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Resumo 

O presente relatório de estágio tem como objetivo descrever de forma 

pormenorizada as atividades realizadas no Clube Escape Livre durante o período de três 

meses de estágio com vista à obtenção do diploma de licenciatura em Comunicação 

Multimédia, bem como mostrar como este estágio foi importante para o meu 

desenvolvimento profissional e pessoal. 

Este relatório foi elaborado conforme as regras definidas pela Escola Superior de 

Educação, Comunicação e Desporto, com o propósito de permitir a avaliação do trabalho 

por mim realizado durante todo o estágio. 

Os principais trabalhos realizados na empresa foram de edição de imagem, criação 

de publicidade para cada evento, organização de eventos e clipping. 

Este relatório foi estruturado em dois capítulos e cada um deles dividido em subcapítulos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Clube Escape Livre, estágio, eventos, comunicação. 
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CEL – Clube Escape Livre 
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FCR – Figueira de Castelo Rodrigo 
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PGAK – Prescrições Gerais de Automobilismo e Karting 

TT – Todo Terreno 

  



ix 

 

Glossário de Termos Técnicos 

Design Gráfico: Planeamento de aspetos visuais de peças gráficas que servem 

para suportes de comunicação de diversos tipos de mensagens. 

Software: Constituído por todos os programas que existem para um referido 

sistema. 

Newsletter - comunicado, normalmente de carácter periódico, contendo 

informações sobre a atividade e/ou serviços de uma organização, empresa ou outra 

entidade. 

SWOT – SWOT é a sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças) que consiste em uma 

ferramenta de análise bastante popular no âmbito empresarial. 

Typos – Impressão, marca 

Banner - Mensagem publicitária 

Slogan - É uma palavra ou frase curta e de fácil memorização, usada com 

frequência em propaganda comercial 

Slalom/Sprint - aumento de velocidade na parte terminal de uma corrida ou de 

cada etapa da corrida 

Design – Processo de comunicar visualmente 

Roll-up - O Roll Up é um expositor publicitário com uma estrutura em alumínio, 

elegante e atraente, que poderá utilizar em qualquer lugar para comunicar a sua marca. 
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Introdução 

O presente relatório de estágio surge no seguimento da última etapa da licenciatura 

em Comunicação Multimédia, da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

do Instituto Politécnico da Guarda. 

A realização deste estágio é um passo muito importante para colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos ao longo destes três anos de licenciatura, para perceber 

como funciona o mundo do trabalho e adquirir novos conhecimentos, sendo este estágio 

uma fase necessária no processo de desenvolvimento profissional e pessoal do aluno. 

O presente relatório é o resumo dos três meses de estágio no Clube Escape Livre, 

entidade que me acolheu e me deu oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos nas 

unidades curriculares do percurso académico, sendo esta uma experiência muito 

importante para a minha formação. 

Foi da minha escolha realizar o estágio na entidade acima referida, visto que 

sempre me identifiquei com o tipo de eventos realizados nesta organização. 

No primeiro capítulo, é feita uma caracterização da empresa; na divisão em 

subcapítulos é apresentada a contextualização da área de trabalho em que a empresa atua, 

a localização geográfica, o seu horário de funcionamento, os eventos criados e serviços e 

parcerias do CEL, e, ainda, a equipa que contribuí para a existência desta organização. 

O segundo capítulo é destinado a uma descrição, em pormenor, de todas as 

atividades realizadas desde o dia 9 de julho de 2018, dividido, ainda, em vários 

subcapítulos, onde é apresentada a descrição e objetivos do meu estágio, bem como o 

plano definido desde o primeiro dia com o diretor do CEL e o meu supervisor dentro da 

empresa, a metodologia de trabalho e a calendarização dos eventos feitos nestes três 

meses, sendo que, no final, apresento as atividades e projetos desenvolvidos de acordo 

com a sua caracterização. 

Por último, registam-se as considerações finais onde faço uma reflexão e autoavaliação 

do meu desempenho e experiência obtida ao longo do estágio, e apresentam-se algumas 

conclusões sobre as maiores dificuldades encontradas durante o período e como foram 

superadas. 



 

CAPÍTULO I - Clube Escape Livre 
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1.1. Caraterização da Organização 
 

Neste primeiro capitulo, é feita uma caracterização do CEL e OEL - entidade que me 

acolheu no período compreendido entre 9 de julho a 9 de outubro. Aqui é feita a sua 

contextualização geográfica, os serviços que esta presta, apresentação da equipa de 

trabalho e a análise swot da mesma. 

O Clube Escape Livre foi fundado em 12 de setembro de 1986, na Guarda, e tem 

como lema “o automóvel na promoção e divulgação da região da Guarda”. Atualmente, 

o Clube centra-se em duas componentes essenciais: a organização de eventos, sobretudo 

passeios de todo terreno turístico dedicados aos sócios, e a segunda componente é a área 

editorial e de comunicação que engloba a publicação de uma revista, uma página semanal 

num jornal, uma newsletter e o programa de rádio.  

