 A Marítimo TV apenas transmite e acompanha os jogos das diversas modalidades 

que são realizados ao fim de semana em casa. Os jogos realizados fora, são acompanhados 

através do uso autorizado de imagem da transmissão de outros canais. Uma vez que não 

existiam publicações a informar o público, propus uma agenda semanal que agregasse todos 

os jogos das várias modalidades que se iriam realizar em casa durante o respetivo fim-de-

semana. Para tal, recolhi as informações necessárias a incluir na agenda (competição, 

modalidade, hora, jogo, data, jornada e local). As informações foram recolhidas de acordo 

com a modalidade e competição em questão. Para tal, recorri ao respetivo site para que assim 

conseguisse obter toda a informação necessária. Quanto às informações das modalidades 

amadoras, estas foram fornecidas internamente pelo departamento de marketing. Os 
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logótipos das diversas competições e a imagem de fundo foram obtidos através do Google 

Imagens e posteriormente editadas no programa de edição de imagem Adobe Photoshop.  

 Com toda a informação e os elementos necessários recolhidos, editados e 

organizados procedi à criação da agenda no programa de edição de imagem Adobe 

Photoshop. Para o fundo utilizei uma imagem geométrica abstrata onde a ajustei para preto 

e branco e apliquei por cima desta, numa camada diferente, um gradiente de duas cores, 

verde e vermelho, pois estas são as cores que representam o clube.  

 Segundo Gomes (1994) a produção gráfica tem por objetivo transmitir uma 

mensagem e estabelecer uma comunicação. Para isso, utilizando as diversas componentes 

da imagem, procura-se estabelecer uma conexão que resulte numa composição esteticamente 

atrativa e que transmita com eficácia a mensagem nela contida.  

 Apliquei o efeito “Overlay” na camada onde se encontra o gradiente, criando um 

efeito de sobreposição das duas imagens com alguma transparência no gradiente, como 

apresenta a figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma vez o fundo concluído, coloquei os logótipos das competições e a informação 

do jogo. Visto que os jogos se realizam todos em casa, destaquei o nome da equipa da casa, 

para dar mais visibilidade perante o adversário.  

 

 

 

 

  

Figura 19: Aplicação do efeito “Overlay” na camada do gradiente (Fonte: Elaboração Própria) 
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A figura 20 apresenta dois exemplos de agendas de jogos para os fins-de-semana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O anexo III apresenta os print screens dos sites oficiais das federações das diferentes 

modalidades, nos quais retirei informações sobre os jogos para a realização das agendas. O 

mesmo anexo (III) apresenta também dois exemplos de agendas publicadas na página do 

Facebook da Marítimo TV. 

 

 2.2. Vídeo para o aniversário da Marítimo TV 

 No dia 20 de setembro a Marítimo TV festejou o seu 8º aniversário. Desta forma, 

realizei um vídeo comemorativo e promocional onde apresentei os novos programas a serem 

publicados periodicamente no site e no Facebook da Marítimo TV.  

 Segundo Phillips e Young (2009) as empresas/organizações/clubes utilizam as redes 

sociais como uma forma de divulgação ativa, não apenas da empresa em si, mas do produto 

que desenvolvem ou representam. Desta forma, pretendem assim fidelizar o público-

alvo/clientes, utilizando diversas fomas de captar o seu interesse e confiança. As redes 

sociais como o, Facebook, Instagram e Twitter, funcionam cada vez mais como uma forma 

de divulgação e promoção das empresas, ideia esta sustentada por Evans (2009) citado por 

Francisco (2015). Também Jacobs (2009) refere a importância das redes sociais uma vez que 

estas, cada vez mais, são de fácil utilização, acessibilidade e sem custos elevados para a 

divulgação das empresas e respetivos produtos e marca.  

 As informações relativas aos nomes dos programas e horários foram discutidas numa 

reunião entre o diretor, colaborador e técnicos. Com essas informações definidas, 

Figura 20: Exemplo de duas agendas de jogos (Fonte: Elaboração Própria) 
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solicitaram-me a criação do vídeo, onde o realizei de forma autónoma, respeitando a 

resolução utilizada pelos técnicos (1280 por 720 pixéis). Sendo um vídeo de caráter 

promocional, fiz com que a linha gráfica fosse semelhante à existente nas peças que são 

publicadas diariamente.   

 Utilizei o Adobe Photoshop para a edição das imagens de fundo e criar os elementos 

gráficos a integrar no vídeo, onde optei por formas retangulares com as cores do clube 

(Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

As imagens e os logótipos utilizados foram fornecidos pela própria entidade e a 

música utilizada foi retirada do Youtube com o consentimento da equipa técnica. 

 Com todos os conteúdos editados, recorri ao programa de edição de vídeos 

profissionais, Adobe Premiere Pro para a edição do vídeo (Figura 22). Após importar todos 

os conteúdos, organizei-os, introduzi o texto, a música e apliquei os efeitos de transição 

necessários às imagens e os efeitos de áudio à música.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Criação dos elementos gráficos a integrar no vídeo (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Com a edição do vídeo concluída, exportei o vídeo no formato .mp4 para mais tarde 

ser publicado no site e Facebook da MarítimoTV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A figura 23 apresenta o produto final, posteriormente publicado no site da Marítimo 

TV e na página do Facebook da Marítimo TV (anexo IV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Edição do vídeo através do Adobe Premiere Pro (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 23: Produto Final (Fonte Própria) 



 

27 
 

 2.3. Foto de perfil e de capa para o Facebook 

 A minha intervenção na criação da foto de perfil e de capa para o Facebook, surgiu 

durante a época natalícia. 

 Gomes (1994) refere que podemos utilizar grafismos, sejam eles mais ou menos 

abstratos que, sozinhos podem não mostrar qualquer significado. Gomes (idem) refere ainda 

que estes “constituem uma forma de criar uma estética coerente com a comunicação que 

complementam, quer pelo equilíbrio de cor, luz ou textura que acrescentam, quer pela 

associação formal estabelecida com um ambiente, um produto ou mesmo uma época”. Para 

tal, relativamente à foto de perfil, utilizei a foto já existente, logotipo da Marítimo TV, e 

acrescentei alguns elementos alusivos à época, como estrelas, flocos de neve e presentes. 

Estes foram obtidos através do principal motor de pesquisa de design de vetores grátis 5. 

 Estes vêm no formato .EPS, podendo ser editados através de qualquer programa de 

edição de vetores gráficos, como o programa Adobe Illustrator.  

 Este programa permitiu-me abrir o ficheiro, onde selecionei apenas os elementos que 

me interessaram para aplicar na foto de perfil (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 https://www.freepik.com/ 

Figura 24: Seleção dos elementos pretendidos (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Através do programa Adobe Photoshop abri a foto de 

perfil e arrastei os elementos selecionados no Adobe Illustrator 

para a área de trabalho aberta no Adobe Photoshop. De seguida 

organizei e editei os referidos elementos de modo a compor a 

imagem final. Optei por elementos de cor dourada pois para além 

de ser uma cor alusiva à época, contrasta com as cores do 

logotipo, verde e vermelho. A figura 25 mostra a composição final 

da foto de perfil. 

 Já na foto de capa, o processo foi um pouco diferente, uma vez que esta foi criada de 

raiz, por minha iniciativa. Neste processo retirei a imagem de fundo utilizada na foto de capa 

atual (foto do estádio), através do ficheiro editável do Adobe Illustrator, onde esta foi criada.  

 No Adobe Photoshop, criei o documento com as dimensões adequadas para uma foto 

de capa e coloquei a imagem retirada do ficheiro editável como fundo. Mais uma vez, utilizei 

noutra camada, um gradiente com as duas cores do clube e sobrepus com a imagem de fundo. 

Para contrastar com o fundo utilizei um style com efeitos dourados para o texto: “Feliz Natal 

e Próspero Ano Novo”.  

 Por fim, recorri aos mesmos elementos de flocos de neve dourados utilizados na foto 

de perfil para completar a foto de capa. A Figura 26 mostra a foto de capa concluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O anexo V apresenta a atualização da foto de perfil da página do Facebook da 

MarítimoTV. O anexo (V) não apresenta a foto de capa pois apesar de tê-la enviado para os 

responsáveis, eles esqueceram-se de a utilizar. 

