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Resumo 

 

Este relatório de estágio descreve a experiência adquirida e percurso vivido enquanto 

estagiária na empresa RM21 - Design Multimédia, Lda., onde foram desenvolvidas 

tarefas relacionadas com design gráfico, edição e manipulação de imagem, fotografia e 

trabalhos manuais.  

Assim, este documento pretende apresentar todo o trabalho teórico e prático realizado 

durante o período de estágio, sendo dividido em dois capítulos: no primeiro é apresentada 

uma contextualização da entidade onde foi realizado o meu estágio e onde é identificada 

e explicada a sua estrutura organizacional e identidade visual; no segundo são abordadas 

e detalhadas todas as atividades realizadas. 

Para terminar, é apresentada uma reflexão final onde é considerada a minha primeira 

experiência profissional em multimédia, os conhecimentos adquiridos aquando do estágio  

e respetiva prestação ao longo da frequência da licenciatura em Comunicação 

Multimédia. 

 
Palavras-chave: Multimédia, Fotografia, Design Gráfico. 
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Glossário de Termos Técnicos 

 

Brainstorming - Método pelo qual um grupo tenta encontrar uma solução para um 

problema específico através da acumulação de ideias espontâneas pela contribuição de 

todos os membros desse grupo. Significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. 

Branding – Conjunto de técnicas de construção e consolidação de uma marca. 

Flyer – Pequeno panfleto informativo. 

Fotorrealismo – incluir elementos multimédia num registo fotográfico de forma a que 

estes pareçam reais. 

Lettering – arte de desenhar letras, muitas vezes associado a tipografia ou tipo de letra. 

Merchandising – Material de promoção, brindes. 

Packaging – Significa embalagem; o que envolve determinado conteúdo para 

distribuição e venda. 

Packaging design – design de embalagens. 

Pen USB – pequeno dispositivo portátil que se liga a um computador através de uma 

porta USB e que é utilizado para armazenar e/ou transferir dados. 

Software – É uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um 

computador com o objetivo de executar tarefas específicas; programas que comandam o 

funcionamento de um computador. 

Webdesign – Criação de páginas de Internet tendo por base o design  do aspeto visual da 

página, produção e introdução de conteúdos. 
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Introdução 
 

Na unidade curricular Estágio/Projeto do 3º ano da licenciatura em Comunicação 

Multimédia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, do Instituto 

Politécnico da Guarda, existe a possibilidade de escolha entre um estágio curricular ou 

um projeto, tal como o seu nome indica. Sendo do meu interesse iniciar a carreira o quanto 

antes e ganhar experiência no ramo, optei pelo primeiro. Não tendo contacto anterior com 

o mundo profissional na área da multimédia, achei ser mais enriquecedor poder saber 

como tudo funciona, desde o ritmo de trabalho, à forma como este surge, o contacto com 

o cliente e mesmo perceber os desafios. 

Como entidade acolhedora do estágio optei pela empresa RM21 - Design Multimédia, 

onde desempenhei as funções de criadora de conteúdos multimédia, mais precisamente na 

manipulação e edição de imagem, fotografia e design gráfico. Estas funções foram 

desempenhadas durante três meses, de julho a outubro de 2018. No início do estágio foi 

delineado com a minha supervisora um plano com as tarefas a desempenhar ao longo do 

mesmo, que poderá ser consultado no Anexo I. 

Este relatório está dividido em dois capítulos em que o primeiro se dedica à entidade e 

são  apresentadas as características principais, localização, seus serviços, a sua estrutura 

organizacional, identidade visual da marca e análise SWOT. O segundo abrange o estágio 

realizado, identificando as atividades mais relevantes, dada a dimensão do trabalho 

desenvolvido. Por fim, é apresentada a reflexão final, passando pela importância do estágio 

enquanto experiência profissional adquirida. 
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Capítulo I - A Entidade 
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Neste capítulo dá-se a conhecer a empresa acolhedora, RM21 – Design Multimédia, Lda., 

os seus serviços, a sua localização, a sua estrutura organizacional, a identidade visual da 

marca e uma análise SWOT. 