As Organizações Escape Livre, Lda. surgiram em 1996, na Guarda. As OEL 

organizam passeios TT e rotas pela região da Serra da Estrela, nas vertentes de turismo 

ou competição automóvel. Organizam eventos para outras entidades no âmbito do mundo 

automóvel, desde a apresentação de equipas, inauguração de empresas, apresentação de 

modelos automóveis, para além de programas turísticos completos com percursos e 

alojamento. 
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1.2. Localização Geográfica 
 

O distrito da Guarda é um distrito de Portugal que pertence à província tradicional 

da Beira Alta. Limita a norte com o distrito de Bragança, a leste com Espanha, a sul com 

o distrito de Castelo Branco e a oeste com o distrito de Coimbra e Viseu. Tem uma área 

de 5 518 km² e uma população residente de 168 898 habitantes (dados populacionais de 

2009). 

O CEL encontra-se situado na cidade da Guarda, na Rua Marquês de Pombal. 

 

Figura 1-Localização Geográfica 

Fonte: Google Maps, edição própria 

  

O Clube encontra-se num edifício antigo, como podemos ver na imagem anterior, 

este edifício contém escritórios de advocacia, uma área lojista no rés-do-chão e também 

uma escola de condução. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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1.3. Contextualização 

Atualmente, o Clube centra a sua ação em duas componentes essenciais: a 

organização de eventos, sobretudo passeios de todo terreno turístico e de lazer, que são 

dedicados aos sócios, registando, anualmente, mais de 600 participantes só nas iniciativas 

de TT. Para além disso, desenvolve outros eventos anuais. A segunda grande vertente da 

“família” Escape Livre é na área editorial e de comunicação e engloba a publicação de 

uma revista, uma página semanal num jornal, a newsletter e o programa de rádio. 

As OEL organizam passeios TT e rotas pela região da Serra da Estrela, nas 

vertentes de turismo ou competição automóvel. Organizam eventos para outras entidades 

no âmbito do mundo automóvel, desde a apresentação de equipas, inauguração de 

empresas, apresentação de modelos, para além de programas turísticos completos com 

percursos e alojamento. 
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1.3.1. Horário de Funcionamento 

O horário de funcionamento do CEL é das 9h às 18h de segunda a sexta-feira, com 

descanso ao sábado e domingo, mas tal como em qualquer outra organização desta área 

este horário não é cumprido à risca. Muitas vezes era necessário entrar mais cedo e sair 

mais tarde, dependendo do trabalho a ser realizado, tal como trabalhar aos fins-de-semana 

em caso de eventos que vão ser abordados mais à frente. 

1.3.2. Serviços e divulgação do CEL 

O Clube Escape Livre é atualmente uma marca, que já alcançou o reconhecimento 

merecido. A “Escape Livre Magazine” é uma revista quadrimestral gratuita e distribuída 

com o jornal “A Guarda” e “Diário de Coimbra”, com as novidades do mercado, desporto 

automóvel, dos pilotos e das atividades do Clube Escape Livre. Desde o ano 2000 que o 

Clube Escape Livre tem, no jornal “A Guarda”, uma página dedicada aos desportos 

motorizados e que dá pelo nome de “A Guarda de Escape Livre“. 

Em 2003 é criada uma página “Escape Livre online” e em 2011 uma página no 

Facebook que já conta com mais de 13 mil gostos. Em 2017 foi criada uma página de 

Instagram que conta com mais de 6 mil seguidores, permitindo aos mesmos estar a par 

das atividades, acompanhar as novidades automóveis em que estão presentes, e interagir 

nos ensaios e comparativos que fazem parte da Magazine. 

O modo mais dinâmico chega através do “Escape Livre TV”, conteúdos digitais 

disponíveis no YouTube. 

1.3.3. Corpos Sociais 

O CEL está dividido em corpos sociais tal como apresento na seguinte tabela. No 

Clube trabalha, diariamente, uma vasta equipa da qual fazem parte Luís Celínio, criador 

e mentor deste projeto, Alexandra Gama que representa o gabinete de relações públicas 

do clube, Ana Beatriz Lopes com um papel fundamental no OEL (organizações escape 

livre), João Rafael Gomes editor de imagem e gestor de toda a marca e responsável 

também por toda a parte publicitária de cada evento; o CEL conta, ainda, com a Suzana 

Margarido na edição e redação de textos.  

Esta equipa prima pelo excelente companheirismo, cooperação e 

profissionalismo. 
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Direção Geral 

 

Presidente 

Luís Celínio de Castro da Cruz Antunes 

Vice-presidente 

Luís Manuel Fernandes Cruz 

Secretário 

Isabel Natividade Coelho Cruz Antunes 

Suplente 

António José Pinto Moreira 

 

 
 

Assembleia Geral 

 

Presidente 

João Paulo Amador 

Vice-presidente 

João Rafael Andrade Gomes  

Secretário 

Luís José Coelho Antunes  

Suplente 

Virgílio Peres de Oliveira  
 

 
 

Conselho Fiscal 

 

Presidente 

Alexandra Isabel Ferreira Gama 

Vice-presidente 

Teresa Isabel Coelho Cruz Antunes  

Secretário 

Júlio Desterro Gonçalves 

Suplente 

Ana Beatriz Godinho Cardoso Oliveira Lopes 

 