Figura 25: Composição final da 
foto de perfil (Fonte: 
Elaboração Própria) 

Figura 26: Foto de capa concluída (Fonte: Elaboração Própria) 
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 2.4. Imagens para transmissões em direto 

 Com o decorrer das competições na modalidade de futsal, foi solicitado à Marítimo 

TV que transmitisse em direto para a plataforma Mycujoo6 os jogos em casa, a contar para o 

Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão, entre o Marítimo e o Olho Marinho, e o jogo 

da 2ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal entre o Marítimo e a AMSAC. Dessa forma, 

solicitaram-me a criação de imagens a utilizar nos diretos, que indicassem o início do jogo, 

o intervalo e o fim do jogo. Para esta tarefa utilizei o Adobe Photoshop, onde recorri ao 

tamanho de 1280 por 720 píxeis, mais uma vez utilizado pelos técnicos também nas 

transmissões em direto.  

 Com as medidas definidas, retirei os logótipos dos respetivos clubes, das respetivas 

competições, e fundos do Google Imagens. De seguida editei-os, criando um fundo em tons 

de verde e vermelho, pois os jogos decorreram em casa do Marítimo e recriei o layout, 

recorrendo ao Adobe Photoshop (Figura 27), utilizado nas páginas do site da FPF, organizei 

os logótipos e introduzi o texto de forma a concluir as imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
6 https://mycujoo.tv/ 

Figura 27: Recriação do layout utilizado no site da FPF (Fonte: Elaboração Própria) 
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 A Figura 28 apresenta dois exemplos de imagens criadas para as transmissões em 

direto. O anexo VI apresenta um exemplo de transmissão em direto na plataforma Mycujoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.5. Imagens informativas de transmissões em direto 

 Com o decorrer das competições, ocorrem as habituais antevisões realizadas pelos 

treinadores. Desta forma, a Marítimo TV realizou a transmissão em direto para o Facebook 

de duas antevisões do agora ex-treinador do Marítimo, Cláudio Braga. Com essas 

transmissões na agenda, solicitaram-me uma imagem para o Facebook a informar o público 

das antevisões. Através do Adobe Photoshop criei as imagens, a indicar que se tratava de 

uma transmissão em direto de uma antevisão para o Facebook, referindo a competição, 

jornada, dia e hora que se irá realizar. Para o fundo, utilizei uma imagem abstrata retirada do 

Google Imagens, converti-a em tons de cinza e apliquei por cima desta um gradiente verde 

e vermelho. Apliquei o efeito “color” na camada onde se encontra o gradiente, realçando os 

feixes de luz brancos do fundo mantendo as cores do gradiente.  

 Durante a época natalícia, o clube organizou um evento de natal solidário e 

solicitaram-me uma imagem para divulgação da transmissão em direto que se iria realizar 

para o Facebook da Marítimo TV. Criei a imagem, mais um vez utilizando o Adobe 

Photoshop, indicando que a transmissão seria emitida no Facebook da Marítimo TV, 

incluindo o título, dia, hora e local do evento. 

 Tratando-se de um evento natalício, criei um fundo predominantemente verde, com 

flocos de neve e focos de luz, que contrastam com o vermelho do título. Os focos de luz e 

os flocos de neve foram retirados do site de vetores grátis (freepick.com) e abertos com o 

Adobe Illustrator e posteriormente adicionados na imagem no Adobe Photoshop. Uma vez 

que se tratava de um fundo com muitos detalhes, optei por destacar a informação utilizando 

formas geométricas, fundos sobrepostos e sombras no texto. A Figura 29 apresenta do lado 

Figura 28: Dois exemplos de imagens a utilizar em transmissões em direto (Fonte: Elaboração Própria 
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esquerdo a imagem informativa de transmissão em direto para uma antevisão e do lado 

direito a imagem para o espetáculo de Natal, Marítimo + Solidário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No anexo VII é possível ver as publicações das imagens anteriormente descritas, na 

página do Facebook e da Marítimo TV e na página do Instagram do CS Marítimo. 

 

 2.6. Imagens para publicações em dia de jogo em casa 

 Quando os clubes jogam no seu estádio/pavilhão, recorrem sempre ao maior número 

de adeptos possíveis para apoiar a equipa em dia de jogo. Para tal, solicitaram-me a criação 

de várias imagens que mostrassem apoio e apelassem aos adeptos que se deslocassem ao 

estádio para apoiar o clube em dia de jogo em casa. Com esse objetivo em mente, comecei 

por pesquisar imagens do estádio do Marítimo e dos adeptos, bem como dos próprios 

jogadores do plantel. Com as imagens recolhidas, passei para o brainstorming de frases 

motivadoras que identificassem o clube. 

 Pinto (1997) refere que grande parte da linguagem visual e verbal do anúncio procura 

estabelecer uma forma de comunicação direta com o subconsciente do destinatário, 

despertando nele uma preferência, através do envolvimento emotivo. 

 Uma vez os conteúdos recolhidos utilizei o Adobe Photoshop para editar as fotos dos 

jogadores e criar as imagens. Desta forma terminei criando três imagens: a primeira com o 

estádio cheio de adeptos com destaque para a alcunha dada ao estádio (Caldeirão) e aos 

jogadores (verde-rubros) através de elementos retangulares e o uso forte das cores do clube 

para o contraste; a segunda com a imagem do melhor marcador do atual plantel (Joel 

Tagueu), logótipo do clube e com a alcunha com que o clube é mais conhecido (o maior das 

ilhas), destacado através de um elemento “agressivo” como tinta numa parede; e por fim 

uma terceira imagem com a junção de uma imagem do estádio como fundo, sobreposta por 

Figura 29: Imagens informativas de transmissões em direto (Fonte: Elaboração Própria) 
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três jogadores do clube realçados pela frase identificativa através da alcunha usada no hino 

do clube (endiabrados) e pelas cores “agressivas” do clube (Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2.7. Redação e gravação de vozes-off 

 Todas as peças publicadas no site da Marítimo TV, do clube e no Facebook, são 

acompanhadas por uma voz-off, voz exterior à cena, que comenta ou narra os 

acontecimentos que são apresentados em vídeo. Na gravação da voz-off é necessário ter em 

consideração não apenas a linguagem utilizada na produção do texto mas também a forma 

como este é transmitido oralmente aquando da gravação. Tal como na rádio, a voz humana 

deve fazer transparecer os diversos sentimentos que pretendemos dar à notícia.  

 McLeich (2005) refere que a voz é capaz de transmitir diversas emoções, através do 

sotaque, entoação, hesitação, pausa, velocidade e a ênfase dada a cada palavra. A conjugação 

da imagem com a voz trará então, desta forma, ao público-alvo, uma ideia e verdade tão 

realista e verdadeira quanto o narrador o conseguir fazer transparecer através da sua voz. 

 Efetuei a redação de quatro textos (apêndice 1) para as peças sobre o Muay Thai, a 

Seleção Sub-21 de Futsal, a Assembleia Geral do clube e sobre a atividade dos alunos do 

colégio com os atletas da equipa A, que foram escritos de acordo com as imagens captadas 

incluídas na peça final. Após a conclusão e aprovação do texto, fiz a gravação da voz-off que 

posteriormente é editada e inserida na peça final. 

 

 2.8. Entrevistas 

 Solicitaram-me que acompanhasse a equipa de filmagem em duas ocasiões, com o 

objetivo de realizar entrevistas. A primeira decorreu após o treino da equipa masculina de 

futsal, tendo entrevistado o treinador Roger Augusto, com o intuito de recolher o seu 

depoimento sobre as expetativas para o próximo encontro do Campeonato. A segunda 

ocorreu no final da atividade realizada com os alunos do colégio e quatro atletas da equipa 

Figura 30: Três imagens para publicação em dia de jogo em casa (Fonte: Elaboração Própria) 
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A, em que jogaram FIFA19 na Playstation 4. Entrevistei dois atletas, Danny e Jean Cléber, 

e dois alunos do colégio para saber as suas opiniões sobre a atividade.  