 

1.1 RM21 – Design Multimédia, Lda. 

 

A RM21 – Design Multimédia, Lda. é um estúdio criativo que presta serviços de design 

gráfico, branding, impressão, packaging, web e vídeo.  Iniciou a sua atividade em 2003 e 

tem a sua sede na Avenida Monsenhor Mendes do Carmo, nº43, R/ch Direito, na cidade 

da Guarda. É uma pequena empresa que oferece uma variedade de serviços multimédia. 

A RM21- Design Multimédia, Lda. foi a entidade acolhedora do meu estágio onde 

desenvolvi inúmeros projetos e escolhi-a pela sua proximidade geográfica e pelo seu valor 

no mercado na área do design gráfico. 

 

1.2. Missão, Visão e Valores 

 

1.2.1. Missão 

No centro de uma entidade, organização ou empresa, está a sua missão. Valadares (2002) 

define a missão como algo que é a razão de ser de uma empresa, orientando objetivos e 

estratégias empresariais, sempre em termos claros e compreendida por todos na 

organização. 

Assim, a missão da RM21 – Design Multimédia, Lda. é desenvolver produtos e criar 

soluções que ajudam o cliente a superar os seus desafios. 

 

1.2.2. Visão 

A visão é o que guia os colaboradores para o futuro sempre com base na atual realidade.  

É, portanto o caminho que a empresa visiona percorrer a longo e/ou médio prazo. A visão 

da RM21 – Design Multimédia, Lda. é ganhar terreno e quota de mercado, conseguindo 

o seu reconhecimento. 
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1.2.3. Valores 

Os valores são como príncipios que uma organização define a fim de alcançar os seus 

objetivos  e de atender às necessidades do seu público. 

Os valores1 da RM21 – Design Multimédia, Lda. assentam em: 

• qualidade do trabalho; 

• satisfação do cliente; 

• proximidade com o cliente; 

• inovação. 

 

1.3 Estrutura Organizacional 

Atualmente, a RM21 – Design Multimédia, Lda. é dirigida pela Engenheira Rosa 

Varandas, responsável pela direção. Os designers César Gonçalves e Cláudio Saraiva são 

colaboradores efetivos, sendo ambos muito competentes e qualificados para todas as áreas 

em que a empresa trabalha.  

Encontra-se abaixo um organograma da empresa que permite simplificar as tarefas que 

são realizadas na empresa, definindo assim as suas relações hierárquicas, Figura 1.  

 

 

Fonte: RM21 – Design Multimédia, Lda. 

 

 

                                                           
1 Retirado dos flyers da RM21 – Design Multimédia, Lda. 

Direção

(Eng.ª Rosa 
Varandas)

Impressão

(César Gonçalves e 
Cláudio Saraiva)

Multimédia

(César Gonçalves e 
Cláudio Saraiva)

Design 

(César Gonçalves e 
Cláudio Saraiva)

Vídeo 

(César Gonçalves e 
Cláudio Saraiva)

Web Design 

(César Gonçalves e 
Cláudio Saraiva)

Figura 1 - Organograma da RM21 – Design e Multimédia, Lda. 
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1.4 Identidade Visual 
 

Identidade visual é um sistema de signos criado, organizado e disposto segundo critérios 

e princípios que visam representar, caracterizar e comunicar a identidade conceitual da 

marca. Sua sistematização e delimitação respondem a um programa controlado pela 

empresa (Vasquez, 2007). 

“Pela identidade visual, o invisível torna-se visível. Com a criação de um nome e a 

incorporação de um design se materializa a identidade conceitual. Por meio dos elementos 

visuais outorga-se uma personalidade à marca, fazendo com que ela se diferencie das 

outras. Deste modo, a identidade visual é um sistema que proporciona unidade e 

identidade a uma empresa, a um grupo ou instituição, bom como a seus produtos ou 

serviços” (Vasquez, 2007:206). 

Os elementos que compõem a identidade visual de uma marca são o logótipo e o símbolo, 

sendo que o primeiro corresponde à parte escrita de um nome e o segundo corresponde à 

parte gráfica. Wheeler (2008: 56) afirma que o nome certo é “intemporal, incansável, fácil 

de dizer e lembrar (…)”. Gonzalez (2010) afirma que o logótipo é o nome da empresa 

com determinadas qualidades e atributos. Por sua vez Lindon et al. (2011) diz que é quase 

como que uma bandeira, ela evolui mas sempre sem alterar demasiado a fim de não agitar 

a perceção do consumidor. Para Lampreia (1998) o logótipo com qualidade é aquele que 

fica na memória do seu público. 

