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Resumo
O presente relatório diz respeito ao estágio curricular que realizei no Gabinete de
Informação e Comunicação (GIC) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), com vista à
obtenção do diploma de Técnico Superior Profissional em Comunicação, Protocolo e
Organização de Eventos.
Ao longo deste percurso foram várias as tarefas desenvolvidas que me possibilitaram
adquirir competências e desenvolver as minhas capacidades dentro da minha área de estudo.
O estágio permitiu-me, assim, trabalhar na área dos eventos, na relação com os
media, na gestão das redes sociais e em outras atividades. Destaco assim, a cobertura
fotográfica e a apresentação de eventos, as questões protocolares, o apoio técnico, a
elaboração de conteúdos para a imprensa e de entrevistas para a rádio, a edição de
fotografias, a divulgação da oferta formativa, visitas guiadas, mailing lists, roteiros, e
propostas de comunicação.

Palavras-chave: comunicação, eventos, protocolo, rádio, divulgação.
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Introdução

O presente relatório surge no âmbito da unidade curricular “Estágio”. Realizei um
estágio curricular com a duração de 750 horas para finalização do curso Técnico Superior
Profissional (TeSP) de Comunicação, Protocolo e Organização de Eventos (CPOE),
realizado na Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto, do Instituto Politécnico
da Guarda.
Das várias organizações ao meu dispor, a organização acolhedora que selecionei e
onde realizei o estágio foi o Instituto Politécnico da Guarda, nomeadamente, no Gabinete de
Informação e Comunicação, um departamento a que compete o tratamento de todas as
questões respeitantes à imagem, marketing institucional, relações públicas, e informação do
Instituto e unidades orgânicas nele integradas.
Esta escolha baseou-se no relacionamento, que tive ao longo destes dois anos do
curso, com a Instituição, que me recebeu desde o primeiro dia de uma forma tão simpática e
acolhedora. Além disto, por ter tido oportunidade de colaborar a nível de atividades ligadas
à divulgação da oferta formativa e com a imagem institucional de acordo com o estabelecido
no plano de estágio (anexo I).
Tendo em conta que se trata de um sector que mantém contato constante com público
interno e externo, dispondo a sua variedade de serviços de qualidade, levou-me a querer
aprofundar os conhecimentos adquiridos em aula no contexto prático da vida profissional.
Este relatório centra-se na apresentação da instituição e nos trabalhos realizados
durante o estágio. Encontra-se dividido em dois capítulos, o primeiro, de contextualização,
onde é apresentada a história, a estrutura organizacional, a missão, a visão e os valores, a
gestão da imagem e a política comunicacional. O segundo capítulo trata, integralmente, as
atividades desenvolvidas ao longo das 750 horas de estágio, assim como as aprendizagens e
dificuldades ultrapassadas.
Na reflexão final, e de forma a ultimar este trabalho, consta o balanço geral do meu
desempenho como estagiária no GIC.
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Capítulo I - Instituto Politécnico da Guarda

1. Apresentação
De acordo com o Plano de atividades de 2017, O Instituto Politécnico da Guarda é uma
instituição de ensino superior de direito público, estruturada internamente por 5 unidades
orgânicas, nomeadamente, a Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto
(ESECD), a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), a Escola Superior de Saúde
(ESS) e a Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH), estas responsáveis diretamente
pelo desenvolvimento das atividades de formação, e ainda, a Unidade de Investigação para
o Desenvolvimento do Interior (UDI), apresentada como uma estrutura de investigação com
estatuto de unidade orgânica, responsável pelo I&D da Instituição, projetos de transferência
de conhecimento, candidaturas a programas nacionais e comunitários. Complementarmente
existe um conjunto de gabinetes e laboratórios de suporte às atividades académicas,
mobilidade e internacionalização, cultura e desporto, saídas profissionais e manutenção de
equipamentos e edifícios (IPG, 2017).

1.1. Enquadramento histórico
Segundo a documentação interna, a fundação da Escola Superior de Educação da Guarda
ocorreu em finais de 1979; porém, o Instituto Politécnico da Guarda foi criado em 1980,
comemorando assim, 39 anos no próximo dia 17 de agosto de 2019.
No preâmbulo do decreto-lei que instituiu a sua criação, era salientado que “não obstante
estar prevista na proposta de lei de bases do sistema educativo a reconversão dos Institutos
Politécnicos, as carências de pessoal docente aconselham que desde já se tomem as
providências necessárias à entrada em funcionamento das Escolas Superiores de Educação,
que não haviam sido integradas em Institutos Politécnicos”.
O Prof. Doutor Avelino Passos Morgado, na altura docente do Instituto Universitário da
Beira Interior, foi o primeiro Presidente da Comissão Instaladora do Politécnico da Guarda,
tomando posse a 23 de janeiro de 1983. Após dez meses foi apresentada uma “Proposta para
a criação de uma Escola Tecnológica Superior na Guarda” e a 8 de agosto de 1985 toma
posse para aquele cargo o Prof. João Raimundo. Nesse ano foi fundada a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão integrada no IPG, no seguimento da proposta apresentada.
Em outubro de 1986 iniciaram-se as atividades letivas da Escola Superior de Educação
e as primeiras aulas na Escola Superior de Tecnologia e Gestão tiveram início a 19 de
outubro de 1987. Em 1991 foi criado um Pólo do Instituto Politécnico da Guarda, na cidade
de Seia, devido à autenticação da importância do ensino superior.
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A 25 de outubro de 1994 os estatutos do Instituto Politécnico da Guarda foram
homologados, tendo a sua publicação em Diário da República ocorrido a 25 de novembro
desse ano. De acordo com esse documento o IPG caracteriza-se como “uma pessoa coletiva
de direito público, dotada de autonomia estatutária, pedagógica, científica, cultural,
administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar” (art. 3.º dos estatutos do IPG).
O Prof. Doutor Álvaro Bento Leal foi o primeiro presidente eleito, tomando posse em
1995.
A evolução do IPG manifestou-se através da dotação de novos equipamentos,
infraestruturas e do apoio a alunos e docentes, ampliando a apreciação académica dos seus
docentes e quadros técnicos, encaminhando os esforços no intuito da criação da Escola
Superior de Turismo e Telecomunicações (ESTT), na cidade de Seia.
O Instituto, em 2001, aumentou o número das suas escolas passando a integrar a Escola
Superior de Enfermagem (mais tarde distinguida por Escola Superior de Saúde),
redimensionando, deste modo, a sua população escolar.
De acordo com os novos estatutos, publicados em Diário da República no dia 4 de
setembro de 2008, a Escola Superior de Educação passou a designar-se Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto e a Escola Superior de Turismo e Telecomunicações de
Seia adotou a designação de Escola Superior de Turismo e Hotelaria, mantendo a
denominação das outras duas escolas.
O IPG passou também a integrar a Unidade de Investigação para o Desenvolvimento do
Interior, uma unidade que coordenaria toda a atividade de investigação científica e de
estudos pós-graduados não conferentes degrau no campo de ação do Instituto, e a ter como
órgãos o Conselho Geral, o Presidente, o Conselho de Gestão, o Conselho Superior de
Coordenação, Conselho para a Avaliação e Qualidade e o Provedor do Estudante.