 
Comissão Desportiva 

 

Presidente 

Luís Celínio de Castro da Cruz Antunes 

Vice-presidente 

Luís Manuel Fernandes da Cruz 

Secretário 
Isabel Natividade de Carvalho Coelho Cruz Antunes 
Suplente 
António José Pinto Moreira 

 
 

 

Conselho de 

Personalidades 

 

 Fernando Oliveira 

 Abílio Aleixo Curto 

 Afonso Queiró Serrano da Cunha 

 Amílcar Dias de Carvalho 

 Armando Marques 

 Virgílio Peres de Oliveira 

 
 

Tabela 1- Corpos Sociais 

Fonte: Informação Escape Livre e Tabela edição própria 
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1.3.4. Análise SWOT 

Segundo Fausto Carvalho Simões (Mercator, 16ª edição) a análise SWOT é um 

instrumento de apoio e reflexão estratégica que, a partir de uma síntese das informações 

recolhidas no diagnóstico, permite avaliar os efeitos conjugados dos fatores internos e 

externos que contribuem para o desenvolvimento do negócio. Consiste em:  

• Pontos fortes (Strenghts) da empresa ou produto em relação a principais 

concorrentes;  

• Pontos fracos (Weaknesses) da empresa ou produto;  

• Oportunidades (Opportunities) aspetos positivos da envolvente com impacto 

significativo nos negócios;  

• Ameaças (Threats) aspetos negativos da envolvente com impacto no negócio da 

empresa.  

Na seguinte tabela, é apresentada a análise SWOT efetuada sobre o CEL. 

Análise SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Equipa competente;  

- Espírito de equipa;  

- Exigência;  

- Experiência;  

- Sócios fixos;  

- Boa localização;  

- Muitos projetos em simultâneo;  

- Carga horária;  

- Clube sem fins lucrativos;  

Ameaças Oportunidades 
- Forte concorrência;  

- Custos de eventos muito elevados;  

- Licenciamento de software elevado.  

- Desenvolvimento de novos projetos; 

- Promoções da região; 
 

 

Tabela 2- Análise SWOT-CEL 

Fonte própria 
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1.3.5. Logótipo 

O logótipo tem o objetivo de diferenciar uma marca dos seus concorrentes, 

criando uma ligação com os consumidores e potenciais consumidores. 

Segundo J.B. Pinho (1996) o logótipo é uma palavra formada pela junção dos 

elementos gregos logos (palavra) e typos (impressão, marca).  

O logótipo do CEL já sofreu várias alterações não só de cores como também de 

elementos gráficos sendo que apenas irei falar do atual. Nos elementos gráficos 

conseguimos perceber a forma de um carro que representa o contexto do clube, e abaixo 

da imagem o nome da organização, a cor predominante na imagem é o azul sendo que um 

tom é mais intenso que outro. 

 
 

Figura 2- Logótipo CEL 

Fonte: arquivo da CEL 

  

  



 

CAPÍTULO II - O ESTÁGIO CURRICULAR 
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2.1 O Estágio Curricular 

O seguinte capítulo serve para descrever as etapas do estágio curricular. Do capítulo 

constam vários pontos, tais como o plano de estágio que foi definido com a supervisora 

no início do estágio, a metodologia e softwares utilizados ao longo do período em que 

decorreu o estágio curricular, e, por último, apresento as diversas atividades realizadas ao 

longo destes três meses de estágio. 

Os seguintes trabalhos apresentados estão divididos consoante os eventos que foram 

surgindo no CEL, sendo que para cada evento foi proposta uma nova atividade como 

vamos poder ver mais abaixo. 

 

2.2 Plano de estágio 

Primeiramente foi definido, juntamente com a minha supervisora Alexandra Gama, 

um plano de estágio (Anexo I). Desse plano constavam várias tarefas, tais como edições 

de imagem, vídeos, criação de textos e organização dos eventos. 

Tive oportunidade de concluir todas as tarefas definidas desde o início, e como tal 

cumprir e alcançar todos os objetivos, tendo sido uma boa experiência para pôr em prática 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura. 
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2.3 Metodologia de trabalho 

Para cada projeto desenvolvido no CEL foram utilizadas diversas ferramentas de 

trabalho. Para a edição de imagem foi utilizado o Adobe Photoshop, para a edição de 

vídeo foi utilizado Adobe Premiere, para criação de objetos vetorizados foi utilizado o 

Adobe Illustrator e para a criação da revista magazine foi usado o Adobe Indesign. 

Adobe Photoshop é um software caracterizado como editor de imagens 

bidimensionais do tipo raster desenvolvido pela Adobe Systems. Adobe Illustrator é um 

editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems. Adobe 

Premiere Pro é um programa de computador usado para a edição de vídeos profissionais 

e Adobe InDesign é um software da Adobe Systems desenvolvido para diagramação e 

organização de páginas, criado para substituir o Adobe PageMaker, apresentando uma 

variedade de aprimoramentos, resultando em mais produtividade. 