Na figura 2 é apresentada a atual identidade visual da entidade. Segundo a Engenheira 

Rosa Varandas, o conceito prende-se com o facto de a empresa ter sido criada no século 

XXI (daí o número 21) associando as iniciais aos seus fundadores. Um facto curioso é 

que o número 21 corresponde também ao número de fundadores: dois fundadores com a 

inicial “R” e um fundador com a inicial “M”. 

 

 

 

 

Fonte: Cedido por RM21 – Design Multimédia, Lda. 

Figura 2 - Logótipo da entidade RM21 - Design Multimédia, Lda. 
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1.5 Análise SWOT 
 

A análise SWOT (strengths – forças; weaknesses – fraquezas; opportunities – 

oportunidades; threats – ameaças) permite avaliar os pontos fracos e fortes, as 

oportunidades e as ameaças de um determinado produto, serviço, empresa ou 

organização. Permite, também, à organização situar-se tendo em conta a sua evolução 

externa e interna e os respetivos fatores de influência (Caetano e Rasquilha, 2004).  

Assim, é possível entender e interpretar a forma e modo como determinada organização 

trabalha identificando, desta forma, a eficácia das suas medidas. Enquanto estagiária, as 

minhas observações para uma análise SWOT podem ser lidas na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Análise SWOT da entidade. 

Fonte: Própria 

 

Os pontos fortes da RM21 – Design Multimédia, Lda. residem no facto de a empresa 

deter uma boa e fiel carteira de clientes que já o são há muitos anos. Isto permite que haja 

fluxo de trabalho contínuo na empresa o que reflete que os clientes gostam dos produtos 

criados pela mesma. A sua boa localização é outro dos pontos fortes que ajuda 

estrategicamente, pois a empresa está no centro da cidade, bem à vista e perto de vários 

negócios locais que necessitam do tipo de conteúdos que a entidade produz. O outro ponto 

forte é a boa relação e proximidade entre os colaboradores e os clientes, pois já se 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

• Carteira de clientes fixa 

• Boa localização da empresa 

• Boa relação e proximidade entre 

os colaboradores e os clientes 

• Poucos funcionários para o volume 

de trabalho 

• Pouco investimento em material 

tecnológico 

• Página de Internet desatualizada 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Mercado em crescimento 

• Divulgação da empresa através 

de novas tecnologias 

• Muitas empresas com serviços 

semelhantes na cidade da Guarda 
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conhecem por amizade ou por relação profissional, o que permite que haja sempre boa 

disposição e entendimento.  

Os pontos fracos da RM21 – Design Multimédia, Lda. incidem nos poucos funcionários 

que a entidade tem. Quase sempre há mais trabalho do que colaboradores para o fazer, o 

que por vezes se traduz em atrasos ou enganos que poderiam ser evitados. O pouco 

investimento no material, essenciamente a nível de impressão, também é um ponto fraco 

porque os trabalhos já não têm a mesma qualidade, pois os materiais estão gastos e não 

são arranjados. Outro ponto fraco é a sua página de Internet estar desatualizada e não 

fazer jus aos trabalhos de web design  que a empresa costuma fazer. 

Uma oportunidade que a entidade tem é o mercado em crescimento, cada vez há mais 

procura por conteúdos multimédia, principalmente na renovação de páginas de Internet e 

criação de linhas gráficas. Aqui a RM21 – Design Multimédia, Lda. pode apostar porque 

já está no mercado há um bom tempo. A divulgação da empresa é outra área a explorar e 

onde tem oportunidades, pois ao fazer uso das novas tecnologias consegue chegar a novos 

públicos. 

A ameaça mais evidente é a quantidade de entidades no centro da cidade que oferecem 

os mesmo serviços, tornando-se um problema, porque na hora da decisão o cliente pode 

optar por outra organização que não a RM21 – Design Multimédia, Lda.   
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Capítulo II – O Estágio 
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Neste capítulo são apresentados todos os aspetos relevantes acerca do meu estágio 

curricular com um enquadramento teórico e prático das diferentes atividades e projetos  

realizados durante o mesmo. 