 A realização da entrevista é antecedida de alguns passos pelos quais os jornalistas 

têm que passar. Esta ideia é referida por Scott, C. em que o entrevistador, na pré entrevista, 

tem uma conversa rápida com o entrevistado, em off, ou seja, antes do início da gravação e 

faz anotações mas não refere a opinião do entrevistado. No meu caso, aquando das 

entrevistas aos atletas e alunos do colégio, realizei uma pré entrevista na qual dialoguei em 

off com os alunos do colégio. Neste curto diálogo, mostrei-lhes as questões que iria realizar, 

para que estes pensassem na resposta a dar aquando da gravação da entrevista. Todas as 

perguntas que utilizei em ambas as entrevistas, foram escritas e fornecidas pela jornalista da 

Marítimo TV (Sandra Rodrigues), para o meu auxílio. As gravações das entrevistas foram 

incluídas nas respetivas peças finais. A Figura 31 mostra o registo fotográfico aquando da 

entrevista feita a um jogador do plantel principal do clube e capitão Danny, e a uma criança 

do colégio, que por motivos de proteção de imagem não aparece na fotografia. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31: Registo fotográfico das entrevistas realizadas após a atividade (Fonte: Marítimo TV) 
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3. Departamento de Marketing 

 Após três semanas de estágio, acontece o ponto de viragem através da colaboração 

com o Departamento de Marketing. Este tinha muito trabalho por fazer e como estavam com 

falta de colaboradores, consultaram a Marítimo TV para solicitar a minha ajuda para a 

realização das tarefas. Com o decorrer do estágio realizei cada vez mais tarefas no Marketing 

do que na Marítimo TV. Quantificando, realizei 76% das tarefas no Departamento de 

Marketing e 24% na Marítimo TV. Por vezes, por minha iniciativa, desloquei-me ao 

Marketing mostrando a minha disponibilidade e interesse em realizar tarefas que 

necessitassem de ser feitas, ou ajudar no que fosse necessário.  

 Aqui desenvolvi inúmeras atividades, tais como a criação da foto de capa para o 

Facebook do clube, Insta Stories, layouts para o resultado final, convocados e equipa inicial 

mais suplentes para a Liga NOS, Allianz Cup e Taça de Portugal, layout para o dossier dos 

clippings e dos patrocinadores, painéis para entrevistas rápidas, pins, publicações do adepto 

da semana, agenda de jogos da Seleção Nacional de Futsal, cheques de cabaz alimentar, mini 

placas de patrocínio para eventos fora do complexo do clube, rebranding do logótipo do 

MarítimoLAB, criação de cartazes e flyers para consultas de psicologia e de mental coach, 

staff no evento Marítimo + Solidário e vídeos de apresentação do plantel da equipa sénior de 

futebol feminino. 

 

 3.1. Foto de capa para o Facebook  

 Uma imagem ou anúncio, segundo Gomes (1994), deve ser visualmente interessante, 

equilibrada e simples. Esta deve estar bem constituída do ponto de vista visual e artístico 

para que assim consiga ganhar destaque, realce e valor necessário para captar a atenção 

necessária para comunicar a mensagem nela contida, deixando uma sensação agradável no 

destinatário. 

 A solicitação da foto de capa para o Facebook surgiu aquando da época natalícia em 

que me propuseram a realização de uma imagem alusiva à época em questão. Para a criação 

da respetiva foto de capa utilizei o Adobe Photoshop, onde comecei por criar o documento 

com as medidas corretas de uma foto de capa. 

 Tendo em conta que o tema era o natal, realizei uma pesquisa e recolha de elementos 

natalícios no site de vetores freepick, como bolas de natal, flocos de neve e faixas festivas.  
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 Para além desses elementos, pesquisei e baixei do Google, styles para o texto, em 

tons prateados e dourados dentro do tema natalício. Editei também a faixa festiva no Adobe 

Illustrator, onde alterei as cores para verde e vermelho (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A escolha das cores foi extremamente fácil pois ambas, verde e vermelho, 

representam o clube e a própria época natalícia. Optei por um fundo vermelho apelativo 

coberto por flocos de neve e sobreposto pelos elementos de natal, bola de natal dourada para 

contrastar com o fundo, as faixas verde e vermelhas, o logótipo do clube e por fim apliquei 

dois styles em tons prateados e dourados ao texto. Após a conclusão da foto de capa (Figura 

33), a mesma foi aprovada pelo departamento de marketing e posteriormente utilizada no 

Facebook do clube (anexo VIII). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Edição da faixa festiva (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 33: Foto de capa concluída (Fonte: Elaboração Própria) 
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 3.2. Insta Stories 

 A equipa principal de futebol do CS Marítimo conta com diversos jogadores 

internacionais. Entre eles, alguns são chamados com regularidade às respetivas seleções do 

seu país, como são os casos de Zainadine e Amir. Também a equipa B do Marítimo conta 

com Bonera, chamado à seleção moçambicana. Os Insta Stories realizados tiveram como 

objetivo dar destaque e reconhecimento aos atletas acima referidos, pelas convocatórias à 

seleção do seu país. Para além destes atletas, também Mariano Abreu foi destacado pelo feito 

alcançado, uma vez que foi distinguido pela Federação Portuguesa de Futebol como o 

melhor guarda-redes do mundo na modalidade de futebol de rua. 

 Para a realização destas publicações comecei por pesquisar as medidas de um Insta 

Story. Algumas das imagens utilizadas foram fornecidas pelo departamento de marketing 

enquanto outras foram obtidas através da internet e da página pessoal do Facebook de um 

dos atletas. Com os conteúdos recolhidos, utilizei o Adobe Photoshop para criar as respetivas 

publicações, onde optei por um gradiente em tons de verde e vermelho como fundo, pois são 

as cores do clube que os atletas representam. Após a criação do fundo, inseri as imagens e 

consoante o objetivo e o tema da publicação elaborei o texto a acompanhá-las.  

 As primeiras versões criadas foram as utilizadas (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O anexo IX apresenta as publicações dos Insta Stories no Instagram do CS Marítimo. 

 

 

Figura 34: Imagens para os Insta Stories (Fonte: Elaboração Própria) 
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 3.3. Layouts Liga NOS, Allianz Cup e Taça de Portugal 

 Com a realização das diversas competições nacionais a decorrer, Liga NOS, Allianz 

Cup e Taça de Portugal semana após semana, propuseram-me a criação de uma imagem 

(layout), que posteriormente foi publicada no Facebook do clube para fornecer a informação 

essencial aos adeptos e informá-los, acerca dos convocados, equipa inicial e suplentes e 

resultado de cada jogo. 

 Aquando do sorteio da Taça de Portugal, nas modalidades de futebol e futsal, criei 

também uma imagem informativa do adversário que irá defrontar o CS Marítimo e outro 

layout para a colocação dos convocados. Nesta atividade eu apenas criei os layouts deixando 

espaço para o departamento de marketing, posteriormente, inserir a informação quando esta 

lhes fosse fornecida. Utilizei o Adobe Photoshop para a criação de todos estes layouts. Para 

o da Liga NOS utilizei o logótipo da competição com pormenores identificativos juntamente 

com o próprio nome e logótipo da competição, sobre uma imagem representativa da 

modalidade em questão. Essa imagem foi retirada do Google Imagens e posteriormente criei 

um gradiente começando na cor branca e acabando em preto.  

 De seguida apliquei o efeito “Hard Light” à camada desse gradiente (Figura 35) 

criando um efeito de foco, destacando assim a informação que mais tarde seria colocada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 35: Aplicação do efeito “Hard Light” à camada do gradiente (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Por fim coloquei os títulos, os respetivos logotipos das equipas que se iriam defrontar 

e os restantes elementos (Figura 36). 

 

 

 

 

 

 Para a Allianz Cup utilizei o layout já existente da própria competição, fundos e cores 

em tons de azul e formas geométricas com linhas retas.  

 Para o fundo utilizei uma imagem retirada do Google Imagens que representa um 

estádio de futebol e apliquei a cor azul por cima da mesma numa camada diferente com o 

efeito “Hard Light” dando assim um efeito de transparência sendo possível observar os 

detalhes da imagem de fundo mas sem comprometer a informação posteriormente inserida 

por cima (Figura 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 36: Exemplos de layouts criados respetivos à Liga NOS (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 37: Aplicação do efeito "Hard Light" na camada com a cor azul (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Coloquei o logótipo da competição, indiquei a fase e o grupo em que o Marítimo 

estava inserido juntamente com os respetivos títulos e logótipos das equipas que se 

defrontavam (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 Quanto à Taça de Portugal, recriei os elementos utilizados na linha gráfica do site da 

FPF, utilizando o Adobe Photoshop, e utilizei a imagem com elementos desportivos como 

fundo para a Taça de Futebol (Figura 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizei um fundo abstrato de tinta em pó onde apliquei um gradiente com as cores 

do clube e apliquei uma transparência de 60% para ser possível a visibilidade da imagem 

que se encontra por baixo, para a Taça de de Portugal de Futsal.  

