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RESUMO 

O presente relatório de estágio está enquadrado para a obtenção do diploma de 

Especialização Tecnológica em Repórter de Som e Imagem da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. 

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas ao longo das 750 

horas de estágio, no período de 25 de fevereiro a 21 de agosto de 2019 na empresa Click 

Criativo. 

Encontra-se dividido em dois capítulos. Começando com a apresentação da empresa. No 

segundo capítulo é apresentado o desenvolvimento de todas as atividades realizadas no 

decorrer do estágio. E por último é feita uma reflexão final. 

 

Palavras-chave: fotografia, design, comunicação e edição. 
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INTRODUÇÃO 

O papel que desempenha o estágio curricular na nossa vida, é muito importante, pois 

promove uma ligação com o mercado de trabalho, construindo um sentimento de realização 

profissional e, acima de tudo, pessoal. É-nos permitido, nesta etapa, colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos no decorrer do TeSP de Repórter de Som e Imagem. O estágio 

curricular decorreu na empresa Click Criativo, entre o dia 25 de fevereiro de 2019 e o dia 21 

de agosto de 2019. 

Depois de uma reunião com o supervisor de estágio, Ricardo Pragana foram definidas as 

atividades a desenvolver durante o período de estágio, das quais: o atendimento ao público, 

trabalhos manuais, edição de fotografias, realização de álbuns de casamento, batizado e 

convidados, design, filmagens, entre outras coisas – como é possível verificar no anexo 1. 

O presente relatório está divido em dois capítulos; no primeiro irei fazer uma breve 

caracterização da empresa de acolhimento, a sua história, onde está localizada, a sua missão, 

visão e valores, os serviços disponíveis, o slogan, a comunicação interna e externa e a análise 

SWOT. No segundo capítulo são apresentadas as atividades que desenvolvi ao longo do 

estágio. 

Por último é apresentada a reflexão final onde refiro a importância do estágio para a minha 

vida profissional e pessoal.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

CLICK CRIATIVO 
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Este primeiro capítulo vai tratar um pouco da história da empresa Click Criativo. Serão 

apresentados a sua localização, espaço físico, missão, visão e valores, serviços, estrutura 

organizacional, identidade visual, comunicação interna e externa e por fim a análise SWOT.  

 

1.1. A EMPRESA 

Segundo informações disponibilizadas pela empresa Click Criativo esta é uma PME que 

iniciou a sua atividade em 2012 e rapidamente elevou a qualidade nos serviços prestados. É 

especializada no ramo da fotografia e design gráfico, com sede na cidade da Guarda. 

Dispõe de instalações modernas e inovadoras, com capacidade e meios tecnológicos e 

humanos de apoio que lhe permitem garantir um nível de serviço de qualidade. 

A Click Criativo tem um portfólio de serviços único, que responde à maioria das 

necessidades dos clientes. Para tal detém uma equipa especializada, que tem como principal 

objetivo dar garantia de satisfação total de todos os serviços prestados aos seus clientes. 

Os objetivos da Click Criativo passam por disponibilizar aos seus clientes os produtos e 

serviços com a maior eficácia e rapidez. 

 

1.2. LOCALIZAÇÃO 

A Click Criativo é uma empresa localizada na cidade da Guarda, na Avenida Cidade de 

Waterbury, Nº15, na Póvoa do Mileu, como se pode observar na Figura 1 e Figura 2. 

O Horário de Funcionamento da empresa, tanto para os colaboradores, como para os clientes, 

é das 10:00 horas às 19:00 horas, com pausa de duas horas para almoço das 13:00 às 15:00 

horas, encontrando-se encerrada apenas aos domingos, no que diz respeito à época do 

inverno. No que concerne à época de verão, o Horário de Funcionamento mantém-se, 

contudo, encontram-se encerrados às segundas-feiras, pois durante os fins-de-semana 

realizam sempre eventos. 