 

2.1 Plano de Estágio 
 

Durante o estágio realizei as atividades estipuladas pela minha supervisora no plano de 

estágio, (Anexo 1). Este plano tem como finalidade estabelecer os objetivos e as 

competências a desenvolver. 

No primeiro dia houve uma reunião com a Engenheira Rosa Varandas com a finalidade 

de definir as tarefas e os objetivos a atingir. As minhas áreas de interesse predominante 

foram design gráfico e webdesign, passando ainda pela edição de imagem. As atividades 

que me foram propostas dentro do plano foram finalizadas com sucesso.  

 

2.2 A Importância da Licenciatura 
 

Todo o conhecimento que me foi transmitido e obtido durante a frequência da licenciatura 

de Comunicação Multimédia teve um papel de enorme importância no meu estágio 

curricular. Sem esse conhecimento, teórico e prático, as atividades propostas não seriam 

de fácil realização. As competências adquiridas durante o curso de Comunicação 

Multimédia permitiram que me sentisse segura e confiante no trabalho que realizava. 

 

2.3 Projetos realizados 
 

O trabalho que me foi proposto ao longo do estágio foi maioritariamente ao nível de 

design gráfico, apesar de ter realizado pequenos outros noutras áreas. No período em que 

estagiei na RM21- Design Multimédia, Lda., elaborei cartões de visita, um manual de 

identidade, criação de identidades visuais, uma ementa de casamento, um catálogo de 

ementas, fotorrealismos, um flyer, cartazes e trabalhos manuais como vincar e cortar 

cartões e pastas de apresentação. Para uma visualização clara e simples os trabalhos serão 

apresentados por cliente. 
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2.3.1 Benten Corporate Consulting 

 

A Benten Corporate é uma empresa de fiscalidade e consultoria que precisou de toda uma 

criação de imagem e linha gráficas. A empresa está sediada em Portugal, tendo ainda 

escritórios em Angola e Moçambique. Foram pedidos os seguintes elementos: 

• marca 

• cartão de visita 

• papel de timbrado 

• envelope 

• pasta de documentação 

• carimbo 

• manual de normas 

 

O nome Benten foi ideia do cliente, pois este é apaixonado pela cultura japonesa. Ele fez 

a sua pesquisa e decidiu que Benten seria o nome da sua empresa por ter na sua origem a 

deusa japonesa Benten, um dos deuses da sorte, sabedoria e prosperidade. Esta deusa 

segundo a mitologia cavalgava um dragão e os dois juntos incorporam aspetos positivos 

e valores como força, integridade e parceria (fonte: www.benten-corporate.com). 

Com este conceito apresentado na primeira reunião com o cliente, ficou decidido que o 

símbolo deveria transmitir força e as características da deusa Benten, se possível incluindo 

um dragão, adicionando ainda uma cor entre o púrpura e o roxo, pois estas cores na cultura 

oriental não têm a mesma conotação que na ocidental. Seguiu-se uma pesquisa intensiva 

de tudo o que englobava a história da deusa Benten, assim como de várias tendências 

relativamente aos desenhos e elementos de dragões. Sendo a deusa japonesa, o dragão 

deveria ser também japonês, pois existem outros noutras culturas, que por sua vez 

apresentam características diferentes.  

Esta deusa tem dois elementos principais sendo o primeiro uma pérola ou pedra de jade, 

chegando muitas vezes a ser apresentada também com uma moonstone, que transmite a 

sorte e fortuna e sendo o segundo elemento a sua relação com o dragão. Este trabalho 

encontra-se no Apêndice I. As primeiras derivações do símbolo elaboradas por mim 

podem ser observadas na Figura 3, que se encontra na página seguinte. 
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Fonte: Própria 

 

Naturalmente, chegou a segunda reunião com o cliente que, embora gostando do conceito, 

pediu que o símbolo transmitisse mais força e que incluísse um aspeto parecido com o 

símbolo da Blackberry. Adaptei as bagas presentes na marca, transformando-as em 

escamas com uma leve rotação. Desta forma, surgiu o seguinte símbolo que foi aprovado 

pelo cliente e que pode ser visto na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Própria 

Neste símbolo é possível observar-se um dragão com a cor roxa que transmite o essencial 

da Benten e mais três elementos: as escamas, que em muitos dragões é possível observar-

se; a forma da asa no lado esquerdo e no geral um círculo com metade branca que remete 

Figura 3 - Primeiras derivações do símbolo da marca para a Benten. 