 

 

 

 

 

 

Fonte própria  

Figura 3- Software utilizado durante o estágio 
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2.4 Atividades Desenvolvidas 

Ao longo deste estágio foram várias as tarefas realizadas por mim e pela minha colega 

de estágio Daniela Jacinto, que durante estes três meses realizou comigo todas as tarefas 

que vou, de seguida, elencar. As principais tarefas realizadas foram na área da edição de 

imagem e construção de elementos publicitários para cada evento organizado pelo CEL. 

2.4.1 Criação de Elementos promocionais do CEL 

Segundo Cristina Campos (Mercator, 16ª edição), o planeamento de marketing 

deve estar em sintonia com o planeamento corporativo (visão estratégia e valores da 

empresa). 

A publicidade é uma técnica de comunicação de massas, destinada a um público 

específico e que é especialmente paga e utilizada com o objetivo de dar a conhecer e 

valorizar uma marca, produto, serviço ou instituição, contribuindo para a sua 

experimentação, consumo, adesão, fidelização ou apoio. 

Um dos primeiros trabalhos propostos pela entidade que me acolheu foi a criação 

de um banner e de um cartaz (figura 4) e (figura 5) utilizando recursos já existentes na 

pasta pública (uma pasta existente numa rede à qual todos os computadores da entidade 

tinham acesso). 

Figura 4- Banner promocinal CEL 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Figura 5 - 2º banner promocional 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

O principal objetivo deste projeto era a promoção do CEL através de várias 

imagens escolhidas pelo Luís Celínio, de eventos que foram organizados em anos 

anteriores. 

Para a criação destes dois projetos foram utilizados vários recursos de projetos já 

feitos, mas também uma pesquisa de vetores novos para que assim fosse feita esta 

montagem de elementos. 

A escolha das cores azul e branco surgem da própria cor que o Clube adotou; 

utilizámos uma imagem alusiva a fitas de filmes antigos com várias fotografias de eventos 

que foram realizados e, em ambos os projetos, utilizámos um vetor de um pneu com baixa 

opacidade dando assim uma forma de marca de água que simboliza os eventos 

organizados pelo CEL. 

Em ambos os projetos foram usados slogans que apelam a todos os apoiantes do 

CEL apresentando um paraíso ainda por descobrir, esta frase convida cada participante a 

descobrir novas paisagens e muita adrenalina. 

2.4.2 Prova de slalom Figueira de Castelo Rodrigo 

O Slalom é uma prova desportiva reservada a viaturas ligeiras, sendo regida pelo 

Código Desportivo Internacional da FIA (CDI), pelas Prescrições Gerais de 
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Automobilismo e Karting 2018 (PGAK), pelo Regulamento Desportivo do Troféu Raiano 

de Perícia/Slalom 2018 e pelo presente Regulamento Particular. 

A segunda atividade proposta foi uma pequena edição dos roteiros da pista de 

Slalom de Figueira de Castelo Rodrigo; esta prova foi realizada nos dias 21 e 22 de julho 

sendo que cada dia tinha um novo roteiro. 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

  

Figura 6- Esquema Slalom (Sábado) 
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Neste esquema o principal objetivo era legendar a figura de modo a obter uma 

infografia simples de ler. 

Foram traçadas várias linhas com diversas cores, sendo que cada cor tem um 

significado de acordo com o local onde foi organizada a primeira prova (figura 6); a linha 

verde era o muro do edifício que neste caso foi o estádio de Figueira de Castelo Rodrigo; 

as linhas vermelhas eram as grades de segurança obrigatórias em todas as provas; as setas 

marcadas a vermelho significavam os corredores de segurança em caso de algum acidente 

e as marcas a azul eram as bilheteiras. 

Foi utilizado o programa Adobe Photoshop para a edição deste mesmo esquema, 

utilizámos não só ferramentas de criação de linhas e figuras geométricas como também a 

ferramenta de texto para legendar o projeto e assim ser de fácil compreensão. 

Para completar o esquema na figura abaixo (figura 7) acrescentámos umas figuras 

de diversas cores com o nome de cada elemento da equipa para uma fácil organização 

durante a prova e cada um destes elementos saber qual o posto a ocupar no espaço da 

prova, sendo que as figuras de cor rosa eram elementos de FCR (Figueira de Castelo 

Rodrigo), e o relógio significava a posição dos elementos de cronometragem da prova. 

 

Figura 7- Esquema Slalom (Sábado versão 2) 

Fonte própria e imagens de arquivo 

  Após realizado o primeiro esquema, foi-nos proposta a edição do segundo 

esquema que iria pertencer à prova do dia seguinte. 
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Figura 8- Esquema Slalom (Domingo) 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Este esquema foi organizado e legendado da mesma forma, sendo que a única 

coisa a ser alterada era o espaço. Foram utilizados os mesmo tipos de ferramentas para a 

construção deste projeto. 