É possível contactar a empresa através do seu e-mail: clickcriativo@hotmail.com, ou pelo 

telefone 271023442. 
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Figura 1 - Localização da Click Criativo 
Fonte - Google Earth 

 

 

Figura 2 – Parte exterior da Click Criativo 
Fonte - Google Earth 

 

 

1.3. ESPAÇO FÍSICO  

A empresa Click Criativo pretende oferecer sempre o melhor conforto aos seus clientes. No 

interior da mesma há várias salas de arrumação para os diferentes tipos de materiais, como 

telas, materiais para a realização dos cenários e materiais para a realização de trabalhos 
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manuais, entre outras coisas. Há um estúdio que está equipado com equipamento de 

fotografia e dispõem de vários cenários para as sessões, como podemos ver na Figura 3.  

 

 

Figura 3 - Estúdio 
Fonte – Própria 

 

Contém também uma área de atendimento ao público e uma área onde estão expostos os 

vários artigos para venda, como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Área de atendimento ao público 
Fonte – Própria 

 

Existe ainda uma área de trabalho, onde são realizados todos os trabalhos, tanto manuais 

como de edição e impressão de fotografias, como é possível verificar na Figura 5.  

 

Figura 5 – Área de trabalho 
Fonte – Própria 
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E por fim há a sala dos noivos, que é destinada às reuniões com os mesmos e também para 

reuniões com os restantes clientes, como é visível na Figura 6. 

 

Figura 6 – Sala dos noivos  
Fonte – Própria 

 

1.4. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

A missão, a visão e os valores são elementos cruciais no desenvolvimento de uma empresa, 

pois permitem traçar melhores objetivos. 

 

1.4.1. MISSÃO 

“Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela define-se pela 

sua missão. Somente uma definição clara da missão é a razão de existir da organização e 

torna possível, claros e realistas os objetivos da empresa.” 

(Drucker, 2011)1 

Segundo a empresa Click Criativo, a sua missão consiste em ser uma empresa de renome, 

reconhecida pela sua excelência, criatividade, inovação, imaginação, dinamismo, e o 

desenvolvimento das diversas formas de comunicação. 

 

1.4.2. VISÃO   

“Os grandes navegadores sempre sabem onde fica o Norte. Sabem aonde querem ir e o que 

fazer para chegar ao seu destino. Com as grandes empresas acontece a mesma coisa: elas 

                                                 
1 https://alexandreconte.com/2014/05/26/visao-missao-valores-e-desempenho-organizacional/ - (25 de junho 

de 2019) 

https://alexandreconte.com/2014/05/26/visao-missao-valores-e-desempenho-organizacional/
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têm visão. É isso que lhes permite administrar a continuidade e a mudança 

simultaneamente.” 

(Collins e Porra, 1998)2 

Também fornecido pela empresa, a visão da Click Criativo é ser uma referência no interior. 

Esta tem apostado no desenvolvimento das novas tecnologias, como novos produtos de 

comunicação e novas técnicas e tendências fotográficas.  

Pretende ainda que os seus colaboradores compreendam o conceito base da empresa, 

refletindo-se nos seus clientes as boas práticas da loja.  

Para que seja possível a concretização de todos os objetivos é imprescindível que a prestação 

dos serviços seja eficaz, confiante e objetiva. 

 

1.4.3. VALORES 

“Princípios que guiam a vida da organização.” 

(Tamayo e Mendes)3 

 

A empresa Click Criativo preza como valores a qualidade, criatividade, confiança, 

compromisso e profissionalismo. No que concerne aos valores de qualidade, a Click Criativo 

presta serviços para os seus clientes de forma a que estes sejam os melhores; no que diz 

respeito aos valores que regem a criatividade, estes estão presentes na criação e elaboração 

de todos os trabalhos; já a confiança, é visível na ligação que a empresa cria com os seus 

clientes; o compromisso encontra-se na obrigação de cumprir o acordo estipulado, com todos 

os clientes; no que respeita ao profissionalismo este é levado com o máximo empenho e 

rigor, para que seja possível obter sempre os melhores resultados. 