Figura 4 – Produto final do símbolo da Benten aprovado pelo cliente. 
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para a pérola de que Benten se faz sempre acompanhar. 

Estando criado o símbolo, seguiu-se o logótipo. Aqui o cliente decidiu que queria 

determinado lettering e não outro. Assim, o resultado final do logótipo pode ser observado 

na Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Própria 

 

Com o logótipo e símbolo criados foram criados várias conjugações da marca e o cliente 

escolheu a que se apresenta na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 5 - Logótipo aprovado pelo cliente. 

Figura 6 – Produto final da marca da Benten Corporate Consulting. 
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O passo seguinte foi criar o estacionário2. O cliente desejava cartão de visita, papel de 

timbrado, envelope, pasta de documentação e carimbo. Estes elementos estão 

representados na Figura 7. 

Fonte: Própria 

 

Por fim, foi criado o manual de normas simples, com o processo criativo descrito 

relativamente à marca, passando pelo esquema de cores, aplicações da marca e 

apresentação do estacionário. Na Figura 8 pode ser observada a construção do manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

                                                           
2 O estacionário é um conjunto de produtos (cartóes de visita, carimbos, papel timbrado, etc.) que têm a identidade gráfica de uma 

instituição. 

Figura 7 - Fotorrealismo do Estacionário da Benten Corporate Consulting. 

Figura 8 - Manual de Identidade Visual. 
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Todas estas tarefas foram realizadas no programa Adobe Illustrator3, contudo o 

fotorrealismo apresentado na Figura 7 foi conseguido através do programa Adobe 

Photoshop4. Depois de criados os ficheiros, imprimi e  gravei o trabalho num CD para ser 

enviado ao cliente. O CD  pode ser observado na Figura 9. 

Fonte: Própria 

 

                                                           
3 Adobe Illustrator é um programa de ilustração que permite criar conteúdos multimédia gráficos como ícones, flyers, posters, 
cartões de visita ou mesmo ilustrações para livros, revistas, etc. 
4 Adobe Photoshop é um programa de manipulação de imagens onde é possível criar fotorrealismos, corrigir fotografias, etc. 

Figura 9 - CD com todos os documentos que foi entregue ao cliente. 
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2.3.2 Cerca das Palmeiras 

 

A Cerca das Palmeiras é uma Quinta perto de Celorico da Beira que realiza e organiza  

serviços de catering, eventos empresariais, decoração e eventos particulares como 

casamentos, batizados, festas temáticas, comunhões e outros ao gosto do cliente. Este 

trabalho encontra-se no Apêndice II. 

Na Figura 10 encontra-se uma imagem da página inicial do site da Quinta Cerca das 

Palmeiras. 

 

Fonte: Própria 

 

Foi-me proposto fazer para esta empresa  criar uma ementa de casamento e um catálogo 

com as ementas que a Quinta tem para oferecer. Em primeiro lugar fiz as ementas. A 

noiva queria obrigatoriamente uma de duas combinações de cores:  

• rosa e lilás 

• magenta e roxo 

Fiz uma breve pesquisa na Intermet das tendências para ementas que se vão fazendo 

atualmente e criei duas propostas: uma inteiramente minha e outra com a orientação da 

Figura 10 - Página inicial do website da Quinta Cerca das Palmeiras. 
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minha supervisora. 

As propostas podem ser observadas na Figura 11, sendo que a do lado esquerdo 

corresponde àquela que foi feita com a supervisora e a do lado direito foi toda ela criada 

por mim. Esta tarefa foi realizada no programa Adobe Illustrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

Depois de enviadas as propostas, a cliente decidiu-se pela da direita. As ementas foram 

impressas e preparadas para entregar na Quinta Cerca das Palmeiras. O resultado final 

consta na Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 11 – Criação das propostas de ementas de casamento 

para a cliente. 