Após a finalização destes esquemas foi-nos pedido para fazer uma pequena 

alteração no cartaz do evento (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Cartaz XX Slalom/Sprint 

Fonte própria e imagens de arquivo 

A imagem do cartaz que vemos na figura 9 era o cartaz do evento que sofreu uma 

pequena alteração. Essa alteração consistia apenas na inserção de mais um logótipo 

“Diário de Viseu”. 
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Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Como podemos ver na imagem da figura 10 colocámos o logótipo “Diário de 

Viseu” abaixo do logótipo “Diário de Coimbra”. A inserção deste logótipo teve que 

alterar as dimensões dos outros elementos para que assim conseguíssemos espaço para 

este. 

Após a finalização do cartaz foi-nos pedido para criarmos o convite do almoço do 

evento do dia 21 de julho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Convite Slalom/Sprint 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Figura 10- Inserção do logótipo “Diário de Viseu" 
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O design deste convite é baseado no cartaz, refere a presença de Markku Alen 

(figura presente no cartaz), é um ex-piloto de rali e carros de corrida nascido na Finlândia. 

Detém o título de maior número de vitórias no Campeonato Mundial de Rali. No entanto, 

nunca venceu o campeonato, apesar de ter sido, durante muitos anos, o seu piloto mais 

bem-sucedido, com 19 vitórias. 

Feito o convite foi-nos proposta a elaboração de um roll-up com os patrocínios do 

Slalom que foi exposto durante o evento. 

 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Este roll-up foi construído baseado no modelo do cartaz em Adobe Photoshop, foi 

construído em várias medidas para que fosse feito um estudo em relação às dimensões 

dos logótipos e verificar assim se eram bem visíveis. 

Como se trata de um evento de grandes dimensões e de grandes perigos foram 

feitas credenciais de livre-trânsito para a organização, pilotos e também para a equipa de 

FCR e também credenciais para convidados e familiares de pilotos. 

Figura 12- Roll-up Slalom/Sprint 
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As credenciais vermelhas, como vemos na imagem (figura 13) eram as credenciais 

de livre-trânsito que foram distribuídas na zona do secretariado, o secretariado era feito 

ao início de cada evento onde eram distribuídos os brindes, número de participante e 

também a confirmação dos dados pessoais; as credenciais amarelas (figura 14) eram 

distribuídas para os acompanhantes do piloto. 

Foram construídos dois pequenos livros em Adobe Indesign; o livro das 

penalizações (figura 15) era dado aos jurados das provas para poderem fazer uma 

avaliação do piloto. 

  

Figura 13- Credencial livre-trânsito 

Fonte própria e imagem de arquivo 

Figura 14- Credencial para acompanhantes dos pilotos 

Fonte própria e imagem de arquivo 
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 Outro dos livros criado para este evento foi elaborado antes do evento e distribuído 

por pontos estratégicos da cidade e proximidades para cativar a atenção do público. A 

capa deste livro foi construída em Adobe Photoshop aproveitando o mesmo design 

seguido até então. 

 

Figura ura 16-Capa do livro a cores (original) 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Figura 15- Livro de penalizações e avaliações da prova 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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A capa do livro original continha as mesmas cores do cartaz e de todo o material 

criado para o evento, sendo criada uma versão a preto e branco devido aos elevados custos 

da impressão. 

Fonte própria e imagens de arquivo 

O conteúdo do livro foi construído com vários textos redigidos pela Suzana 

Margarido, o primeiro texto que podemos ver neste livro é um texto de apresentação e 

boas vidas ao mundo do CEL onde fala deste clube e do evento. 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Figura 17 - Capa do livro para impressão 

Figura 18- Texto criado para o miolo do livro 
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Depois deste texto podemos encontrar, também, os regulamentos e a aprovação e 

orientação da FPAK (Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, a instituição 

portuguesa responsável pela regulamentação e organização de campeonatos e troféus de 

automobilismo e de karting, representando a FIA em Portugal.). 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

No final deste livro foi colocada publicidade de todas as instituições que 

contribuíram para a realização deste evento. 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Figura 19 - Aprovação da FPAK presente no livro 

Figura 20 - Publicidade para o livro 
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Depois de tudo organizado, foi tudo importado e organizado no Indesign para que 

assim fosse feita a diagramação deste mesmo livro. 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Foi proposta também ajuda na realização do quadro de tarefas que é feito para 

cada evento. Assim, durante os eventos cada membro da equipa sabia onde devia 

permanecer e as tarefas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Diagramação do livro Indesign 

Figura 22 - Capa quadro de tarefas 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Fonte própria e imagens de arquivo 

Os quadros de tarefas eram distribuídos pelos membros do CEL. Cada quadro de 

tarefas contém o nome, as horas, o local e a tarefa a realizar. Dentro deste quadro de 

tarefas também eram colocados alguns números de emergência e os esquemas das provas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Foi-nos proposta também a criação de um molde para o fato do piloto Alen e 

também um molde de uma camisa que lhe foi oferecida durante o evento. 

Figura 23 - Miolo quadro de tarefas 

Figura 24 - Contactos quadro de tarefas 
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Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Figura 25 - Maquete fato Alen 

Figura 26 - Fato para impressão 3D 



27 

 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

O primeiro molde (figura 25) foi criado através do software Adobe Illustrator; 

nesta imagem conseguimos ver onde ficavam situados os logótipos e quais as dimensões 

que iam ocupar no fato. 