1.2. Enquadramento geográfico
O Instituto Politécnico da Guarda localiza-se na cidade da Guarda e uma das unidades
orgânicas, a Escola Superior de Turismo e Hotelaria, funciona fora da cidade capital de
distrito, encontrando-se assim situada na cidade de Seia.
O Instituto Politécnico da Guarda possui um grande impacto na região onde está inserido.
Segundo o Diário de Notícias, “os gastos dos estudantes, sobretudo em alojamento,
representam em média 80% do impacto económico direto dos institutos politécnicos nas
regiões onde estão inseridos” (DN, 2019).
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A região da Guarda apresenta debilidades estruturais, que resultam de um crítico
processo de despovoamento e envelhecimento demográfico, a par de uma clara fragilidade
do sistema urbano e debilidade do tecido económico e social (IPGa, 2017).

2. Missão, visão e valores
De acordo com Daychoum (2007, p. 35), “A Missão, Visão e os Valores são os
fundamentos de atuação de uma organização e assumi-los com convicção permitirá
encontrar os caminhos que a levarão aonde ela quer chegar”. Deste modo, e compreendendo
o processo da criação destes elementos, gera-se uma organização coerente, alinhada e
produtiva.

2.1. Missão
É notória a diversidade de opiniões em relação à missão e tal como Drucker (2011)
refere, citado por Conte (2014, s.p.), “definir a missão de uma empresa é difícil, doloroso e
arriscado, mas é só assim que se consegue estabelecer políticas, desenvolver estratégias,
concentrar recursos e começar a trabalhar. É só assim que uma empresa pode ser
administrada, visando um desempenho ótimo”.
Neste sentido, a missão do IPG assenta na formação de profissionais altamente
qualificados, com espírito empreendedor e sólidas bases humanistas, na contribuição para a
evolução cultural, social e económica da região e do país através de serviços formativos de
qualidade suportados em programas académicos pertinentes com um protótipo educativo
apoiado em competências (IPG, 2017).

2.2. Visão
A visão é uma das bases que sustenta a instituição pois é necessário ir restabelecendo
novas metas ao passo que vão sendo atingidas, isto é, “a visão diz respeito a uma situação
futura, uma condição que é melhor…do que aquela que atualmente existe” (Campbell et al.,
1996, p.41).
Deste modo, o IPG pretende ser reconhecido pelas competências e saberes que
proporciona e pela qualidade nos vários serviços, através de ações inovadoras e recursos
altamente qualificados procurando assumir a excelência no campo profissional e a liderança
regional na construção de soluções para o desenvolvimento sustentado (IPG, 2017).

2.3. Valores
Os valores são as noções basilares em torno das quais a organização é construída.
Representam os atributos e benefícios que qualificam os aspetos mais importantes,
influenciando o comportamento das pessoas que cooperam com a organização.
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“Os valores são as convicções e princípios morais que estão por detrás da cultura da
empresa. Os valores dão significado às normas e padrões comportamentais da empresa e
funcionam como o lado direito do cérebro da mesma” (Campbell et al., 1996, p.33).
De acordo com o Plano de Atividades de 2017, o Instituto Politécnico da Guarda assume
como valores fundamentais:
- A equidade, integridade e responsabilidade, defendendo os princípios do respeito pela
pessoa, da justiça social, da igualdade de oportunidades, da proteção da diversidade cultural,
do rigor e honestidade cultural, da transparência e assunção de responsabilidades;
- A competência, qualidade e excelência, assumindo um compromisso com os mais elevados
padrões de qualidade intelectuais e éticos, no ensino e na aprendizagem, na formação e na
investigação, bem como na prestação de serviços e na conduta em todas as atividades com
particular relevância no desenvolvimento e impacto positivo na vida dos estudantes;
- A inovação, criatividade e empreendedorismo, procurando possibilitar novas abordagens,
responder de modo crítico e criativo aos desafios internos e externos, racionalizar e
rentabilizar recursos e processos;
- O pluralismo, partilha e coesão, fomentando a cooperação e o intercâmbio em todos os
domínios, considerando essencial alicerçar as relações interescolar, congregar vontades e
otimizar sinergias, valorizando as diferenças e o pluralismo de ideias (IPG, 2017).

3. Estrutura organizacional
A estrutura organizacional duma instituição é fundamental para o bom funcionamento e
desempenho da mesma. Esta estrutura abrange todo o conjunto de responsabilidades,
autoridades, decisões das unidades organizacionais e a divisão e coordenação das atividades,
de um modo geral, a estrutura trabalha com níveis hierárquicos e determina a relação entre
líderes e os liderados identificando as tarefas necessárias, organizando as funções e
delimitando responsabilidades.
Para auxiliar na identificação e constituição das instituições, recorre-se frequentemente
ao uso de uma ferramenta gráfica, especificamente, o organigrama. Segundo Fançois (1989,
p.51), “um organigrama é um gráfico que representa a estrutura da empresa, representando
os seus órgãos e as diversas funções que contribuem para a sua atividade”.
O seguinte organigrama (figura 1) representa, resumidamente, a estrutura organizacional
do Instituto Politécnico da Guarda.
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Figura 1: Organigrama resumido IPG
Fonte: Adaptado de documentação interna

De acordo com os Estatutos do IPG, a estrutura assenta num sistema de órgãos composto
pelo:
•

Conselho Geral: compete a este, a eleição do Presidente do IPG e é representado
por professores e investigadores, estudantes, personalidades externas e representante
do pessoal não docente e não investigador.

•

Presidente: é o órgão superior de Governo e é eleito pelo Conselho Geral, sendo
que, a duração do seu mandato é de quatro anos e os dois Vice-Presidentes são
nomeados por si.

•

Conselho de Gestão: é composto por cinco membros e conduz a gestão
administrativa, patrimonial, financeira e gestão de recursos humanos da instituição.

•

Conselho Superior de Coordenação: compreende a elaboração de propostas
estratégicas no âmbito da formação possuindo competências no domínio da
investigação científica, pedagógico e serviço comunitário.

•

Conselho para a Avaliação e Qualidade: coordena todo o processo auto avaliativo
e avaliativo do desempenho do Instituto e de todas as entidades, serviços e pessoas
inseridas no mesmo.
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•

Provedor do Estudante: representado por um Professor, eleito pelos estudantes, que
desempenha a sua atividade em articulação com as Associações de Estudantes, com
os Conselhos Pedagógicos e com as Unidades Orgânicas.