Figura 12 - Registo fotográfico do resultado final. 
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Mais tarde, surgiu o projeto do catálogo de ementas. Este projeto foi controlado pela 

minha supervisora, pois obedecia a normas muito específicas, principalmente na questão 

dos tamanhos e do tipo de papel. Esta tarefa foi realizada no programa Adobe Illustrator. 

Como eram seis ementas no total, dividi por secções e por cores. As ementas a vermelho 

escuro ficaram juntas numa única página por serem pequenas e as outras ficaram divididas 

por página. Na capa ficou a marca da Quinta Cerca das Palmeiras com cerca de metade 

do elemento gráfico que compõe a mesma e na contracapa ficou a outra parte desse 

elemento em conjunto com os termos e condições.  A proposta que foi enviada pode ser 

analisada na Figura 13. 

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Proposta de catálogo de ementas para a Quinta Cerca das Palmeiras. 
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Depois de aceite, o catálogo foi impresso. Na Figura 14 está presente um registo 

fotográfico do catálogo de ementas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

2.3.3 INOVA-RIA 

 

A INOVA-RIA nasceu em 2003 e é uma associação de empresas, na área de Tecnologias 

de Informação, Comunicação e Eletrónica, para uma rede de inovação em Aveiro. 

Para esta associação foi necessário fazer um fotorrealismo de merchandising, para uma 

caneta e dois tipos de porta-chaves de pescoço. Esta tarefa foi realizada com o programa 

Adobe Photoshop. Este trabalho encontra-se no Apêndice III. 

O fotorrealismo deveria incluir a marca da associação nesses elementos e pode ser 

observado na Figura 15, que se encontra na página seguinte. Não houve desenvolvimento, 

pois o projeto ficou em stand-by5. 

                                                           
5 Stand-by: significa em pausa. 

Figura 14 - Registo fotográfico do catálogo de ementas. 
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Fonte: Própria 

 

2.3.4 Pedro Quelhas 

 

Pedro Quelhas é um dos sócios principais da Benten e, posteriormente à criação da 

identidade visual dessa empresa, pediu a criação de um cartão de visita pessoal 

relacionado com a sua atividade profissional pessoal. A ideia era tornar criar um cartão 

simples, elegante em tons escuros, predominando o preto e o cinzento escuro. O cliente 

tinha feito previamente uma variação do símbolo que gostaria de ver no cartão de visita, 

que é o símbolo que remete para as suas iniciais (P de Pedro e Q de Quelhas) e depois de 

uma pesquisa sobre as tendências deste tipo de cartão, que envolve a atividade 

profissional ainda que pessoal, criei várias propostas que poderão ser observadas na 

Figura 16, na página seguinte. Este trabalho encontra-se no Apêndice IV. 

Figura 15 - Proposta de fotorrealismo para merchandising: canetas e porta-chaves. 
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Fonte: Própria 

 

A proposta que foi escolhida pode ser observada na Figura 17, já impressa e cortada com 

recurso a guilhotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 16 - Proposta de cartões de visita para o cliente Pedro Quelhas. 

Figura 17 - Proposta aceite pelo cliente. 
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2.3.5 Quinta dos Nogueirões 

 

A Quinta dos Nogueirões tem a sua sede em São João da Pesqueira e é um fiel e antigo 

cliente da RM21 – Design Multimédia, Lda., que se dedica a produção de uvas e vinhos. 

Para este cliente foi necessário fazer um fotorrealismo de uma garrafa com determinado 

rótulo já criado para os vinhos Santo Graal e foi realizado com a ferramenta Adobe 

Photoshop. Este trabalho encontra-se no Apêndice V. O mesmo pode ser observado na 

Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

Posteriormente, foi-me proposto fazer uma caixa para um vinho especial, de edição 

limitada de 1050 garrafas em honra dos pais. 

Foi necessário fazer várias propostas e ainda não houve uma decisão, estando ainda o 

projeto em pausa. Comecei por tirar as medidas à garrafa-tipo e a um molde de caixa. 