 

 

Figura 38: Exemplos de layouts criados respetivos à Allianz Cup (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 39: Recriação dos elementos gráficos do site da FPF (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Com ambos os fundos concluídos, inseri os logotipos de ambas as competições, os 

das equipas e o texto (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 O anexo X apresenta exemplos de publicações dos layouts paras as diversas 

competições, no Facebook e Instagram do CS Marítimo. 

 

 3.4. Layouts para o dossier de clippings e patrocinadores 

 A renovação da imagem de capa e de cabeçalho do dossier de clippings foi outra das 

tarefas que me solicitaram para realizar. Esta mudança tinha como objetivo dar um look 

diferente do já habitual e criar precisamente essa sensação de mudança a quem visualizava, 

através de um novo layout. Para tal, comecei por atualizar os logótipos dos respetivos jornais 

(Jornal da Madeira, Diários de Notícias da Madeira, O Jogo, Record e A Bola) de onde são 

retiradas as notícias, através de uma pesquisa no Google Imagens. Optei por um fundo da 

mesma cor que o anterior mas mais vivo e acrescentei o logótipo do clube e o título 

“IMPRENSA”, destacado por uma barra verde atrás do texto, tornando assim a capa numa 

versão mais apelativa (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40: Layouts para a Taça de Portugal de Futebol e Futsal (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 41: Layout antigo da capa (esquerda); Layout atual criado por mim (direita) - (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Para o cabeçalho, utilizei a imagem do fundo da capa e coloquei o logótipo do clube 

no canto esquerdo do mesmo (Figura 42). 

 

 

 

 

 Relativamente aos patrocinadores, para cada um deles existe um dossier físico 

específico. Neste seguimento, solicitaram-me que criasse um layout para a capa, cabeçalho 

e separadores do dossier, para que houvesse uma renovação da imagem destes. O layout 

criado foi o mesmo para todos os patrocinadores, alterando apenas o logotipo de cada um 

em cada dossier. Tendo em conta que se trata de um dossier que comprova que o clube 

respeita e cumpre a sua parte do contrato, ao utilizar as imagens/logótipos dos 

patrocinadores, tanto no estádio do clube como no seu complexo em geral, utilizei para o 

fundo da capa e para o fundo do separador, uma fotografia do Estádio do Club Sport 

Marítimo e outra do complexo desportivo do mesmo, obtidas através do armazenamento de 

imagens do clube. Utilizei o Adobe Photoshop para editar as duas imagens de modo a juntá-

las numa só e noutra camada acima da fotografia de fundo escolhi um fundo verde onde 

apliquei o efeito “Overlay”, tornando a fotografia de fundo em tons de verde suave (Figura 

43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Cabeçalho criado para o dossier de clippings (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 43: Aplicação do efeito "Overlay" à camada do fundo verde (Fonte: Elaboração Própria) 
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 No centro da capa, coloquei um retângulo branco com barras vermelhas no topo, e 

na base do mesmo, para destaque do tema do dossier. Nessa barra, inseri o logótipo do clube 

em tamanho mais reduzido e ao lado o logótipo do respetivo patrocinador em tamanho maior. 

Como pormenor identificativo do clube, coloquei o leão utilizado no logótipo do clube do 

lado direito da capa em cima da barra branca com 4% de opacidade para apenas ser um 

detalhe e não desviar a atenção do logótipo do patrocinador. Para o separador, o 

procedimento foi o mesmo, alterando apenas a ordem das fotografias (fotografia do estádio 

em cima e a do complexo em baixo) e mantendo o retângulo branco com as barras vermelhas 

com espaço para ser colocado, posteriormente, pelo departamento de marketing, o respetivo 

texto. 

 A Figura 44, apresenta do lado esquerdo, a capa do dossier e do lado direito, o 

separador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para o cabeçalho, utilizei as mesmas fotografias mas desta vez editadas de forma a 

adequarem-se ao formato do cabeçalho com um retângulo branco por cima, para destaque, 

uma barra vermelha no topo do cabeçalho e o respetivo logótipo do patrocinador no lado 

esquerdo (Figuras 45).  

 

 

 

  

Para ambos os layouts do dossier dos clippings e dos patrocinadores, criei apenas 

uma versão, sendo que a mesma foi aprovada pelo departamento de marketing e utilizada. 

Figura 44: Capa para o dossier Santander (esquerda) e respetivo separador (direita) - (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 45: Cabeçalho para o dossier Santander (Fonte: Elaboração Própria) 
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 É possível observar no anexo XI, o dossier dos clippings e um exemplo de dossier 

de patrocinador (ex: Santander). 

 

 3.5. Painéis de entrevista rápida 

 No que diz respeito à criação de painéis, foram-me solicitados dois painéis de 

entrevistas rápidas. Um com 1,20 m de altura por 4,60 m de comprimento e outro com 1,20 

m de altura por 4 m de comprimento.  

 O primeiro tinha por base os patrocinadores do clube e a Marítimo TV. Estes eram 

destinados à chamada zona mista, por forma a criar um painel de fundo para as entrevistas 

rápidas após os jogos/treinos realizados pelo Marítimo. O segundo painel tinha como 

referência o Colégio do Marítimo e a Fundação Marítimo Centenário, departamento 

institucional que tem como objetivo a atribuição de bolsas de estudo aos alunos da Região 

Autónoma da Madeira, assim como premiar e distinguir trabalhos desenvolvidos pelos 

alunos nas respetivas instituições de ensino. 

 Uma vez que se tratavam de painéis com grandes dimensões, utilizei o Adobe 

Illustrator, pois sendo um programa para edição de imagens vetoriais, estas não perdem 

qualidade quando aplicadas em produtos de tamanhos superiores. Este é também o melhor 

programa para configurar o ficheiro para impressão e o uso da régua e das guias permitem 

uma melhor organização da informação. 

 Para a criação do primeiro painel, da zona mista, foram-me indicados e fornecidos 

quais os patrocinadores a incluir, as medidas dos logotipos e a distância entre eles de modo 

a que a visualização destes fosse percetível. Sendo um painel de zona mista para entrevistas 

após os jogos/treinos, utilizei para o fundo uma fotografia que mostra a relva e a bancada do 

estádio do CSM, fornecida pelo fotógrafo estagiário. Mesmo sendo uma fotografia com 

grande qualidade, as dimensões do painel excediam os limites da qualidade da fotografia. 

Para contornar esse “problema”, utilizei o Adobe Photoshop onde apliquei o filtro de 

desfoque “Gaussian Blur” na fotografia (Figura 46) para que na impressão não fossem 

percetíveis os píxeis desfocados da mesma e assim não dar a entender que foi utilizada uma 

fotografia com qualidade insuficiente para o pretendido. 

 Este filtro, segundo Urbano (2006) faz a desfocagem da imagem segundo uma curva 

em forma de “sino”, curva de Gauss, em homenagem a Johann Carl Friedrich Gauss. 
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 Este surge para melhorar os detalhes nas áreas escuras, ao mesmo tempo que atua 

fortemente sobre os pixéis claros.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Com o fundo preparado, importei a imagem para o Adobe Illustrator e coloquei os 

logótipos dos patrocinadores sobre fundos retangulares com a cor da respetiva marca, de 

modo a destacá-los do fundo, e apliquei no cimo dos logotipos o do clube. O outro painel a 

juntar-se a este é o da Marítimo TV e para esse inspirei-me na foto de capa já existente no 

Facebook da mesma. Para o fundo escolhi uma fotografia do estádio, fornecida pelo 

fotógrafo estagiário, onde apliquei o filtro “Gaussian Blur” para desfocar um pouco a 

fotografia para não serem visíveis os pixéis desfocados da fotografia quando impressa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Aplicação do filtro "Gaussian Blur" na camada da fotografia (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Apliquei de seguida o efeito “Luminosity” (Figura 47), tornando a fotografia num 

tom verde, verde esse utilizado como fundo na camada inserida por baixo da fotografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizei as formas triangulares verdes e vermelhas utilizadas na foto de capa da 

Marítimo TV, onde apliquei 90% e 80% de opacidade respetivamente para ser possível 

observar um pouco do fundo e inseri um retângulo branco no topo com 45% de opacidade 

para poder destacar o logótipo da Marítimo TV inserido por cima desse mesmo retângulo. 