O IPG integra uma unidade de investigação, a UDI, e também quatro unidades de ensino
e investigação, designadamente:
•

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD)

•

Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG)

•

Escola Superior de Turismo e Hotelaria (ESTH)

•

Escola Superior de Saúde (ESS)

Esta organização institucional possui ainda duas unidades funcionais, a Biblioteca e os
Serviços de Ação Social. Além destes, o IPG agrega ainda um conjunto de gabinetes
vocacionados para a intervenção em diferentes áreas (IPG, 2013).

4. Imagem institucional
A imagem da empresa na sociedade é transmitida através de todas as ações que esta
efetua, ou seja, tudo o que realiza e que a sociedade valoriza.
A imagem positiva surge da própria história, da cultura, da responsabilidade social e do
relacionamento aberto e amplo com os diferentes públicos, sendo criada a partir da forma
como a empresa enfrenta crises e da transparência que demonstra quando é necessário.
Ao pensar na imagem de uma empresa, é necessário analisar e trabalhar todos os
elementos que a podem influenciar (Lampreia, 2008).
Os elementos que vou abordar seguidamente são: humano, físico e identidade visual.

4.1. Elemento humano
O elemento humano refere-se a todo o conjunto de pessoas que integram a instituição e
as suas relações interpessoais com outros indivíduos no interior ou exterior da instituição.
“Tornem-se os nossos colaboradores pessoas satisfeitas consigo próprias, dê-se-lhes
condições para produzirem bons resultados, produza-se uma situação de ciclo vicioso e
teremos uma organização virada para o cliente externo, sabendo como criar-lhe satisfação
porque eles próprios se sentem, todos eles, objeto dessa preocupação” (Salema; 1996; p. 73).
O Instituto Politécnico da Guarda conta com um total de 276 membros, estando estes
distribuídos de acordo com a tabela 1.
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Tabela 1: Pessoal docente e não docente – IPG
Fonte: Adaptada de documentação interna

PESSOAL DOCENTE

Nº EFETIVOS

Prof. Coordenadores

19

Prof. Adjuntos

123

Assistentes

16

PESSOAL NÃO DOCENTE
Dirigente Intermédio

4

Técnico Superior

27

Coordenador Técnico

1

Assistente Técnico

40

Especialista Informático

7

Técnico Informática

2

Assistente operacional

37

Ao analisar a tabela 1, é possível verificar que existe um total de 158 efetivos de pessoal
docente e de 118 efetivos de pessoal não docente.

4.2. Elemento físico
O elemento físico diz respeito ao conjunto de património visível e percetível pelos
outros, incluindo as instalações, assim como todo o equipamento, a maquinaria, o mobiliário,
etc.
Os elementos materiais são de grande relevância na formação da imagem da instituição,
assim como, ajuda a tornar o ambiente de trabalho agradável, conseguindo melhor
rentabilidade e mais envolvimento dos colaboradores.
O IPG dispõe de diversos espaços físicos, desde auditórios, gabinetes, salas de reuniões,
receção, salas de aulas, átrios, laboratórios, cantina, unidade de grelhados, academia,
biblioteca, estacionamento, campo de jogos, ginásio e piscina, como exibe a figura 2.
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Figura 2: Espaços institucionais
Fonte: Própria

Todos estes espaços constituem um elemento relevante para todos os públicos que
contatam diretamente com a instituição.

4.3. Elementos da identidade visual
Os elementos da identidade visual são um ícone fundamental da imagem da instituição.
É o conjunto gráfico que simboliza visualmente a instituição e merece um tratamento mais
detalhado por ter o poder de refletir a sua personalidade. Para identificar a instituição utilizase como suportes, o nome, o slogan, o logótipo e, acessoriamente, o manual de identidade
visual.
4.3.1. Nome
Uma Instituição, para existir, tem de possuir um nome. É este que, por parte do target,
facilita a identificação da mesma, assim como, o seu reconhecimento e memorização.
Segundo Lampreia, “A marca institucional é a razão social da empresa, a marca da empresa.
Uma marca institucional tem um reflexo muito elevado sobre a atividade da empresa, uma
vez que os valores da marca e a sua identidade visual devem fazer-se sentir em toda a
empresa” (Lampreia et al., 2008, p. 68).
O Instituto Politécnico da Guarda, abreviado pela sigla IPG, refere-se ao nome da
instituição, ao ramo de atividade e aos serviços que esta presta à comunidade.
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4.3.2. Logótipo
Atualmente, a sociedade é fortemente marcada pela imagem e o logótipo é um elemento
visual imprescindível para qualquer organização. De acordo com Melo (2014, p. 7), “Valores
e características da empresa devem estar refletidos no logotipo da marca”.
De acordo com a documentação interna, o IPG é dotado de uma antiga e atual
simbologia. O antigo símbolo do Instituto, figura 3, é de forma circular e pretende unificar
o contributo deste estabelecimento de ensino superior politécnico no desenvolvimento
regional, de forma precisa e harmoniosa.

Figura 3: Antigo logótipo do IPG
Fonte: Arquivo do GIC

São visíveis vários componentes, tais como, a águia, que simboliza as alturas, a porta
da Sé Catedral da Guarda, monumento ex-líbris da cidade, e uma serra com uma estrela no
topo, que refletem a ligação a esta zona. Em relação a cores, apresenta os tons branco, azul,
laranja e preto, destacando-se na base deste logótipo a frase “Scientia lucet omnibus” que
traduz que a ciência ilumina o homem.
A nova simbologia do Instituto Politécnico da Guarda, mantém a forma circular e faz
destaque às iniciais IPG, na parte inferior do elemento referente à águia (figura 4).

Figura: 4: Atual logótipo do IPG
Fonte: GIC
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Alguns dos elementos continuam em evidência neste símbolo, sendo que, o vale que
surge entre as asas da águia sugere a ideia de serra, o que reforça a ideia de ligação geográfica
beirã. A cor predominante é a vermelha, que transmite ação, energia, segurança e
transformação.

Figura 5: Elemento de apoio visual – Porta da Sé Catedral da Guarda
Fonte: GIC

Na figura 5 encontra-se a porta da Sé Catedral da Guarda que surge também como
elemento de apoio visual da marca, tanto de forma mais elaborada como mais simplificada.