No segundo molde (figura 26) usámos o Adobe Photoshop. Este molde foi criado 

para se testar numa versão mais real, mas também para que fosse criada uma impressão 

em 3D com grandes dimensões para vender durante o evento. 

No molde da camisa (figura 27), para além dos apoios, foi colocado o nome a 

quem pertencia a camisa. Foi feita mais que uma camisa sendo que apenas o nome era 

alterado. 

  

Figura 27 - Camisa Alen 
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Criámos, também, um timbrado com uma informação para ser colocado nas 

bilheteiras que continha o valor da entrada e também informava que iria ser realizado um 

sorteio de um capacete do Markku Alen. 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

  

Figura 28 - Entrada e sorteio Slalom 
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2.4.3 Drift - Taça Internacional Pinhel 2018  

2.4.3.1 Definição e compreensão do Drift 

 

Drift ou drifting é uma técnica de condução, que consiste em fazer as curvas em 

derrapagem controlada, fazendo com que a traseira do carro se solte e percorra a parte 

exterior da curva, enquanto a parte da frente percorre o interior, com o máximo de ângulo 

e velocidade possível, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro andar 

literalmente de lado.  

2.4.3.2 Prova de Drift em Pinhel 
 

O sucesso dos eventos anteriores depressa destacou Pinhel como a capital do Drift 

e a FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting também viu o trabalho 

realizado pelo Clube Escape Livre e todo o potencial para a realização de uma prova do 

Campeonato de Portugal de Drift na Cidade-falcão. 

O evento foi realizado nos dias 25 e 26 de agosto, integrando o programa das 

Festas da Cidade que assinalam a elevação de Pinhel à categoria de Cidade. 

Neste mesmo evento foi criado o Troféu Fair Play Daniel Saraiva que pretendeu 

fazer uma homenagem póstuma ao piloto que em 2017, no Drift de Pinhel – Taça Ibérica, 

estava designado embaixador da prova, mas que acabou por falecer alguns dias antes do 

evento.  

O troféu é atribuído por decisão conjunta da CN Racing, equipa a que pertencia 

Daniel Saraiva, e o Clube Escape Livre, e destina-se ao piloto que no decurso do Drift de 

Pinhel – Taça Internacional se distinga pela sua conduta, nomeadamente espírito 

desportivo, respeito pelo adversário e organização, respeito pelas regras da prova, espírito 

de cordialidade e camaradagem. 

O Troféu Fair Play Daniel Saraiva é constituído por um diploma e um troféu 

SPAL. 
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Fonte própria e imagens de arquivo 

 

2.4.3.3 Material promocional do Drift 2018 

 

Após finalizado o Slalom, no mês de agosto, foi realizada a prova de drift na 

cidade de Pinhel. Foi-nos proposta a primeira atividade para este evento que era a criação 

de uma tarja. Na primeira tarja criada optámos por usar um gradiente azul e branco 

pensando nas cores que definem o CEL. Primeiramente, definimos esta cor e usámos uma 

fonte que fosse mais apropriada para o evento, de seguida colocámos os logótipos que 

fazem parte do evento sendo que Pinhel teria que estar mais destacado, seguidamente, 

fomos buscar vetores gratuitos que nos deram possibilidade de dar mais destaque a esta 

tarja sendo assim mais atrativa ao público (figura 29). 

Figura 29 -Cartaz Drift Pinhel 
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Após finalizada esta primeira versão, reparamos que o logótipo da FPAK não tinha 

resolução suficiente para as dimensões deste documento. Para resolver este problema 

vetorizamos o logótipo e fizemos assim uma subtituição no documento (figura 30). 

  

Figura 30 - Tarja para Drift (versão1) 

 Fonte própria e imagens de arquivo 



32 

 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Finalizada esta etapa optámos por construir mais uma tarja com cores diferentes: 

Laranja e Branco, sendo estas as cores alusivas ao drift já escolhidas em anos anteriores. 

Acrescentámos, também, o logótipo do drift num dos cantos da tarja; esta imagem 

já foi desenvolvida em anos anteriores pelo Rafael que nos apoiou em toda esta área. 

Optámos por usar vetores do cartaz já desenvolvido antes da nossa chegada ao CEL. 

Usámos um vetor de uma bandeira de partida com baixa opacidade para dar 

alguma dinâmica à tarja. 

Figura 31- Vectorização do logótipo da FPAK 

Figura 32 - Tarja Drift (versão escolhida para impressão) 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Seguidamente, criámos um autocolante que transmitia a mensagem “Visite 

Pinhel” que foi oferecido durante o evento aos pilotos para colarem no veículo. 

 

  

Figura 33 - Autocolante Visite Pinhel 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Ajudámos, também, na construção do autocolante do número do veículo que foi 

feito de forma circular com o logótipo do Escape Livre e do drift e o número centrado a 

preto. 

Tal como no evento do slalom criámos um exemplo de uma camisa para o drift; 

esta camisa continha vários logótipos e apenas era alterado o nome da pessoa que iria usar 

a mesma. 