 

                                                 
2 https://alexandreconte.com/2014/05/26/visao-missao-valores-e-desempenho-organizacional/ - (25 de junho 

de 2019) 

3
https://www.infoescola.com/administracao_/missao-visao-e-valores-os-principios-essenciais/ - (20 de junho 

de 2019) 

https://alexandreconte.com/2014/05/26/visao-missao-valores-e-desempenho-organizacional/
https://www.infoescola.com/administracao_/missao-visao-e-valores-os-principios-essenciais/
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1.5. SERVIÇOS  

“Um serviço é uma atividade colocada à venda que gera benefícios e satisfações, sem levar 

a uma mudança física na forma de um bem.” 

(Blois, 1974)4 

 

A Click Criativo é uma empresa que dispõe de uma diversidade de serviços, na área de 

fotografia e do design gráfico.  

Na área da fotografia faz a cobertura de casamentos e batizados, dos quais disponibiliza 

diversos packs, onde os clientes podem escolher qual a melhor opção; eventos, como festas 

de aniversário, bailes de finalistas, inauguração de empresas e congressos; sessões 

fotográficas no exterior e interior; nas sessões fotográficas no interior eram sempre 

realizados diferentes cenários; edição e impressão de fotografias. 

Para além dos serviços acima referidos, a empresa também faz impressão em objetos, como 

canecas, almofadas, cubos, bancos, entre outros. e reconstrução de fotografias antigas.  

Na área de design gráfico a empresa ainda realiza trabalhos como identidades corporativas 

(marca gráfica, estacionário e manual de normas gráficas); rótulos e embalagens; 

apresentações, newsletters e inquéritos; ilustrações, convites, decoração de eventos e 

publicidade; flyers, livros, paginação de revistas e jornais; e trabalhos direcionados à 

multimédia (layout de sites, vídeo institucional e publicitários). 

 

1.6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional de uma empresa é ilustrada através de um organograma. 

O organograma mostra como estão distribuídos os órgãos ou departamentos, a hierarquia, a 

autoridade e as relações de comunicação que existem entre eles.  

O organograma da Click Criativo é apresentado na Figura 7. 

                                                 
4 https://pt.scribd.com/document/295185659/Definicao-de-Servicos-Marketing - (13 de junho de 2019) 

 

https://pt.scribd.com/document/295185659/Definicao-de-Servicos-Marketing%20-%20(13
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Figura 7 – Organograma da Click Criativo 
Fonte – Própria 

 

A direção da Click Criativo está a cargo do proprietário da empresa, Ricardo Pragana, que 

tem como principais funções dirigir as ações desenvolvidas na empresa, como fotografia, 

edição de imagem, processamento de encomendas tanto da loja como dos seus clientes e 

contacto com os fornecedores. 

O departamento de comunicação, é representado por Sónia Alexandre que desempenha 

funções na área do design, captação e edição de vídeo e auxílio às tarefas administrativas. 

 

1.7. IDENTIDADE VISUAL 

“A identidade visual é o conjunto de elementos formais que representa visualmente e de 

forma sistematizada; o nome, ideia, produto, empresa, instituição ou serviço. Esse conjunto 

de elementos costuma ter como base o logotipo, um símbolo visual que se complementa nos 

códigos de cores, das tipografias, nos grafismos, em personagens, nas personalidades e 

outros componentes que reforçam o conceito a ser comunicado através dessa imagem como 

o Slogan ou Tag lines, que cumprem este papel.”5 

 

 

 

                                                 
5 https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_visual  - (09 de setembro de 2019)   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ideia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Produto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_(identidade_visual)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_visual
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1.7.1. LOGÓTIPO 

 

As empresas são reconhecidas através do seu logótipo. Este consiste na reprodução visual 

que identifica uma marca ou uma empresa, ou seja, é utilizado para diferenciar as empresas 

dos seus concorrentes, expondo um significado de acordo com as atividades que a empresa 

desempenha. 

O logótipo da Click Criativo é simples e concreto, representa uma empresa de fotografia e 

design, como podemos verificar na Figura 8.  

 

 

Figura 8 – Logotipo da Click Criativo 
Fonte – Fornecido pela empresa 

 

1.7.2. NOME 

A escolha do nome da empresa e/ou marca é um processo importantíssimo, pois este pode 

determinar o percurso da mesma. Assim, é de extrema importância que o nome escolhido 

esteja em concordância com os valores estipulados pela empresa.  