Figura 6: Logótipo do IPG acompanhado das unidades orgânicas
Fonte: GIC

Quando o logótipo do IPG se faz acompanhar da simbologia das unidades orgânicas,
passa a cor cinza, tal como mostra a figura 6, acima exibida.
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4.3.3. Slogan
De acordo com Gomes (2004, p. 101) “O slogan configura-se como um grito que implica
uma dupla conotação de instinto e comunicado, grito que expressa um projeto e dinamiza e
impulsiona a coletividade até sua consecução”. Nesta base, este elemento de identidade
visual é um termo que significa “grito de guerra” e deve ser uma palavra ou uma frase curta,
clara e de fácil memorização, permitindo uma rápida associação à marca.
O slogan institucional do Politécnico da Guarda é “O teu sucesso é a nossa ambição”,
onde o objetivo é transmitir aos estudantes a garantia de uma formação de qualidade e
competências essenciais para um futuro profissional de sucesso. A par deste, existe outro
slogan, “Voar mais alto” que pretende inspirar os estudantes e incutir nos mesmos a
motivação, o empenho e a determinação de chegarem longe no seu percurso concretizando
e alcançando os objetivos traçados.
4.3.4. Manual de identidade visual
O manual de identidade visual ou também conhecido por manual de identidade gráfica,
é um documento técnico de extrema utilidade para os colaboradores de uma instituição.
“Este manual contém todas as regras de utilização e todos os colaboradores da empresa têm
o compromisso de preservar e utilizar a marca de uma forma responsável e adequada para
que não perca valor ou identidade” (Lampreia et al., 2008, p. 69).
O IPG possui um manual de normas onde está expressa a correta aplicação e informações
da marca nos diferentes suportes, as suas especificações e recomendações para uma eficaz
utilização da identidade visual (anexo II).

5. Política comunicacional
A palavra comunicação deriva do latim “communicare”, isto é, partilhar, tornar algo
comum. Para comunicar são necessários, basicamente, quatro elementos, são eles: emissor,
mensagem, recetor, e vetor/suporte de mensagem. “Uma boa política de comunicação
estabelece critérios e aponta o que se deverá comunicar e quem se encarregará de fazê-lo”
(Ramos, 2007, p. 99).
A comunicação surge como uma ferramenta essencial para o funcionamento e
comportamento global de uma organização, sendo assim, importante investir nesta, de forma
eficiente e de modo a facilitar toda a gestão organizacional. “A política de comunicação na
empresa é, portanto, uma política de gestão e não simplesmente uma política publicitária”
(Ramos, 2007, p. 82).

13

Logo, é necessário dinamizar os circuitos de informação, isto é, evitar a distorção da
informação e melhorar a informação, a fim de criar um plano de comunicação estratégica,
que auxilie na obtenção de resultados e cumprimento de objetivos.

5.1. Gabinete de Informação e Comunicação
A comunicação ganhou um lugar nas empresas, avaliando-se como um departamento a
par de outros, de variadas áreas. Este departamento deve englobar tudo o que se entenda
como função da comunicação e compreende-se assim que, a direção da comunicação
depende diretamente da administração.
Segundo o Regulamento Orgânico dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico da
Guarda, cabe ao Gabinete de Informação e Comunicação o tratamento de todas as questões
relacionadas com a imagem, marketing institucional, relações públicas e informação do
Instituto e unidades orgânicas nele inseridas. O GIC, para além de exercer as suas funções
sob a obediência hierárquica do Presidente do IPG ou em quem este delegar, é um gabinete
que está inserido no Sector dos Serviços Técnicos e que agrupa diversos serviços, assim
como está representado no organigrama da figura 7.

Figura 7: Organigrama GIC
Fonte: Adaptado de documentação interna

O GIC apresenta um leque de questões a que deve dar resposta, sumariamente, prestar
informações; divulgar e promover a identidade da instituição e atividades de ensino,
investigação e desenvolvimento; produzir material de divulgação; participar em feiras,
certames, entre outros; difundir informações, do que é realizado pela comunidade do IPG,
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junto dos órgãos de comunicação social e através dos meios internos; organizar eventos;
organizar, gerir e divulgar os boletins informativos; coordenar a edição, publicar e divulgar
as publicações científicas; e apoiar nos assuntos que estejam a seu alcance.

5.2. Comunicação interna
Ramos (2007, p. 98) afirma que “a comunicação interna é a inter-relação permanente e
sistemática entre todos os quadros da empresa ou instituição e constitui uma ferramenta
fundamental na gestão moderna, uma vez que o êxito passa atualmente pela comunicação
‘efetiva’ de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão implicados no projeto”.
Nesta perspetiva, a comunicação interna possui, realmente, uma grande importância no
bom desempenho organizacional e na consolidação do sucesso de uma empresa, aplicando
para este fim os seguintes meios internos.
5.2.1. Cara a cara
Segundo Gross (2013, s.p.), a comunicação cara-a-cara e do quotidiano “são as únicas
que possibilitam aos interlocutores se olharem diretamente, trocarem ideias e
compartilharem emoções, sem a mediação de qualquer teclado ou mouse”. Afirma-se então
que é uma das formas comunicacionais orais mais valiosas e utilizadas diariamente que
assegura a clareza de questões mais propícias a dúvidas.
É uma das ferramentas quotidianamente usadas pela estrutura organizacional do Instituto
Politécnico da Guarda.
5.2.2. Quadro informativo
Os quadros informativos são um meio que faz todo o sentido existir na gestão da
comunicação interna das organizações. Estes quadros encontram-se em pontos estratégicos
servindo para a afixação de informações e avisos com o intuito de chamar a atenção para os
diversos acontecimentos.
Este é um meio que o IPG ainda utiliza como instrumento de comunicação com a
comunidade docente, não-docente e académica.
5.2.3. Telefone
O telefone é um dos meios de comunicação oral, à distância, mais utilizados, traduzindose no substituto da comunicação cara a cara, sendo assim, o mais frequente na maioria das
organizações.
No IPG, o telefone tem uma grande importância. Esta comunicação é realizada através
de linhas internas, pois permite uma resposta mais rápida.
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5.2.4. E-mail e intranet
O e-mail é uma ferramenta que permite compor, enviar e receber, mensagens e arquivos
através da internet, tornando a comunicação à distância eficaz e podendo ser efetuada em
diferentes fusos horários. Já a intranet é uma rede privada que funciona dentro de uma
organização e que é usada para compartilhar informações pelos seus membros internos.
O IPG possui um e-mail interno, que possibilita a comunicação rápida e fiável, e um
serviço intranet, onde é disponibilizada toda a gestão documental, a avaliação interna, o
sistema de qualidade, o moodle, a plataforma sigarra, entre outros.
5.2.5. Reuniões e briefings
Na comunicação interna, as reuniões e briefings têm um papel essencial, pois tratam de
assuntos específicos da organização reunindo as pessoas para tal. São métodos onde são
apresentadas informações claras e sucintas para fundamentar as melhores estratégias tendo
como fim o alcance dos objetivos determinados, sendo que, de acordo com Cusins (2003, p.
45), “o objetivo de quem conduz a reunião é alcançar plenamente os objetivos do encontro”.
A orgânica do Instituto Politécnico da Guarda não estabelece reuniões e briefings com
data fixa, no entanto, estas ocorrem consoante a necessidade.
5.2.6. Eventos internos
Os eventos internos são um meio que auxilia na reunião de setores e departamentos
beneficiando e criando um ambiente organizacional mais conectado, originando assim
colaboradores mais motivados, produtivos e satisfeitos.
O jantar de natal, o magusto, as comemorações de aniversário e os convívios organizados
pelas escolas, são alguns exemplos de atividades internas que são realizadas no IPG.