 

Figura 35 - Maquete camisa Drift 

Figura 34 - Autocolante Nº de Piloto 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Fonte própria e imagens de arquivo 

Ajudámos, também, na elaboração das credenciais sendo que umas eram feitas 

para a organização e outros para a equipa; construção foi baseada na imagem do cartaz 

para seguir o mesmo estilo. 

 

Cada credencial continha numa das faces o programa para os dois dias deste 

evento, tal como se pode observar na figura abaixo. 

Figura 36 - Credencial organização 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Figura 37 - Credencial Equipa 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Figura 38 - Programa do evento 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Seguidamente, foi-nos proposta a elaboração da maquete do fato de piloto de Rui 

Pinto, embaixador do Drift em Pinhel. 

Este fato era de cor preta e continha alguns dos logótipos apoiantes do evento e 

também o nome e a bandeira portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39- Maquete do fato Rui Pinto (frente) 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Após termos terminado esta maquete tivemos oportunidade de contactar a 

empresa que iria proceder à elaboração do fato, a empresa era a QF racer 

A QF – Comércio de Automóveis e Acessórios, Lda. tem 20 anos de existência 

em Portugal, assenta na representação, comercialização e assistência técnica de produtos 

de duas áreas-chave: Performance e Racing, individualmente ou em conjunto. 

De seguida ajudámos na elaboração e também na entrega dos livros de drift tal 

como foi feito já no evento do Slalom. 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Maquete fato Rui Pinto (traseira) 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Este livro foi paginado no programa Adobe Indesign, onde podíamos encontrar 

páginas com curiosidades, publicidade de entidades que apoiavam o evento, o trajeto da 

prova, normas de um carro de drift e também fotos dos carros dos pilotos, juntamente 

com a sua identificação. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41- Capa do livro do Drift 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Seguidamente, foi-nos pedida alteração de um banner, que consistia, apenas, na 

inserção de um novo apoio: “NMS” cujo significado é News Motor Sport. 

A NMS é um projeto de comunicação e divulgação, vocacionado para as diversas 

áreas do desporto motorizado, e tem como missão informar sobre o comércio e indústria. 

 

Figura 42 - Identificação e veículos dos concorrentes 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Figura 43 -Introdução do logótipo NMS 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Após terminda esta alteração,criámos um timbrado dividido em cabeçalho e 

rodapé para que fosse colocado num documento Word sempre que fosse necessário enviar 

alguma informação acerca do evento.  

 

 

Figura ura 45 - Rodapé par timbrado  

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Figura 44- Cabeçalho para timbrado 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Figura 46 - Timbrado em documento Word 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Nesta folha timbrada seguiam todas as informações importantes para a imprensa, 

Câmara Municipal de Pinhel e também para pilotos da prova; no cabeçalho encontramos 

o logótipo do drift, o nome do evento e a organização do mesmo, enquanto que no rodapé 

encontramos os apoios e os contactos. 
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De seguida, tivemos oportunidade de fazer alteração na capa do evento criado na 

rede social Facebook; foi feita uma capa com o dia e a hora da prova. 

 

Tivemos também oportunidade de construir uma maquete (figura 48) onde 

explicámos  a alteração do site que consistia na mudança de títulos e texto. O site do CEL 

é explorado e criado pela empresa “Loba- Customer Experience Design, a agência da 

experiência de cliente em Portugal!”; para que conseguíssemos transmitir à empresa quais 

as alterações que pretendíamos no site utilizámos “prints-screen” e com caixas de texto, 

formas geométricas e linhas identificámos os locais para serem alterados. 

Figura 47 - Capa para o evento na página do Facebook 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Figura ura 48 - Maquete para primeira alteração do site 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Como vemos na figura ura 48 a alteração que pretendíamos referia-se ao do título 

do evento; indicámos com uma caixa de texto e setas a informação que pretendia ser 

alterada. 
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Figura ura 49 - Maquete para segunda alteração do site 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Nesta figura usámos o mesmo método para identificar as alterações, o texto que 

se encontra no item “ALTERAR PARA PR”, criado pela colaboradora do CEL, é o texto 

que segue para todos os meios de comunicação, onde se regista a data, as horas e toda a 

informação necessária para dar ao público que tenha interesse por este tipo de eventos. 

Neste caso o PR foi enviado num ficheiro juntamente com mais fotografias para 

acrescentar ao site. 

Por último, e tal como já feito no slalom, ajudámos na construção do quadro de 

tarefas que foi feito para os três dias sendo que o primeiro dia era apenas para indicar 

quem ia para Pinhel e o material a ser levado. Os restantes dias indicavam a função de 

cada elemento do CEL, sendo que eu e a minha colega Daniela Jacinto estivemos 

presentes no secretariado e também na distribuição de revistas e jornais durante este 

evento e ajudámos também a montar o recinto da prova. 
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Figura ura 50 - Quadro de tarefas Drift 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Durante o evento foram recolhidas várias fotografias e também alguns clipes, estes 

clipes foram utilizados para fazer um pequeno vídeo no final do evento que mostrava os 

melhores momentos do Drift. 