O nome “Click Criativo” foi uma escolha realizada pelo seu proprietário, Ricardo Pragana e 

Sónia Alexandre, com uma definição dupla de “Click”, onde um deles se refere ao “Click” 

de uma máquina fotográfica e o outro ao “Click” do rato.  

 

1.7.3. SLOGAN 

 

“O slogan é uma frase de fácil memorização que resume as características de um produto, 

serviço ou até mesmo pessoa.”6 

 

A Click Criativo usa três slogans, simples e de fácil memorização. Sendo estes: 

• "Enquadramos boas ideias" 

                                                 
6 https://pt.wikipedia.org/wiki/Slogan - (13 de junho de 2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Slogan
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• “Enquadramos momentos especiais” – na área da fotografia;  

• “Enquadramos bons serviços” – na área do design gráfico. 

 

1.8. COMUNICAÇÃO  

A comunicação é uma ferramenta estratégica de planeamento, utilizada no âmbito de uma 

empresa cujo objetivo passa por melhorar a imagem da empresa e posteriormente melhorar 

os resultados obtidos.7 

 

 

1.8.1. COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

“A comunicação interna é a transmissão de informação dentro de uma organização. 

Ocorrendo em todas as unidades organizacionais de uma organização.”8 

 

No que diz respeito à comunicação interna da Click Criativo, esta é feita normalmente 

pessoalmente, isto é, diretamente com os colaboradores e também com estagiários e, quando 

necessário, por via e-mail e/ou via telefónica.  

 

1.8.2. COMUNICAÇÃO EXTERNA 

“A comunicação externa é a transmissão de informação entre uma empresa e outra pessoa 

ou entidade no ambiente externo da empresa. Exemplos dessas pessoas e entidades incluem 

clientes, potenciais clientes, fornecedores, investidores e a sociedade em geral.”9 

 

                                                 
7https://www.significados.com.br/comunicacao-empresarial/?fbclid=IwAR3LK-

u9a8iS3Vqv2V7eebOn0YXpqPEHnTodiw6bF3XLqPQnv4hdJnkdfL0 – (28 de junho de 2019) 

8https://study.com/academy/lesson/internal-communication-in-an-organization-definition-strategies-

examples.html?fbclid=IwAR21RTtougInzY41XC-LzvyJeC4BTpjhwVuPh9ub1RhbxSiCH2ppFUSzWXI – 

30 de junho de 2019)  

9https://study.com/academy/lesson/what-is-external-communication-in-business-definition-strategies-

examples.html?fbclid=IwAR2S50cZllxVZ8fxpB05gQHux0-vKe-X5XQbUGK-mJBx_f5oO0god3NwhJM – 

(30 de junho de 2019) 

https://www.significados.com.br/comunicacao-empresarial/?fbclid=IwAR3LK-u9a8iS3Vqv2V7eebOn0YXpqPEHnTodiw6bF3XLqPQnv4hdJnkdfL0
https://www.significados.com.br/comunicacao-empresarial/?fbclid=IwAR3LK-u9a8iS3Vqv2V7eebOn0YXpqPEHnTodiw6bF3XLqPQnv4hdJnkdfL0
https://study.com/academy/lesson/internal-communication-in-an-organization-definition-strategies-examples.html?fbclid=IwAR21RTtougInzY41XC-LzvyJeC4BTpjhwVuPh9ub1RhbxSiCH2ppFUSzWXI
https://study.com/academy/lesson/internal-communication-in-an-organization-definition-strategies-examples.html?fbclid=IwAR21RTtougInzY41XC-LzvyJeC4BTpjhwVuPh9ub1RhbxSiCH2ppFUSzWXI
https://study.com/academy/lesson/what-is-external-communication-in-business-definition-strategies-examples.html?fbclid=IwAR2S50cZllxVZ8fxpB05gQHux0-vKe-X5XQbUGK-mJBx_f5oO0god3NwhJM
https://study.com/academy/lesson/what-is-external-communication-in-business-definition-strategies-examples.html?fbclid=IwAR2S50cZllxVZ8fxpB05gQHux0-vKe-X5XQbUGK-mJBx_f5oO0god3NwhJM
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Para a Click Criativo assim como para qualquer outra empresa, a comunicação externa é 

imprescindível. Esta requer bastante proatividade e dinamismo por parte do departamento 

de marketing, pois é necessário delinear estratégias que visam alcançar o maior número de 

clientes. Por forma a colocar em prática as suas estratégias de comunicação, a empresa utiliza 

as redes sociais, como o Facebook e o Instagram – como podemos observar nas Figuras 9 e 

10. 