5.3. Comunicação externa
A comunicação externa, é o tipo de comunicação que é dirigida aos públicos externos da
organização. De acordo com Torquato (2002, p. 60), “a comunicação externa é a
comunicação responsável pelo posicionamento e pela imagem da organização na sociedade”.
Nesta perspetiva, o objetivo da comunicação externa passa por facilitar a cooperação e
colaboração entre a organização e os públicos externos, assim como, exteriorizar uma
imagem favorável da organização junto da sociedade.
De seguida são apresentadas algumas ferramentas, isto é, alguns suportes, de apoio à
comunicação com os públicos externos.
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5.3.1. Website
O website é uma página web, com vários propósitos. A nível institucional, trata-se como
um ponto de contacto entre uma instituição e o seu público, com o objetivo de aumentar a
visibilidade e credibilidade.
O Instituto Politécnico da Guarda dispõe de uma página web onde se pode encontrar
conteúdos sobre a história da instituição, os serviços, contactos e informações relevantes e
atualizadas de modo a esclarecer os utilizadores e visitantes.
5.3.2. Revista
A revista é uma publicação impressa e periódica de cunho informativo, de
entretenimento ou jornalístico, no entanto, podem ter a sua publicação em formato digital.
A “Egitania Sciencia” é uma revista, de propriedade do IPG, que possui um carater
científico e tecnológico, com fim à promoção da investigação, metodologias de trabalhos e
suas aplicações, não só desenvolvida dentro da UDI, mas também por outros investigadores
nacionais e internacionais.
5.3.3. Eventos
A área dos eventos está diretamente ligada à comunicação, sendo assim, um importante
meio de interação com a população. “Os eventos de sucesso são eficientes ferramentas de
comunicação. O impacto positivo que podem trazer para a empresa/organização, para os
seus parceiros, patrocinadores, clientes e até para a localidade (onde se realizam) é enorme
(Caetano et al., 2013, p. 14).
O GIC está preparado para organizar e gerir eventos dirigidos aos diversos públicos,
conseguindo assim, ajudar na integração da comunidade, contribuir para o entretenimento e
bem-estar, sensibilizar para problemáticas e divulgar a instituição.
5.3.4. Redes sociais
As redes sociais são espaços virtuais que permitem o relacionamento entre organizações,
pessoas e ambos, através da partilha de conteúdos e o envio de mensagens. São hoje
consideradas, um dos grandes e influentes suportes à comunicação, estruturadas com o seu
devido propósito e dirigidas a públicos específicos.
Dentro da lista de redes sociais existentes, o IPG utiliza regularmente o facebook, o
instagram, o linkedIn, o youtube e o twitter como suporte à difusão de informação e
divulgação da imagem do instituto, sendo que “existem conteúdos que pode veicular numas
Redes Sociais e noutras não, por não ser adequado em função da expectativa do seu público”
(Marques, 2016, s.p.).
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5.3.5. Relação com os media
Os meios de comunicação social são um extraordinário veículo para a transmissão de
mensagens, assim como, para reforçar a credibilidade e notoriedades das organizações. O
comunicado de imprensa e a rádio são meios importantes na divulgação e promoção das
organizações. O comunicado de imprensa (press release), é um comunicado realizado por
um indivíduo da organização para a imprensa, que visa divulgar uma notícia ou um
acontecimento de interesse pessoal, coletivo ou mediático. A rádio é um dos meios mais
populares e capaz de levar a informação a outras regiões onde a população não tem acesso a
outros suportes.
O IPG utiliza estes meios para a divulgação de informação nos media. Para além de
privilegiar o espaço facultado pelos jornais regionais, para onde envia notas de imprensa,
acerca de acontecimentos relevantes da instituição, produz ainda um programa de rádio, o
IPGfm, que é realizado semanalmente, durante o ano letivo e emitido na Rádio Altitude
(frequência de 90.9Mhz), com o objetivo de promover as atividades realizadas no Instituto
e os projetos da comunidade académica.
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Capítulo II – Estágio

1. Objetivos e âmbito do estágio
O objetivo deste estágio curricular assentou essencialmente em proporcionar contacto
com a realidade profissional da minha área de formação, ter oportunidade de aliar a teoria à
prática, auxiliar o ingresso na vida profissional, interagir diariamente com profissionais
experientes, e a desenvolver e adquirir hábitos e rotinas de trabalho.
O Gabinete de Informação e Comunicação, do Instituto Politécnico da Guarda foi a
entidade que me recebeu e onde desempenhei o papel de estagiária, tendo sido
supervisionada pelo coordenador do departamento, Mestre Helder Sequeira.

2. Tarefas desenvolvidas
Foram várias as atividades que contribuíram na aquisição de conteúdo, informação e
experiência em diversos campos de ação, discriminadamente, na organização de eventos
(apresentação de eventos, protocolo, registo fotográfico, apoio técnico, divulgação da oferta
formativa, visitas guiadas, mailing list, proposta de evento e proposta de stand), na relação
com os media (comunicados de imprensa, entrevistas e depoimentos para a rádio e
publicidade nas rádios), na gestão das redes sociais (edição e publicação de fotografias e
publicação de textos) e em outras tarefas (roteiros, levantamento de links, regulamento de
concurso e colaboração na imagem institucional).

2.1.

Organização de eventos

Em conformidade com Fortes & Silva (2011, p. 39), “A natureza do evento está
intimamente ligada à entidade que o promove, isto é, à intenção desta última para com o
público de interesse”. O Instituto Politécnico da Guarda recebe e realiza, juntamente com as
unidades orgânicas, inúmeros eventos. Desta forma, consegue divulgar a sua imagem junto
de diversos públicos, correndo as estratégias definidas.
Sendo os eventos uma das funções das relações públicas, “relacionamento entre uma
organização e seus públicos” (Dreyer, 2017), no meu estágio colaborei de diversas formas
nos mais variados eventos.
2.1.1. Apresentação de eventos
A apresentação de eventos foi uma das tarefas que me foi proposta a executar. Segundo
Moita (2009, s.p.), “A função do apresentador é passar a ideia com clareza e elegância,
transmitindo segurança e credibilidade”. Desempenhei esta função nos seguintes eventos:
•

Música por Moçambique
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Este espetáculo contou com a minha colaboração (figura 8), como membro do GIC, na
sua apresentação e devidos ensaios, tendo sido realizado pela Associação de Professores
Aposentados do Distrito da Guarda (APADG), a 30 de maio, no Grande Auditório do Teatro
Municipal da Guarda (TMG).