Posteriormente, passei essas medidas para o documento no Adobe Illustrator. Como já 

existia um padrão exterior definido para a garrafa, usei-o, acrescentando apenas alguns 

elementos visuais como as tiras vermelhas e o posicionamento da marca. Para o padrão 

interior foram criadas duas propostas (uma escura e outra clara) com orientação da minha 

supervisora  e do próprio cliente. Assim, na Figura 19 está o produto final exterior e nas 

Figura 18 - Fotorrealismo do vinho Santo Graal para a Quinta dos Nogueirões. 
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Figuras 20 e 21 estão, respetivamente, interiores escuro e claro. 

Fonte: Própria 

Fonte: Própria 

Figura 19 - Padrão exterior com elementos para a Quinta dos Nogueirões. 

Figura 20 - Padrão interior claro para a Quinta dos Nogueirões. 
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Fonte: Própria 

 

Imprimi os protótipos e a ideia geral pode ser observada nas Figuras 22, 23 e 24, em que 

na primeira está a apresentação exterior e nas seguintes estão apresentadas as malhas 

interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 22 - Protótipo geral exterior da caixa para a Quinta dos Nogueirões. 

Figura 21 - Padrão interior escuro para a Quinta dos Nogueirões. 
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Fonte: Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

  

Figura 23 - Protótipo geral interior claro da caixa para a Quinta dos Nogueirões. 

Figura 24 - Protótipo geral interior escuro da caixa para a Quinta dos Nogueirões. 
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2.3.6 Instituto Politécnico da Guarda 

 

O Instituto Politécnico da Guarda é uma instituição de ensino superior pública com sede 

na cidade da Guarda e é um cliente habitual da  RM21 – Design Multimédia, Lda. 

Durante o meu estágio foi possível realizar um pequeno projeto que englobava criar uma 

proposta de design para pens que deveriam conter obrigatoriamente as identificações 

abaixo. Os mesmos elementos deveriam ter exatamente a posição apresentada. Estas 

estavam englobadas no projeto “+agro” e com as devidas indicações do IPG a pen ficou 

com um design que seria impresso e que pode ser observado na Figura 25. Este trabalho 

encontra-se no Apêndice VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

O produto final pode ser analisado na Figura 26 e é apresentado o registo fotográfico de 

como ficou a pen na realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RM21 – Design Multimédia 

Figura 25 - Esquema do design para a Pen "+agro". 

Figura 26 - Registo fotográfico da Pen "+agro". 
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2.3.7 Ramos & Maltez 

 

A Ramos & Maltez, Lda., situada em Cótimos, no concelho de Trancoso, é outro dos 

principais e grandes clientes da RM21 – Design Multimédia, Lda. Além de produtor do 

azeite Vacinata, este lagar também permite a quem o desejar, vender e transformar as suas 

azeitonas em azeite.  

A inauguração do seu lagar realizou-se a 24 de novembro de 2018 e precisaram de um 

flyer para anunciar a sua abertura. Teria de conter a data, hora, programa, fotografias ou 

imagens do lagar e determinados textos sobre o mesmo. O projeto foi executado no 

programa Adobe Illustrator.  Por falta de oportunidade, não foi possível uma captura do 

projeto real. A minha proposta, que foi aprovada, continha elementos relacionados com 

a oliveira e com o azeite. A cor predominante serviu para cimentar a relação com o azeite 

e as azeitonas. Uma vez que ainda não existiam fotografias do espaço, houve um 

colaborador da Ramos & Maltez, Lda. que criou uma maquete do espaço, em computador, 

gerando imagens das instalações. Essas imagens eram elemento obrigatório no cartaz e 

assim foram inseridas. Este trabalho encontra-se no Apêndice VII. O produto final da 

proposta do flyer pode ser observado na Figura 27. 