 

 

Figura 9 – Facebook da empresa  
Fonte – Página web 

 

 

Figura 10 – Instagram da empresa 
Fonte – Página web 
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1.9. ANÁLISE SWOT 

 

“Para KOTLER (2000) a análise SWOT é uma avaliação global dos pontos fortes, pontos 

fracos, oportunidades e ameaças dentro da organização e é através dela que identificamos 

onde devem ser alteradas as estratégias para melhorar os processos ou manter caso esteja 

tendo um resultado positivo. 

Esta ferramenta tem o objetivo de fazer dois tipos de análise que é analisar o ambiente 

interno da organização que identifica os pontos fortes e fracos, e analisar o ambiente 

externo que identifica as oportunidades e ameaças.”10 

 

A análise Swot encontra-se na Figura 11. 

 

 

Figura 11 – Análise Swot 
Fonte – Própria 

                                                 
10 https://www.webartigos.com/artigos/entendendo-a-analise-swot/106343 - (23 de junho de 2019) 

https://www.webartigos.com/artigos/entendendo-a-analise-swot/106343
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A análise SWOT da Click Criativo apresenta mais pontos fortes do que pontos fracos. 

No que concerne aos pontos fortes, esta apresenta uma boa imagem e notoriedade, e também 

uma boa organização, espírito de equipa e uma equipa jovem e dinâmica. Tem também 

capacidade de resposta ao cliente, ou seja, tenta sempre responder o mais rapidamente 

possível, os produtos de qualidade e exclusividade representam que a empresa só vende 

produtos com boa qualidade. No ponto da inovação e tecnologia avançada, a empresa tenta 

sempre comprar a tecnologia mais recente no mercado. 

Nos pontos fracos temos os prazos de entrega, pois por vezes a empresa não consegue 

entregar os produtos nos prazos estipulados, não por culpa deles, mas por culpa dos 

fornecedores que não enviam as encomendas a tempo. A empresa também tem uma fraca 

comunicação externa, só divulga o seu trabalho nas redes sociais, como o Facebook e o 

Instagram. O incumprimento dos prazos de pagamento por parte dos clientes também é um 

ponto franco pois por vez alguns clientes não cumprem com os prazos de pagamento. 

Em relação às oportunidades, o desenvolvimento de novas tecnologias é sempre vantajoso, 

para a empresa pois faz com que ela tenha sempre tecnologias avançadas. Ao expandir a sua 

atividade no mercado, a empresa só irá ter vantagens, como alcançar mais quota e chegar a 

mais clientes. 

Por fim tem como ameaças a elevada concorrência, e consequentemente um mercado 

fortemente competitivo, sendo que a Click Criativo tem de se destacar da elevada 

concorrência por forma a ganhar quota de mercado. Uma das ameaças passa pelos 

fornecedores, pois estes enviam produtos com defeito, o que possibilita a demora em todo o 

processo de entrega aos clientes. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

ATIVIDADES REALIZADAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 
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Neste capítulo estão descritas todas as atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

curricular. Onde foi possível colocar em prática alguns dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do TeSP de Repórter de Som e Imagem.  

 

2.1. ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Ao longo deste percurso realizei diversas atividades, com o auxílio dos programas 

informáticos utilizados pela empresa nomeadamente a realização de álbuns – quer de 

convidados, casamentos, batizados, gravidezes e também álbuns de finalistas –, realização 

de convites de batizado, edição de fotografias, digitalizações de fotografias, elaboração de 

montagens, e correção de álbuns de casamentos e batizados.  