Figura 8: Apresentação do espetáculo solidário “Música por Moçambique”
Fonte: APADG

•

Inauguração da Exposição de Fotografia Guard’ARTE

Esta exposição fotográfica contou com a minha participação na sua apresentação e
elaboração do devido guião (apêndice III). Um projeto organizado pela turma de 1º ano da
Licenciatura de Comunicação Multimédia, a 6 de junho, no átrio da Escola Superior de
Educação, Comunicação e Desporto.
•

Dia do Empreendedorismo & Emprego

Evento que contou com a minha colaboração na sua apresentação, figura 9, e elaboração
do devido guião (apêndice IV). Foi organizado pela UDI | IPG, a 13 de junho, no Grande
Auditório dos Serviços Centrais do IPG.
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Figura 9: Sessão de abertura “Dia do Empreendedorismo & Emprego”
Fonte: GIC

•

Apresentação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas

Este seminário contou com a minha participação na sua apresentação, em voz off (“voz
de uma personagem fora de campo” (Mello, 2003, p. 306)), e na elaboração do devido guião
(apêndice II). Realizou-se a 17 de junho, pela CIM BSE (Comunidade Intermunicipal das
Beiras e Serra da Estrela), no Grande Auditório dos Serviços Centrais do IPG.
•

I Jornadas envelheserativo

Estas Jornadas contaram com o meu contributo na sua apresentação, em voz off (figura
10), e na elaboração do devido guião (apêndice V). Um evento que decorreu nos dias 27 e
28 de junho, no Grande Auditório dos Serviços Centrais do IPG, onde decorreu e apresentei
também a assinatura de um Protocolo de Cooperação entre o Instituto Politécnico da Guarda,
a Unidade Local de Saúde da Guarda e a Câmara Municipal da Guarda.
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Figura 10: Apresentação em voz off das “I Jornadas envelheserativo”
Fonte: GIC

Neste tipo de tarefa senti dificuldades a nível da colocação da voz e na pronunciação das
palavras, no entanto, foi uma das atividades que exigiu de mim e me fez adquirir mais
experiência no campo de ação e a controlar melhor a pressão, o nervosismo e a ansiedade.
2.1.2. Protocolo
De acordo com Andrade (1999, p. 9), “Se relações públicas é gerir a comunicação entre,
e com, os vários públicos, o protocolo é, sem dúvida, a ferramenta necessária e indispensável
para essa gestão”. Entende-se por protocolo, o conjunto de regras e normas que nos permitem
viver em sociedade, definir hierarquias, gerir conflitos e tornar a convivência agradável.
A listagem que se segue é referente aos eventos que me deram oportunidade de auxiliar
nas questões protocolares, durante o tempo de estágio, onde introduzi as aprendizagens
adquiridas nas aulas.
•

Visita da Embaixadora de Cuba ao IPG (12 de abril);

•

Assinatura de 2 protocolos: IPG-CEPESE | IPG-CMG (18 de abril);

•

High Level Conference: DC Electricity Distribution (7 de maio);
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•

Comemoração dos 30 anos do curso de Engenharia Civil do IPG (24 de maio);

•

Dia do Empreendedorismo & Emprego (13 de junho);

•

Apresentação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (17 de
junho);

•

I Jornadas envelheserativo (27 e 28 de junho);

•

Assinatura de Protocolos de Cooperação: IPG-APOGEP | IPG-Bright Academy (27
de junho).

Nos oito eventos acima apresentados foi me atribuída a responsabilidade de determinar,
em conformidade com as normas protocolares, os planos da mesa de honra, as precedências,
a disposição de bandeiras, a elaboração de placas, a comunicação de protocolos assim como
o encaminhamento dos próprios. Em todos eles pude realizar este tipo de tarefa, salientando
que foi uma das atividades mais gratificantes que tive.
Na figura 11 é exibida a Sala de Atos pronta a receber a Embaixadora de Cuba, onde é
possível visualizar todas as normas do protocolo.

Figura 11: Plano da mesa de honra - Visita da Embaixadora de Cuba ao IPG
Fonte: Própria
A nível da disposição das bandeiras verificamos que as coloquei segundo as regras, decretolei nº 150/80, em que a bandeira nacional se encontra ao meio, a bandeira europeia ocupa o lugar da
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direita (esquerda de quem olha) e a bandeira da instituição ocupa o lugar da esquerda (direita de
quem olha).
A mesa de honra é o local onde as entidades são posicionadas, dispondo do auxílio das placas a
fim de evitar erros protocolares, e em que as entidades são dispostas de acordo com a sua precedência.
Verificamos que, de acordo com a lei nº 40/2006, o Presidente do Politécnico da Guarda fica
posicionado no topo da mesa, pois é o “dono da casa”, à sua direita fica a Sr.ª Embaixadora e à sua
esquerda fica o Vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda. Acompanhando a ordem
protocolar (direita-esquerda, esquerda-direita de quem olha) segue-se a responsável pela organização
desta visita, os diretores das escolas ou quem os fora representar, posicionados por ordem alfabética,
e os subdiretores, pelo mesmo critério que selecionei.

2.1.3. Registo fotográfico
Kubrusly (1988, s.p.) diz que “Ninguém exige que você seja músico para gostar de
música e entender muito ou pouco do assunto. Nem só os poetas devem saber ler e escrever,
assim como nem só os fotógrafos devem ter acesso à fotografia”. Neste intuito, e não sendo
fotógrafa, utilizei os conhecimentos base adquiridos ao longo do percurso académico para
registar e acompanhar os diversos eventos decorridos no Instituto Politécnico da Guarda.
Segue-se, a listagem, organizada por meses, dos eventos em que executei esta tarefa.
Março
•

Dia 20 | Ação de formação “Encontros Temáticos - Assistentes Operacionais”.

•

Dias 20, 21, 22, 25 e 26 | Março das Línguas.

•

Dia 27 | Business Day.

Abril
•

Dia 3 | Futurália – Feira de Educação, Formação e Orientação Formativa.

•

Dia 5 | Sessão de Encerramento de Curso “Pós-Licenciatura de Especialização em
Enfermagem Médico-Cirúrgica”.

•

Dia 8 | Seminário de Andebol – Carreira Dual.

•

Dia 10 | XV Jornadas de Contabilidade.

•

Dia 12 | Visita da Embaixadora de Cuba ao IPG.

•

Dia 18 | Assinatura de 2 protocolos: IPG-CEPESE / IPG-CMG.

•

Dias 29 e 30 | IX Jornadas de Gestão.

Maio
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•

Dias 2 a 5 | FIT – Feira Ibérica de Turismo.

•

Dia 7 | High Level Conference: DC Electricity Distribution; I Encontro Montanha viver a montanha de forma segura e saudável; Enterro do Caloiro.

•

Dia 13 | Desfile Académico.

•

Dia 15 | I Jornadas de Cidadania e Igualdade; Exposição a “Feiticeira Cotovia”;
Tomada de Posse do Provedor de Estudante.

•

Dia 16 | VII Jornadas de Marketing (16 de maio);

•

Dia 24 | Reunião de Trabalho com a Subdiretora Geral da Alimentação e Veterinária;
Comemoração dos 30 anos do curso de Engenharia Civil do IPG; Reunião de
Trabalho com membros da Ordem dos Engenheiros.