  

Figura 51- Vídeo Drift 2018 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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2.5 Atividades aleatórias durante o estágio  

Durante estes três meses tivemos muitas oportunidades de construção de tarefas 

propostas pelo CEL, algumas já referidas anteriormente, mas também outras atividades 

que eram elaboradas diariamente como por exemplo o clipping. 

Clipping é o processo que consiste em selecionar notícias em jornais, revistas, sites e 

outros meios de comunicação para resultar num apanhado de recortes sobre determinado 

assunto. 

“Para nós, que somos uma loja exclusivamente virtual, o papel da comunicação é 

ainda mais importante, uma vez que a falta de contacto presencial pode causar uma série 

de ruídos.” (VIZEU, 2013) 

Todos os dias uma das tarefas a ser realizada era a procura de novas notícias para 

cada evento que iria ser realizado, após serem lançados os PR, os média lançavam notícias 

e o nosso papel era encontrar todas as notícias e fazermos uma recolha de informação e 

organizá-las por datas, quer de forma digital como também na sua impressão, tendo em 

conta que a Cision tinha um papel fundamental nesta procura. A Cision começou por ser 

o departamento de publicidade da Svenska Telegrambyrån, uma empresa dedicada a 

serviços de press clipping na Suécia em 1892; foi incrementada com uma base de dados 

de meios de comunicação, serviços de distribuição, monitorização inteligente, uma 

plataforma de content marketing e media analysis. A Cision é hoje líder de mercado em 

software e serviços de relações públicas (RP). 

Nas próximas imagens vou mostrar algum clipping feito antes e depois dos 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - PDF clipping ordenados 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Tal como vemos na figura 52 as notícias eram numeradas, colocadas por ordem 

cronológica, nome e local de onde eram retiradas. 

Figura 53 - Clipping do jornal "O interior" 

Fonte própria e imagens de arquivo 

Na figura ura 53 encontramos uma notícia lançada pelo jornal “O Interior” antes 

do Drift de Pinhel; à medida que as notícias saíam eram impressas e colocadas numa capa, 

eram feitas duas capas. uma antes do evento e outra depois do evento. 

 

Figura 54 - Alerta Cision 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Tal como já referi a Cision tinha um papel importante nesta atividade, tal como 

vemos na figura 54 e 55. 

 

Outro dos trabalhos realizados foi a construção de um logótipo alusivo aos carros 

clássicos, sendo que o nome que tinha de constar na sua construção era “Classic Cars 

Tour”. Para este trabalho foram feitas duas propostas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Alerta Cision (repetição de transmissão) 

Fonte própria e imagens de arquivo 

 

Figura 56 - Primeira proposta 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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Esta primeira versão foi construída em Adobe Illustrator, foi desenvolvida através 

de vetores e optei por utilizar uma fonte já conhecida pelo CEL; optei por não utilizar 

cores e deixar os vetores originais apenas adaptando a forma que pretendia. 

  

Figura 57 - Segunda proposta 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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A segunda proposta desenvolvida foi a escolhida, optei por utilizar uma letra mais 

clássica de acordo com o tema escolhido. Utilizei cores atrativas como o vermelho e o 

metalizado no fundo. 

Optei por usar, também, formas ovais, uma vez que eram as que encaixavam melhor 

neste tema, pois cria uma espécie de moldura (figura 57). 

A figura ura 58 mostra outra atividade que tivemos oportunidade de realizar; este 

trabalho consistia em mudar algum texto do livro de Santiago de Compostela, que iria ser 

utilizado num passeio a ser realizado em parceria com a Mercedes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58 - Livro Santiago Compostela 

Fonte própria e imagens de arquivo 
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REFLEXÃO FINAL 

 

O estágio curricular no Clube Escape Livre serviu-me, essencialmente, para 

aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo destes três anos de licenciatura em 

Comunicação Multimédia, pois o estágio é fundamental para refletirmos sobre qual a 

área que realmente queremos seguir. 

Durante este período de estágio ganhei experiência, quer a nível pessoal quer a nível 

profissional, preparando-me assim melhor para o mundo do trabalho em que a cada 

profissional tem de ser mais polivalente possível. 

Ao nível de aplicações técnicas considero que foram fundamentais os 

conhecimentos adquiridos ao longo do percurso universitário. 

Estou muito satisfeita pela escolha que fiz, pois tive a oportunidade de trabalhar com 

uma equipa excelente ficando bem ciente de todo o trabalho e dedicação necessários 

para elaborar eventos de grandes dimensões e altos riscos. 
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Apêndice I 

 Captação de Imagem 



 

“Slalom”- Figueira de Castelo Rodrigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apresentação do Evento “Slalom” 

 

 

 

 

 

 

 

Diogo Fernandes - Nissan Skyline R33- Drift- Pinhel 

 

  



 

João Gonçalves - Mazda- Drift- Pinhel 

 

 

 

 

 

 

 

André Silva - BMW – Drift - Pinhel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armindo Martins – Nissan- Drift- Pinhel 

 

 

 

 

 

 