 A Figura 48 apresenta os painéis da zona mista e da Marítimo TV concluídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Aplicação do efeito "Luminosity" na camada da fotografia (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 48: Conclusão dos painéis da zona mista (esquerda) e da Marítimo TV (direita) - (Fonte: Elaboração Própria) 



 

46 
 

 Em relação ao segundo painel, referente ao Colégio do Marítimo, utilizei formas 

vetoriais, retiradas do site freepik.com (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sendo um painel para o colégio, utilizei como pormenor para o fundo, imagens de 

objetos escolares sobre um fundo branco para destaque do logótipo e do texto e inseri duas 

formas vetoriais no topo e na base do painel de cor vermelha e verde como referência às 

cores do colégio. Inseri o logótipo do colégio e o slogan do mesmo (Um futuro com talento 

começa aqui). No mesmo painel, mas para a Fundação Marítimo Centenário, utilizei um 

fundo vetorial em tons de verde e inseri o logótipo sobre um círculo com alguma opacidade 

para destaque do mesmo e coloquei o slogan do clube (Orgulho no Passado, Empenho no 

Presente, Confiança no Futuro). A figura 50 apresenta os painéis do Colégio do Marítimo e 

da Fundação Marítimo Centenário concluídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Edição das formas vetoriais retiradas do site freepik.com (Fonte: Elaboração Própria) 

Figura 50: Conclusão dos painéis do Colégio do Marítimo (esquerda) e da Fundação Marítimo Centenário (direita) 
(Fonte: Elaboração Própria) 
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 O apêndice 2 apresenta os quatro painéis impressos e colocados no interior do 

complexo do clube. 

 

 3.6. Pins 

 A criação de pins foi outra das tarefas que me foi solicitada pelo departamento de 

marketing. Desta forma, foi-me sugerido que concebesse quatro pins, dois representativos 

de eventos/atividades e dois para serem produto de merchandising do clube. No decorrer do 

mês de novembro foi realizada uma competição de FIFA19 na Playstation 4 entre os alunos 

do Colégio do Marítimo e os jogadores da equipa principal de futebol masculino, Danny, 

Rodrigo Pinho, Jean Cléber e Bebeto. Para simbolizar esta atividade e torná-la inesquecível, 

em especial para os alunos do colégio, foi-me solicitada a realização de pins alusivos ao 

evento. O modelo de criação para os pins foi-me fornecido pela designer do departamento 

de marketing, pelo que apenas precisei de criar a imagem dos mesmos. 

 Para o pin alusivo a este evento inspirei-me na capa do jogo 

do FIFA 19. Para tal, utilizei a fotografia dos quatro jogadores 

presentes no evento. Optei por um fundo verde com o símbolo do 

leão do almirante por cima, organizei as fotografias dos jogadores, 

fornecidas pela designer do departamento de marketing, e coloquei 

o logo da EA Sports e do FIFA19, e a reconhecida barra azul com 

a marca da PS4 e a data do evento. A figura 51 mostra a imagem 

do pin concluída. 

 Posteriormente, aquando da época natalícia, criei um pin 

de Feliz Natal para ser entregue às crianças residentes no Centro 

Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, uma vez que 

esta é uma das instituições com as quais o CS Marítimo contribui 

com presentes para as crianças, entre eles, bolas de futebol e 

cachecóis do clube, os próprios pins e diversos brinquedos. Para 

este pin utilizei imagens vetoriais alusivas ao natal, um fundo 

neutro para que as cores se destacassem do mesmo e adicionei o 

logótipo do clube e o respetivo texto. A Figura 52 mostra a imagem do pin concluída. 

Figura 51: Imagem concluída 
para o evento “Alunos do 

Colégio vs Atletas” (Fonte: 
Elaboração Própria) 

Figura 52: Imagem concluída 
alusiva ao Natal (Fonte: 

Elaboração Própria) 
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 Os restantes pins foram para merchandising do clube. Para 

um deles utilizei uma frase muito conhecida de um cartaz 

motivacional de 1939, “Keep Calm And Carry On” ("Tenha Calma 

e Siga em Frente") e substituí o “Carry On” por “Apoia o 

Marítimo”, o que traduzido fica “Tenha Calma e Apoie o 

Marítimo”. Utilizei uma imagem verde para o fundo, onde 

coloquei o logotipo do clube e o texto, dando destaque ao nome do 

clube (Figura 53). 

 Na construção do outro pin, para se diferenciar dos 

restantes, optei por um fundo vermelho com o pormenor da 

imagem do leão, coloquei o logótipo e o nome “Marítimo da 

Madeira” sobre um retângulo verde e por baixo a frase “ O MAIOR 

das ilhas” destacando a palavra “O MAIOR” com o mesmo 

retângulo (Figura 54). O apêndice 3 apresenta os produtos finais 

dos três primeiros pins. O último não chegou a ser produzido. 

 

 3.7. Publicações do adepto da semana 

 Como forma de interação com os sócios e adeptos maritimistas, o departamento de 

marketing propôs-me a realização de imagens para posteriormente serem publicadas no 

Facebook, intitulando a publicação de “Adepto da Semana”. Desta forma, todas as semanas, 

os adeptos enviavam fotografias para o departamento de marketing, com algum elemento 

alusivo e de apoio ao clube, e estas, após aprovação do presidente, eram editadas e 

publicadas. 

 Pinto (1997) refere que todas as formas de linguagem que estão incutidas na 

publicidade tornam-se visíveis a partir da materialidade da linguagem verbal e visual que 

compõe o anúncio. Blanche Noelle-Grunig (1990) citado por Pinto (1997) elaborou um 

estudo que refere exatamente o slogan publicitário, arma forte usada para chamar e captar a 

atenção do consumidor ou destinatário. O autor refere ainda que o slogan atua de forma 

decisiva na força de atração que os anúncios exercem sobre nós. 

 Na criação destas publicações do adepto da semana, para além de um título, cada 

uma delas eram acompanhadas de um hashtag que, na atualidade, e neste caso em particular, 

funcionavam também eles como um slogan chamativo e apelativo da marca CS Marítimo. 

Figura 53: Imagem concluída 
“Keep Calm” (Fonte: 
Elaboração Própria) 

Figura 54: Imagem concluída 
para o pin "O Maior das ilhas" 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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 Associado a este título e hashtag que compõem a imagem do adepto da semana, está 

uma fotografia de um adepto, enviada pelo próprio, como referi anteriormente. Rez (2018) 

refere que os conteúdos que contemplam imagens relevantes são significativamente mais 

visitados do que conteúdos sem imagem associada, essencialmente nas redes sociais. 

 A imagem do seu conteúdo, acima de tudo, tem de se destacar da maioria, e a melhor 

forma de o fazer é usando imagens reais. Para a criação desta imagem, optei por utilizar uma 

fotografia do estádio cheia de adeptos para o fundo, com o objetivo de mostrar o grande 

número de adeptos que o clube possui. Baixei, através do site de vetores grátis, os vetores 

de fotografias polaróide (Figura 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Editei a fotografia escolhida de modo a parecer que se tratava de uma fotografia 

instantânea das máquinas fotográficas polaróide. Na fotografia identifiquei o nome do 

adepto e número de sócio, caso existisse. Dependendo do tema da fotografia o título era 

alterado e constava sempre num dos cantos da imagem o hashtag 

“#COMORGULHOEALTIVEZ”. Para destacar o título, o logótipo do clube e o hashtag 

coloquei uma barra vermelha com efeito brush (pincel) por trás do texto (Figura 56). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Vetores de fotografias polaróide (Fonte: freepick.com) 

Figura 56: Exemplo de duas imagens do adepto da semana (Fonte: Elaboração Própria) 
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 No anexo XII é possível observar dois exemplos de publicações do adepto da semana 

na página do Facebook do CS Marítimo. 