•

Dia 26 | Missa de Finalistas.

•

Dia 27 | Ação de Formação “Formar para Jogar: desafiar meninos e meninas jogar”.

•

Dia 30 | 1ª Fase da Apresentação de Projetos de Investimento – Poliempreende.

Junho
•

Dia 7 | Anima Sénior; Reunião Nacional do Poliempreende; Crosstraining – curso
intensivo.

•

Dia 12 | Dia da Investigação & Inovação; Seminário - Portugal Steel.

•

Dia 13 | Dia do Empreendedorismo & Emprego.

•

Dia 27 | Assinatura de Protocolos de Cooperação: IPG-APOGEP | IPG-Bright
Academy.

•

Dia 28 | Encontro nacional de Andebol Minis.

De modo a cumprir esta tarefa com o máximo rigor e empenho, baseei-me em elementos
chave para obter boas fotografias, dentro dos quais, o enquadramento, as linhas, a regra dos
terços, as cores, os planos, os ângulos, as perspetivas, o foco, a abertura do diafragma, a
profundidade de campo e a simetria. Captei fotografias em modo automático e modo manual,
e as objetivas, ou lentes fotográficas, que usei foram a de 18-55 mm, que permite fotografar
a maioria dos assuntos quotidianos, mas com certa limitação no zoom, a de 35-105 mm, que
possibilita a aproximação a detalhes, e uma grande angular, que permite uma profundidade
de campo maior.
2.1.4. Apoio técnico
Esta atividade resume-se ao apoio prestado a nível técnico, funcional. Na maioria dos
eventos concedi o meu apoio nas questões de luz, som, transporte de mobiliário e
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organização e preparação do local; nisto está englobado, a direção da transmissão de som,
microfones precisos, os focos de luz necessários adequados à ocasião, a mobília necessária
(cadeiras, mesas, etc.) e as questões essenciais na disposição/organização do local.
2.1.5. Divulgação da oferta formativa | Visitas guiadas
A tarefa em questão diz respeito à divulgação da oferta formativa do IPG junto de
possíveis futuros estudantes da instituição. Nesta área, o IPG participa em feiras e integra
visitas às escolas e estas, ao IPG.
As feiras são usadas com ferramenta de marketing e comunicação para promover a
interação entre a instituição e o público-alvo. A Futurália e a FIT são duas feiras em que o
IPG participa anualmente e onde eu pude colaborar na divulgação e promoção do IPG, como
se verifica na figura 12.

Figura 12: FIT-Feira Ibérica de Turismo
Fonte: GIC

Contribuí, deste modo, no esclarecimento de dúvidas sobre a oferta formativa, na
distribuição do material promocional e interagi com diversos públicos.
Durante o estágio acompanhei a Dr.ª Catarina Dourado a Almeida a fim de realizar
uma sessão de esclarecimento e divulgar a oferta formativa na escola Básica e Secundária
Dr. José Casimiro Matias. Esta sessão de esclarecimento e divulgação decorre com uma
apresentação do IPG e de todas as funcionalidades e serviços do mesmo, assim como, com
a apresentação dos cursos existentes. Os alunos e professores mostraram-se recetivos e
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interessados no que a instituição oferece, e ainda colocaram as dúvidas que tinham junto de
nós.
Ainda dentro do mesmo âmbito, coordenei juntamente com as colegas responsáveis,
a visita dos alunos da Escola da Sé e dos alunos do Agrupamento de Escolas de Moimenta
da Beira ao IPG, como mostra a figura 13.

Figura 13: Visita dos alunos aos laboratórios | distribuição da oferta formativa
Fonte: GIC

Nesta atividade decorreu a sessão de boas vindas e fiz o acompanhamento total dos
jovens e respetivos professores aos laboratórios das escolas e ao espaço de refeição (cantina).
Para tal acontecer dentro do pretendido e sem atrasos tive de coordenar entre os professores
responsáveis pelos laboratórios e as minhas colegas guias os horários e a ordem das visitas.
Em todas as visitas o IPG ofereceu aos alunos um saco com o catálogo da oferta
formativa, um lápis e uma caneta, sendo que a minha função passou pela organização dos
mesmos sacos e pela sua distribuição.
2.1.6. Mailing list
A mailing list é uma lista de contactos usada por uma empresa para se comunicar com o
seu público e esta precisa de se manter atualizada para evitar problemas em chegar à caixa
de entrada do destinatário.
No âmbito do evento “Fórum sobre Toponímia” elaborei, conforme solicitado, uma
mailing list com contactos de arquitetos, empresários/empresas ligadas a obras públicas,
investigadores, urbanistas, e elementos de municípios e freguesias direcionados na área em
questão (apêndice XIII).
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2.1.7. Proposta de evento
Dada a importância do protocolo e dos procedimentos institucionais a seguir dentro da
Instituição, notei que havia lacunas, a este nível, nos eventos que eram organizados dentro
da mesma e nos processos das normas institucionais.
Neste intuito, apresentei a proposta de um workshop sobre protocolo destinado a
professores e funcionários do IPG, com o objetivo de instruir os mesmos nas questões ligadas
às práticas protocolares oficiais e internas (apêndice XXI). Esta proposta estava datada para
inícios de julho, no pequeno auditório dos serviços centrais, e apresenta-se dividida entre
funcionários e professores, dada a questão horária de ambos.
Assim, a sessão para os professores decorria a uma quarta feira das 14h00 às 17h00 e a
sessão para os funcionários decorria num dia útil das 17h00 às 20h00 ou num sábado das
9h30 às 12h30. O programa passava por apresentar as regras protocolares (definição e
enquadramento, precedências e bandeira), os procedimentos institucionais (protocolo em
eventos, procedimentos, consulta do site do IPG, elaboração de uma apresentação
multimédia e utilização da simbologia) e por fim, uma breve avaliação apenas para
consolidação de conhecimentos adquiridos.
2.1.8. Proposta de stand
O stand, neste caso, funciona como um suporte de comunicação. Geralmente, o esboço
deve ser produzido em ferramentas 3D a fim de visualizar o que se pretende.
Com vista à inovação e evolução da comunicação do IPG, trabalhei algumas
propostas/esboços de stands, correspondentes à figura 14.
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Figura 14: Propostas de stand
Fonte: Própria

Na execução desta tarefa explorei e usei como ferramenta o programa SketchUp, um
suporte que me possibilitou o trabalho em 3D. Foi uma das tarefas que mais gosto me deu
fazer embora com algumas dificuldades iniciais a nível da ideia e da execução no programa.

2.2.