 

Fonte: Própria 

Figura 27 - Plano do flyer para a Ramos e Maltez, Lda. 
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2.3.8 Cliente - Casa e Mercearia Sonho de Jacob 

 

A “Casa e Mercearia Sonho de Jacob” foi um projeto interessante que surgiu já no final 

do meu estágio. Consistia em criar toda a identidade visual para um alojamento em 

Trancoso – “Casa Sonho de Jacob” -  e também para uma pequena mercearia gourmet 

com produtos Kosher e endógenos, isto é, produtos próprios para quem segue a lei judaica 

e que são originais de Trancoso. Apesar de a mercearia ter este tipo de produtos, ela não 

é limitada à comunidade judaica. Está, portanto, aberta, assim como o alojamento, a 

pessoas de todas as etnias, religiões e  ideais de vida e políticos, algo que a própria cliente 

frisou ser importante, pois uma identidade visual muito relacionada com a cultura judaica 

poderia afastar vários públicos. Evitei, por isso, que a marca tivesse muitas referências 

judaicas, ou próprias de apenas uma religião. Na Figura 28 é apresentada uma imagem 

com todas as minhas propostas para a marca. Algumas com referências às escadas de 

Jacob que lembram também uma asa – podendo apelar à calma, serenidade e descanso – 

e outras com apenas o nome da marca e as iniciais, apostando num lettering mais clássico 

e simples. Este trabalho encontra-se no Apêndice VIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

 

 

Figura 28 - Propostas de marca enviadas ao cliente. 
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A cliente apostou numa marca apenas com as iniciais e mais clássica, que pode ser 

observada na Figura 29. Foi adicionado o tom dourado para reforçar a ideia de um 

alojamento de requinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

Uma vez escolhida a marca, foi altura de criar o cartão de visita. Foram enviadas  mais 

propostas que o habitual, porque o conceito o permitia. Nas Figuras 30 e 31 estão as 

propostas enviadas à cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

Figura 29 - Versão final da marca, com tons dourados para a Casa Sonho de Jacob. 

Figura 30 - Primeira parte das propostas de cartões de visita enviadas ao cliente. 
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Fonte: Própria 

 

A proposta escolhida pelo cliente foi uma mistura de algumas ideias das propostas 

enviadas e pode ser observada na Figura 32. Aqui percebe-se que a cliente optou por uma 

frente azul com a marca em dourado e no verso algo mais simples, mas igualmente 

elegante. A ideia era dar um pouco de cor na frente, pois seria um elemento que iria estar 

presente em projetos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

O registo fotográfico do que ficou na realidade não foi possível obter, porque os cartões 

foram impressos depois do término do meu estágio. 

Figura 31 - Segunda parte das propostas de cartões de visita enviadas ao cliente. 

Figura 32 - Versão final alterada e escolhida do cartão de visita pelo cliente. 
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Reflexão Final 
 

O estágio curricular é um ponto essencial no percurso académico, através do qual é 

possível pôr em prática tudo o que assimilamos ao longo de três anos de licenciatura, 

enquanto estudantes de Comunicação Multimédia. No entanto, enquanto prova de  

conhecimentos, é também uma fase de aprendizagem, pois aprendemos técnicas novas, a 

trabalhar em equipa e a encarar um mundo de trabalho, que mostra a sua verdadeira face, 

que exige rigor e criatividade e onde os desafios são outros. É no estágio que adquirimos 

experiência e temos a possibilidade de darmos o nosso melhor para termos uma 

oportunidade de ingressar numa empresa.  

Devido à preferência geográfica e valor da empresa, optei por fazer o meu estágio na 

RM21 – Design Multimédia, Lda., onde fui muito bem recebida, me respeitaram sempre 

e ainda me transmitiram inúmeros conhecimentos que uma empresa deste tipo necessita 

que os seus colaboradores tenham. No primeiro dia, a minha supervisora apresentou-me 

aos seus colaboradores, falou comigo sobre o ritmo de trabalho da empresa e o que 

esperava de mim enquanto estagiária. Há uma ótima relação entre os colaboradores, os 

estagiários e a minha supervisora, tudo funcionando em harmonia em questão de relação 

de trabalho e considero que isso também contribuiu positivamente para a minha prestação. 

Não obstante, todos os conhecimentos adquiridos durante a frequência da licenciatura 

foram fulcrais para a minha prestação no estágio. 

Para concluir, considero que foi bastante positivo o meu estágio na RM21 – Design 

Multimédia, Lda., uma vez que tudo foi finalizado nos prazos definidos pela minha 

supervisora, a minha relação com todos os colaboradores sempre foi muito boa e acima 

de tudo foi uma experiência enriquecedora a todos os níveis. 
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