 

 3.8. Agenda de jogos da Seleção Nacional de Futsal (Feminina e Sub-21 

Masculina) 

 O mês de outubro trouxe ao Funchal e ao pavilhão do CS Marítimo um conjunto de 

jogos de preparação das seleções nacionais de futsal feminina e sub-21 masculina. Para 

destacar este evento importante ao nível do crescimento do futsal na Madeira, e em particular 

no CS Marítimo, criei uma agenda dos respetivos jogos das seleções, onde constavam o jogo, 

hora, local e data dos encontros. Esta agenda tinha como objetivo a divulgação dos jogos no 

Facebook do clube, e consequentemente “chamar” os adeptos e população madeirense a 

apoiarem a seleção nacional masculina e feminina.  

 Para a divulgação dos jogos, dividi a agenda em duas partes, uma para a seleção 

feminina e outra para a masculina em que ambas tiveram o seu destaque consoante o layout 

destinado para cada competição indicado no site da FPF. Obtive as imagens para os fundos 

e os logótipos através do Google Imagens e editei-as de modo a formar o fundo final utilizado 

(Figura 57) e os logótipos igual, utilizando o Adobe Photoshop.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No mesmo programa, organizei todos os elementos, onde coloquei os logótipos das 

competições, títulos e a distribuição de jogos com a data, hora e local de jogo, com destaque 

para o dia e a hora.  

 

Figura 57: Edição dos fundos para a agenda (Fonte: Elaboração Própria) 
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A Figura 58 apresenta a agenda dos jogos, sendo esta posteriormente publicada na 

página do Facebook do CS Marítimo para divulgação ao público (anexo XIII). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.9. Cheques cabaz alimentar 

 O mês alusivo à época natalícia iniciou com o jogo entre o CS Marítimo e o Vitória 

FC. Com este encontro, o CS Marítimo pretendeu fazer uma recolha de alimentos para 

posteriormente distribuir por três associações locais. Para tal, cada adepto, para ver o jogo 

no estádio teve que levar um alimento, e este, era “trocado”, no próprio dia, por um bilhete 

para o jogo, na bilheteira do estádio. Com a recolha de alimentos feita, fez-se uma 

distribuição equilibrada dos bens angariados, formando três cabazes alimentares para as três 

associações escolhidas, sendo elas a Associação Olho-te, a Associação Paróquia da Nazaré 

e Associação Paróquia dos Álamos. Para a entrega dos cabazes foi-me solicitado que 

realizasse uma imagem de um cheque cabaz, em que constava o CS Marítimo como 

promotor do evento e a associação beneficiada com a iniciativa. 

 No Adobe Photoshop criei um documento A3 onde coloquei como fundo uma 

fotografia dos alimentos angariados com um fundo branco sobreposto, com 90% de 

opacidade, com o objetivo de dar ao fundo pormenores do tema. Coloquei o logótipo do 

clube e da Fundação Marítimo Centenário como identificação do promotor do evento, 

indiquei que se tratava de um cabaz alimentar, inseri a data, o promotor do evento e a 

associação beneficiada. Como pormenor identificativo do clube, utilizei a imagem do leão 

do marítimo em tons de dourado para destaque sobre o fundo e o texto.  

 

Figura 58: Agenda dos jogos das Seleções Feminina e Sub-21 Masculina (Fonte: Elaboração Própria) 
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 A Figura 59 apresenta duas das três imagens realizadas para os cheques cabaz 

alimentar que o CS Marítimo ofereceu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 O anexo XIV apresenta uma publicação na página do Facebook do clube sobre o 

respetivo evento. O apêndice 4 mostra os três produtos finais. 

 

 3.10. Mini placas de patrocínios 

 Com o passar dos anos o CS Marítimo tem vindo a ganhar cada vez mais 

preponderância e importância não só ao nível nacional como local, associando-se a diversas 

iniciativas culturais, desportivas, religiosas e de solidariedade. Com este crescimento ao 

nível local, o número de patrocinadores também foi crescendo e, naturalmente, têm que estar 

presentes em todas as iniciativas realizadas, pois também eles fazem parte da construção do 

clube.  

 De acordo com Neto (2000) citado por Thomazi (2012) o desporto tornou-se cada 

vez mais um produto para as empresas. O marketing desportivo, segundo Poit (2006) citado 

pela mesma autora, é uma forma de marketing tradicional que utiliza o desporto para 

aumentar, fortalecer a imagem de um clube/marca/produto. Assim, cada vez mais o desporto 

está a ser usado como uma fonte comercial.  

 Associado ao marketing desportivo estão os patrocínios que, cada vez mais, 

constituem e dão força e imagem a um clube. Cardia (2004) citado por Thomazi refere 

exatamente essa ideia de que o patrocínio é o investimento que um clube faz com o objetivo 

de atingir o público específico que pretende e receber em troca alguns benefícios, em vendas 

conseguidas, melhoria da imagem e consideração e simpatia do público. Os patrocinadores 

têm assim ganho, ano após ano, uma forte presença nos clubes desportivos, e os próprios 

Figura 59: Exemplo de duas imagens dos cheques cabaz alimentar (Fonte: Elaboração Própria) 
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clubes dependem e apoiam-se cada vez mais nos seus patrocinadores, sustentando ainda mais 

a ideia de Poit (2006) apresentada por Thomazi que refere que “é por meio do patrocínio 

desportivo que a marca concretiza os seus atributos e envolve com muito mais apelo o 

coração e os hábitos dos seus públicos-alvo”. Para que os patrocinadores constem de todas 

as atividades e iniciativas, foi-me solicitada a realização de placas com os logotipos de todos 

os patrocinadores, para que estas sejam colocadas aquando da deslocação a outros locais e 

eventos que não no complexo do CS Marítimo. 

 Tendo como referência uma das placas utilizadas 

anteriormente pelo clube procedi à sua renovação, o que resultou 

numa imagem diferente. Utilizei apenas os logótipos dos 

patrocinadores principais indicados pelo departamento de 

marketing, utilizei o logótipo do clube e do mesmo retirei o leão, 

para ser utilizado como pormenor sobre o fundo. Para dar 

destaque aos logótipos sobre o fundo, optei por colocá-los em 

branco, alterando os parâmetros de luz da imagem através da 

“janela” de tonalidade/saturação. A figura 60 apresenta a 

imagem criada para as mini placas de patrocínios. O apêndice 5 

apresenta a versão antiga e atual da placa de patrocínios. 

 

 3.11. MarítimoLAB 

 O MarítimoLAB é um laboratório de avaliação do rendimento desportivo no qual os 

atletas das camadas jovens do Marítimo realizam diversos testes de avaliação da condição 

física e cognitiva.  

 Segundo Pollock e Wilmore (1993) citado por Alves e Baptista (2006) é 

recomendado que se realize uma avaliação física juntamente com a avaliação médica para 

depois, conforme os resultados obtidos, seja recomendada uma avaliação completa da 

aptidão física, classificando assim o indivíduo. Os resultados são posteriormente utilizados 

como parâmetros para prescrever exercício. 

 Neste seguimento, o MarítimoLAB é destacado por um logótipo identificativo da sua 

área de trabalho, constando nele um cronómetro. Foi-me então solicitada a recriação do 

logótipo original pois não havia registo do mesmo na base de dados do clube para uso em 

futuros trabalhos e elementos publicitários. Para a criação do logótipo, utilizei o programa 

Figura 60: Imagem criada para as 
mini placas de patrocínios 

(Fonte: Elaboração Própria) 
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Adobe Illustrator, pois para a criação de imagens vetoriais é o mais adequado, assim como 

para logótipos.  

 Mantive as mesmas palavras, “Marítimo” e “LAB” e optei por um tipo de letra digital 

para a palavra “LAB”, fazendo referência aos testes realizados com aparelhos digitais. 

Mantive as mesmas cores, o vermelho e o verde, aplicadas no logótipo anterior (Figura 61) 

e através do site freepick.com, baixei um novo vetor e substituí a imagem do cronómetro por 

outro mais moderno.  