Relação com os media

A relação com os media integra uma das funções das relações públicas e tal como é
referido por Lampreia (2008, p. 54), “Um bom serviço de comunicação institucional que
pretenda satisfazer o público órgãos de comunicação social tem de o alimentar com
informação, que seja considerada séria e com qualidade suficiente para ter interesse, para ser
publicável pelo órgão de comunicação”. Neste seguimento, produzi conteúdos para a
imprensa e para a rádio.
2.2.1. Conteúdos para a imprensa
No âmbito do evento “Fórum sobre Toponímia” elaborei, conforme solicitado, um
comunicado de imprensa (apêndice XII) e a respetiva notícia para o jornal (apêndice XI).
Foram realizados de acordo com as regras dos conteúdos para a imprensa.
Colaborei, ainda, na redação de algumas notícias para os jornais, relacionadas com o
concurso de acesso a cursos de mestrado, a 2ª fase do concurso de acesso aos cursos técnicos
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superiores profissionais, a apresentação da pós-graduação executiva em gestão de projetos e
sustentabilidade, as I jornadas sobre envelhecimento ativo e o projeto Menu 4 All que integra
a lista de nomeados dos Hospitality Education Awards 2019.
2.2.2. Entrevistas e depoimentos para a rádio
Neste âmbito, antes de tudo, foi me solicitada a colaboração na criação da
estrutura/modelo do programa de rádio (apêndice XIX) e, como tal, é necessária a recolha e
seleção de informação. Neste âmbito realizei entrevistas e recolhi depoimentos, para o
programa IPGfm a fim de transmitir as atividades realizadas no IPG e testemunhos
interessantes, como apresenta a figura 15, e ainda colaborei na edição do programa (apêndice
XVIII).

Figura 15: Entrevista | Recolha de depoimento
Fonte: GIC

Desempenhei estas funções para a rubrica “Lado B” e nos seguinte nove eventos: I
Encontro Montanha - viver a montanha de forma segura e saudável; Serenata; I Jornadas de
Cidadania e Igualdade; VII Jornadas de Marketing; Multimeeting; Comemoração dos 30
anos do curso de Engenharia Civil do IPG; Dia Mundial do Ambiente; Anima Sénior e no
workshop “Avaliação Isocinética no Futebol-da teoria à prática”.
2.2.3. Publicidade nas rádios
Neste campo foi me pedido para realizar um levantamento dos preços da publicidade nas
rádios. Deste modo procedi à elaboração de uma tabela (apêndice XXIII) onde coloquei o
nome das rádios, o preço de seis spots/dia durante quinze, vinte e trinta dias, e as campanhas
que as rádios possuíam, deixando colunas para assinalar as propostas com possível interesse
para a publicidade institucional do IPG.
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2.3.

Gestão das redes sociais

Quando se fala em gestão de redes sociais fala-se, de um modo geral, que se trata do
conjunto de ações para otimizar o uso desses canais. Passa pelo planeamento das
publicações, pela produção do conteúdo e conclui-se com a gestão do feedback obtido.
2.3.1. Edição e publicação de textos e fotografias
Neste campo trabalhei na edição de fotografias, usando os parâmetros e especificidades
dos programas Lightroom, Photoshop e CorelDRAW, para posteriormente serem publicadas
nas redes sociais e/ou entregues a quem as solicita. Completando esta tarefa, produzi e
publiquei conteúdo de texto, quando assim me era solicitado.

2.4.

Outras tarefas

Além de todas as tarefas, descritas anteriormente, que foram realizadas durante o tempo
de estágio, tive a oportunidade de realizar mais algumas, como verificamos a seguir.
2.4.1. Roteiros
Aqui encontra-se inserida a organização de roteiros, conforme me foi pedido. Estruturei
cinco roteiros (apêndice XV) com fim a serem usufruídos por público externo que venha de
visita ao Instituto. Neles consta informação sobre as localidades, os pontos de interesse, a
gastronomia e um mapa, concebido por mim, acompanhado pela respetiva legenda ou
assinalado com os pontos turísticos.
2.4.2. Levantamento de links
A pedido do Sr. Presidente, realizei, juntamente com o meu coordenador de estágio, uma
pesquisa e levantamento de todas as notícias em que estivessem envolvidos o Politécnico da
Guarda e a Pousada da Juventude da Guarda (apêndice XIV). Foi uma tarefa elaborada no
momento e com alguma rapidez, a fim de encaminhar os resultados encontrados.
2.4.3. Colaboração na imagem institucional
Esta atividade diz respeito à minha presença ativa na imagem institucional, como se pode
ver na figura 16.
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Figura 16: Flyer - Oferta formativa
Fonte: UDI

De modo a contribuir e a colaborar com o IPG na promoção da sua imagem, participei,
cedendo a minha imagem, na produção de materiais promocionais.
2.4.4. Regulamento de concurso
No âmbito da inovação e necessidade de estruturas promocionais, gerou-se uma proposta
de um concurso de ideias para um novo stand do IPG, sendo este destinado a alunos (do
IPG) da área do design, comunicação, multimédia e marketing. Para tal, foi necessário
definir e redigir um regulamento com todas as normas (apêndice XXIV). Esta tarefa reuniu
o meu contributo através das pesquisas efetuadas e de briefings com o setor.

33

Reflexão Final
Este relatório pretendeu apresentar a entidade do meu local de estágio e as atividades
que tive oportunidade de desenvolver durante as 750 horas, abordando e aprofundando as
temáticas adquiridas em contexto aula.
Cumpri quase todos os objetivos que me tinha proposto, uma vez que, o tempo passa
a correr e não me foi possível organizar e produzir todas as atividades que gostaria de ter
realizado e que seriam fulcrais e de interesse para o Politécnico, assim como, a semana
aberta, convívio IPG, vídeos promocionais, manuais de utilização, pesquisa aprofundada dos
parâmetros de stand, lista de materiais promocionais, novas ofertas, entre outras tarefas.
Ainda assim, os objetivos que foi possível concretizar foram cumpridos.
Este trabalho ao longo do semestre foi bastante importante para o meu percurso e
para o meu conhecimento e aprendizagem pois permitiu-me compreender melhor como é
efetuada a comunicação dentro de uma instituição e para fora dela além de ter-me permitido
desenvolver e aperfeiçoar competências de investigação, criatividade, de seleção e
organização da informação, de espírito de equipa, de comunicação, de estabelecimento das
relações interpessoais, de demonstração das capacidades de planeamento e organização, e
ainda, de gestão do tempo.
Todas as tarefas que desempenhei ajudaram-me a ultrapassar as minhas barreiras, a
vencer os meus receios, a superar alguns medos, e a crescer tanto a nível pessoal como a
nível profissional.
Concluo, afirmando que são estes desafios, estas dinâmicas, que me preparam para o
futuro, que me preenchem, que me deixam orgulhosa do que sou capaz de realizar e obter, e
que me mostram que vale todo o esforço e dedicação confiada, e que aprendemos muito com
as pessoas que nos rodeiam, tanto aquilo que devemos fazer como o que não devemos.
Uma experiência que deixa saudades, que deixa um vazio cheio de emoções vividas.
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