 

 

 

 

 

 

 Por fim, substituí os “I”s da palavra “Marítimo” por escadas de skipping. Baixei a 

imagem das escadas através do Google Imagens, importei a imagem para o Adobe Illustrator 

e selecionei a opção “Image Trace”, opção essa que converte uma imagem bitmap para uma 

imagem vetorial. A imagem não ficou completamente convertida, então tive de adicionar as 

próprias escadas através de formas geométricas retângulares. Criei várias versões em que as 

versões 1 e 2 foram as escolhidas pelo responsável do MarítimoLAB, pois apresentam uma 

maior simplicidade na sua composição e legibilidade (Figura 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.12. PsicoLAB 

 O PsicoLAB, tal como o MarítimoLAB, é um departamento específico que visa a 

avaliação, apoio e ajuda psicológica de todos os alunos, atletas e membros do CS Marítimo. 

O PsicoLAB, através da sua psicóloga, é responsável não só pela orientação das consultas 

Figura 61: Logotipo antigo do MarítimoLAB (Fonte: Google Imagens) 

Figura 62: Versões criadas para o logotipo do MarítimoLAB (Fonte: Elaboração Própria) 
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de psicologia como também pela área de mental coach, área esta em constante 

desenvolvimento ao longo dos últimos anos, em especial na área do desporto. 

 Para Cassins (2007) citado por Gonçalves e Santos (2016) o psicólogo escolar é 

fundamental na equipa multidisciplinar uma vez que este consegue incutir e fazer ver os 

conhecimentos acerca do processo de aprendizagem do aluno.  

 O Coaching “consiste num processo orientado por objetivos, em que o coach trabalha 

com o coachee/cliente, ajudando-o a identificar e a construir soluções possíveis que lhe 

permitam alcançar os objetivos por si delineados” (Grant, 2006 citado por Silva, 2012). 

 Para que este apoio e acompanhamento possa alcançar todos os membros do CS 

Marítimo, foi-me solicitada a criação de cartazes e flyers com destaque para as consultas de 

psicologia e de mental coach. Na criação do cartaz para as consultas de psicologia optei por 

um layout simples e direto, onde utilizei peças coloridas de um puzzle como forma de 

identificação do intelectual da mente humana, uma vez que o cartaz se destina aos 

encarregados de educação que pretendem acompanhamento para os seus educandos. Para a 

edição dessas peças e criação do cartaz e flyer utilizei o Adobe Illustrator. Quanto às 

informações a incluir, estas foram fornecidas pela própria psicóloga. Utilizei as cores do 

clube para o texto e o logótipo do Colégio do Marítimo, uma vez que se tratava de um cartaz 

criado pelo departamento do mesmo e assim identificando-o. Para os flyers, utilizei a mesma 

informação e imagem utilizada no cartaz.  

 A figura 63 apresenta o cartaz e flyer para as consultas de psicologia. A única versão 

criada, foi a versão utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O cartaz para as consultas de mental coach teve um layout mais agressivo e 

inspirador, pois mental coaching significa ajudar os desportistas no seu desenvolvimento de 

competências e capacidades mentais que os ajudam a alcançar melhores resultados, 

Figura 63: Versão final do cartaz e respetivo flyer (Fonte: Elaboração Própria) 



 

56 
 

maximizando e desbloqueando o seu potencial. Para tal, utilizei como fundo uma imagem 

de uma parede de tijolos e um fundo vetorial grunge moderno para o topo onde apliquei o 

efeito “Vivid Light” para ser possível observar a textura da parede de tijolos.  

Foram-me fornecidas as imagens de atletas portugueses reconhecidos e realizados 

profissionalmente para colocar no cartaz de modo a captar a atenção do público-alvo.  

 Utilizei o Adobe Photoshop para editar essas imagens e 

também para a criação do próprio cartaz. Coloquei o título 

“Mental Coach” e o nome e contacto da psicóloga no topo do 

cartaz e a frase inspiradora “Torna-te aquilo que és!” no meio e 

inseri o logótipo do clube de modo a obter a mesma textura que o 

fundo de parede de tijolos. Uma vez editadas as fotografias dos 

atletas, inseri-as na base do cartaz de forma a criar uma montagem 

em que fosse percetível quais os atletas em questão. Assim, criei 

a primeira versão do cartaz (Figura 64). 

Porém, voltaram a contactar-me a pedir que retirasse as 

imagens dos atletas, pois estariam em causa os direitos de imagem. Com esta alteração tive 

de elaborar outra versão do cartaz mas mantendo as mesmas informações. Coloquei a mesma 

imagem vetorial do topo do cartaz na base do mesmo, inverti a posição e mudei a cor, ficando 

o topo vermelho e a base verde (cores do clube). Reposicionei o texto na base do cartaz e 

através do site de imagens vetoriais grátis baixei duas imagens que editei no Adobe 

Photoshop. Essas imagens, a medalha e a taça representam o desempenho a ter nas 

competições e o acreditar até ao fim que se relaciona com o tema “mental coach”. Inseri-as 

no cartaz e organizei-as de modo a ser possível observar o texto de forma percetível (Figura 

65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 64: Primeira versão do 
cartaz (Fonte: Elaboração 

Própria) 

Figura 65: Versão final do cartaz e respetivo flyer (Fonte: Elaboração Própria) 
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 O apêndice 6 apresenta a versão final imprimida do cartaz e flyers para as consultas 

de psicologia e a primeira versão do cartaz e flyers para o tema “mental coach”. A versão 

final deste tema, não é apresentada em apêndice, pois a mesma não foi imprimida até à data 

de finalização do estágio. 

 

 3.13. Marítimo + Solidário 

 O CS Marítimo organizou durante a época natalícia, no seu pavilhão desportivo, um 

evento solidário destinado a crianças provenientes das escolas do Funchal e idosos de 

diversos lares da cidade. Na preparação para este evento, solicitaram-me para ajudar na 

criação e construção de diversos elementos decorativos a utilizar na realização do mesmo. 

No departamento de marketing fiz as bolas de natal onde utilizei fitas de cartolina (Figura 

66). Estas serviram para enfeitar a árvore de natal a ser colocada no palco para o evento. Fiz 

também várias mini árvore de natal com rolhas de cortiça e cola quente e decorei-as com 

brilhantes verdes e vermelhos, criando várias árvores de cores únicas, verdes e vermelhas 

(Figura 67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Criação das bolas de Natal (Fonte Própria) 

Figura 68: Criação das árvores de Natal (Fonte Própria) 
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 No dia do evento, integrei a equipa de staff de preparação. Recortei o material para 

decoração do palco, ajudei no transporte do material do departamento até ao pavilhão, ajudei 

na colocação das mesas e decoração das mesmas para o lanche convívio após o fim do 

evento, distribuí as setas a indicar o percurso para a entrada no recinto do espetáculo, recolhi 

as imagens a serem utilizadas nos ecrãs do palco numa pendrive para serem entregues à 

equipa de som, distribuí pelo público as rifas para o sorteio que se iria realizar durante o 

evento e um voucher para o último jogo da Allianz Cup, Marítimo vs Estoril. 

 

 3.14. Vídeos de apresentação do plantel da equipa sénior de futebol 

feminino 

 A equipa sénior de futebol feminino do CS Marítimo alcançou a subida à primeira 

liga de futebol na época 2018/2019, disputando assim a Liga BPI. Com esta subida 

alcançada, foi solicitada a edição de um vídeo de apresentação das atletas. Este vídeo já 

estava feito, no entanto, foi-me solicitado que o editasse, colocando nele o nome de cada 

atleta à medida que a mesma ía surgindo no vídeo. 

 Para esta edição, utilizei o Adobe Premiere, onde importei os vídeos fornecidos pelo 

departamento de marketing e posteriormente criei uma legenda com o nome da atleta que 

aparece no vídeo. Seguidamente apliquei o efeito de transição de vídeo “Wipe” (Figura 74) 

para que o nome aparecesse gradualmente até a atleta estar em posição e alternei as cores 

das legendas com as atletas entre vermelho e verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 69: Aplicação do efeito “Wipe” na legenda (Fonte: Elaboração Própria) 
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 Exportei os vídeos e entreguei-os ao departamento de marketing que, no dia de 

apresentação da equipa feminina, os colocou a passar nos ecrãs do estádio do Marítimo. A 

figura 75 apresenta o vídeo final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Vídeo final (Fonte: Elaboração Própria) 
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Reflexão Final 

 No final do percurso académico, o estágio curricular surge como a forma mais 

próxima e semelhante que temos do que será a realidade do mercado de trabalho que iremos 

enfrentar futuramente. O estágio curricular surge assim como uma forma de aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo dos anos do curso, assim como uma fonte de aquisição 

de novos conhecimentos que só com a prática conseguimos realmente adquirir e evoluir. 

Este é o ponto de partida real para a nossa vida profissional.  

 A realização do estágio no CS Marítimo nem sempre foi fácil, essencialmente na fase 

inicial, no período de adaptação. As três primeiras semanas foram repletas de emoções e 

sentimentos que nem sempre foram fáceis de gerir. Vinha de um longo período de lesão, que 

me levou a iniciar o estágio tardiamente, mas este fator acabou por se revelar também 

importante para o estágio, pois fez com que ganhasse maior controlo sobre mim mesma e 

sobre as minhas reações. Para o primeiro dia de estágio ia com algumas expectativas com a 

entidade que ia representar.  

 Nos primeiros dias apenas tinha para fazer as agendas semanais e ficava com muito 

tempo livre, não tendo mais tarefas para fazer. Comecei então a pensar cada vez mais no que 

estava a acontecer, não queria estar parada e queria aprender. Queria ter e mostrar trabalho, 

queria aplicar os meus conhecimentos, e deparei-me com esse momento em que nada disso 

estava a acontecer. Passou-me pela cabeça até desistir e mudar de local de estágio, pois este 

não estava a corresponder às minhas expectativas. No entanto, decidi dar uma oportunidade, 

ponderei e decidi manter-me focada. 

 Durante o período de estágio tive algumas dificuldades ao nível da adaptação ao 

espaço de trabalho onde estava inserida, isto porque este mantinha sempre uma temperatura 

elevada, o que tornava mais difícil a minha estadia neste meio. Outro fator inerente à 

dificuldade encontrada na Marítimo TV está relacionada com a música ambiente, que por 

vezes se encontrava demasiado alta, dificultando a concentração no trabalho.  

 Relativamente aos programas com que tive que trabalhar, não me deparei com 

grandes dificuldades, uma vez que estes eram os que já tinha trabalhado e utilizado 

anteriormente, ao longo do curso profissional de Técnico de Multimédia no secundário, e na 

licenciatura no curso de Comunicação Multimédia. A única dificuldade que tive foi mesmo 

o surgir de ideias e a criatividade para algumas tarefas, mas com maior ou menor dificuldade, 

com mais ou menos tempo despendido a pensar nelas, foram surgindo e o trabalho 

desenvolveu-se com normalidade e foi realizado corretamente. 
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 Outro aspeto que considero ter sido um ponto menos positivo, foi o facto de não ter 

adquirido novas competências e/ou conhecimentos, dado que parte do que produzi já tinha 

anteriormente realizado. Havia algumas tarefas que inicialmente pensei que iria ter hipótese 

de desenvolver e aprender mais, pretendia até que acontecesse, como filmagens e edições de 

peças de vídeo, mas infelizmente não foi possível. Não por falta de vontade da minha parte, 

mas porque os responsáveis por estas tarefas não mo permitiram. 

Apesar destes fatores menos positivos, considero que o estágio que desenvolvi foi 

bastante proveitoso, não apenas enquanto futura profissional na área de Comunicação 

Multimédia, mas também como pessoa. Desenvolvi capacidades e valores como trabalho de 

equipa, aceitação, adaptabilidade, superação, responsabilidade, auto confiança e auto estima. 

Essencialmente, desenvolvi a capacidade de acreditar em mim e nas minhas competências. 
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ANEXO I 
Plano de estágio



 
 



 
 

ANEXO II 
Termo de autorização de recolha de dados e imagem



 
 



 
 

ANEXO III 
Agenda semanal da Marítimo TV



 
 

Exemplo da agenda semanal da Marítimo TV entre o dia 12 a 18 de novembro de 2019: 

 

 



 
 

ANEXO IV 
Sites para recolha de dados para as agendas de fim-de-

semana e publicações das mesmas



 
 

Exemplo de recolha de dados através do site da Federação Portuguesa de Futebol: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo de recolha de dados através do site da Federação de Andebol de Portugal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Exemplo de recolha de dados através do site de Hóqueis em Patins: 

 

 

 

 

 
 

Exemplo de recolha de dados através do site da Federação Portuguesa de Voleibol: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

Exemplo de recolha de dados através do site da Federação Portuguesa de Basquetebol: 

 

 

 

 
 

 

Exemplo de duas agendas de jogos publicadas na página do Facebook da Marítmo TV:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO V 
Vídeo para o aniversário da Marítimo TV



 
 

Anexo disponível em CD Rom. 

 

Publicação do vídeo de aniversário da MarítimoTV no site da MarítimoTV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicação do vídeo de aniversário da Marítimo TV na página do Facebook da Marítimo 
TV:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO VI 

Foto de perfil para página do Facebook da Marítimo 

TV



 
 

Atualização da foto de perfil da página do Facebook da Marítimo TV durante a época de 

Natal



 
 

ANEXO VII 
Imagem para transmissão em direto (Mycujoo)



 
 

Exemplo de utilização de uma imagem na transmissão em direto na plataforma Mycujoo 

do jogo para a Taça de Portugal de Futsal entre o CS Marítimo e a AMSAC: 



 
 

ANEXO VIII 
Imagens informativas de transmissões em direto



 
 

Publicação das imagens na página do Facebook da Marítimo TV:  

  



 

 
 

Publicação da imagem através de Insta Story na página do Instagram do CS Marítimo: 



 
 

Anexo IX 
Foto de capa para a página do Facebook do CS 

Marítimo



 
 

Atualização da foto de capa da página do Facebook do CS Marítimo durante a época de 

Natal: 



 
 

ANEXO X 
Insta Stories



 
 

Publicações dos Insta Stories na página do Instagram do CS Marítimo: 



 
 

ANEXO XI 
Layouts Liga NOS, Allianz Cup e Taça de Portugal



 
 

Publicações da Liga NOS na página do Facebook do CS Marítimo:  

  



 

 
 

Publicações da Allianz Cup na página do Facebook do CS Marítimo:  

  



 

 
 

Publicações da Taça de Portugal de Futebol na página do Facebook do CS Marítimo: 

  



 

 
 

Publicações da Taça de Portugal de Futebol e Futsal através de Insta Stories na página 

do Instagram do CS Marítimo: 



 
 

ANEXO XII 
Layout para o dossier de clippings e patrocinadores



 
 

Dossier de Clippings:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Exemplo de um dossier de patrocinadores (ex: Santander).



 
 

 

ANEXO XIII 
Publicações do adepto da semana



 
 

Exemplo de duas publicações do adepto da semana na página do Facebook do CS 

Marítimo: 



 
 

ANEXO XIV 
Agenda de jogos da Seleção Nacional de Futsal 

(Feminina e Sub-21 Masculina)



 
 

Publicação da agenda de jogos da Seleção Nacional de Futsal Feminina e Masculina de 

Sub-21 na página do Facebook do CS Marítimo: 



 
 

ANEXO XV 
Entrega dos cheques cabaz alimentar



 
 

Publicação de uma fotografia na página do Facebook do CS Marítimo, que comprova a 

entrega dos cheques cabaz alimentar
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APÊNDICE 1 
Textos para gravação de vozes-off



 
 

Texto para a peça “Miúdos do Colégio vs Atletas”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Texto para a peça “Assembleia Geral ”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Texto para a peça “Muay Thai”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Texto para a peça “Seleção Sub-21 de Futsal”: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 2 
Painéis de entrevista rápida



 
 

 Produto final do painel da Zona Mista:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto final do painel da MarítimoTV: 

  



 

 
 

Produto final do painel do Colégio do Marítimo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produto Final do painel da Fundação Marítimo Centenário: 



 
 

APÊNDICE 3 
Pins



 
 

Produtos Finais:



 
 

APÊNDICE 4 
Cheques cabaz alimentar



 
 

Produtos finais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE 5 
Mini placas de patrocínios



 
 

Versão antiga e versão atual das mini placas de patrocínios:



 
 

 

APÊNDICE 6 
Cartazes e flyers para o Psico LAB



 
 

Impressão da versão final do cartaz e respetivos flyers para as Consultas de Psicologia: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Impressão da primeira versão do cartaz e respetivos flyers Mental Coach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