Outras atividades desenvolvidas no decorrer do estágio foram: atendimento ao público, 

realização de trabalhos manuais, como indicadores de mesa, realização de convites de 

batizado e casamento, carimbar envelopes, decoração para casamentos e batizados, ajuda na 

realização de cenários, lembranças de casamento e batizados, furar e argolar provas e 

filmagens. 

Os programas informáticos utilizados pela Click Criativo são, Adobe Photoshop11, Adobe 

Illustrator12 e Adobe Premiere13. 

O Adobe Photoshop é o programa onde realizei e corrigi todos os álbuns e também onde fiz 

edição de fotografias e montagens. 

O Adobe Illustrator foi onde realizei os letterings para as capas e introduções dos álbuns e 

também realizei um convite de batizado. 

                                                 
11 É um software qualificado como editor de imagens bidimensionais do tipo raster – desenvolvido pela Adobe 

Systems. É atualmente líder no mercado dos editores de imagem profissionais, assim como programa de edição 

profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. –    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop - (15 de julho de 2019) 

12 É um editor de imagens vetoriais desenvolvido e comercializado pela Adobe Systems. Foi criado em 1985, 

inicialmente para o Apple Macintosh, contudo em, 1995 começou a ser comercializado para todo o público 

como complemento comercial de software de fontes da Adobe e da tecnologia PostScript desenvolvida pela 

empresa. –  https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator  –  (15 de julho de 2019) 

13 É um programa de computador, da empresa Adobe Sytems, que usado para edição de vídeo 

profissional. – https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro – (15 de julho de 2019) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop%20-%20(15
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Adobe_Premiere_Pro
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O Premiere é um programa para edição e montagens de vídeos. 

Em primeiro lugar vou abordar o processo da realização e correção de álbuns, do design de 

convites e edição de fotografias. Depois irei mencionar todas as tarefas relacionadas assim 

como os trabalhos manuais realizados. 

De seguida como foi estar em contacto com público. 

Por último irei falar da experiência de atendimento ao público e da realização de filmagens 

e sessões fotográficas no exterior.  

 

2.2. REALIZAÇÃO DE ÁLBUNS 

A primeira tarefa a ser desenvolvida no decorrer do estágio curricular foi a realização de 

álbuns, sendo que o primeiro álbum elaborado foi um álbum de convidados. Este consiste 

num álbum com diversas fotografias de todas as pessoas presentes no evento decorrido, que 

é entregue aos noivos – é composto com um total de dez páginas de 41 cm de largura por 

30,5 cm de altura – como podemos visualizar na Figura 12.  

 

 

Figura 12 – Medidas de um álbum de convidados 
Fonte – Própria 

 

Após o primeiro álbum realizado, comecei a elaborar álbuns mais complexos, 

nomeadamente álbuns de casamento e batizado.  

Para além da estrutura e dimensões distintas – com um total de trinta páginas os álbuns de 

casamento e com 61 cm de largura por 30,5 cm de altura, como é visível na Figura 13. 
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Figura 13 – Medidas de um álbum de casamento 
Fonte – Própria 

 

O álbum de batizado tem 15 páginas e as medidas são iguais à de um álbum de convidados. 

Os álbuns de casamento e batizado eram bem mais complexos. 

Para a elaboração destes álbuns, era necessário, numa fase inicial, selecionar as melhores 

fotografias e de seguida distribuí-las pelas páginas, elaborando uma estrutura, de forma a 

que a disposição destas descrevam o momento vivenciado.  

O que distingue os álbuns de casamento dos álbuns de batizados, são meramente os 

conteúdos e o número de páginas. Enquanto que os álbuns de casamento – como mostram 

os Apêndices 1, 2 e 3 –  são compostos por fotografias do noivo, da noiva, do noivo com a 

noiva, dos respetivos familiares e convidados, do corte do bolo e do decorrer da cerimónia; 

os álbuns de batizado são realizados com fotografias do momento do batismo, do banho da 

criança, dos padrinhos e familiares, como dos restantes convidados, do corte do bolo e do 

brinde. 

Outro tipo de álbum desenvolvido foi o álbum de finalista, este contém 10 páginas já com a 

capa. O processo na realização destes era um pouco diferente, ou seja, quem selecionava as 

fotografias eram os clientes, depois de escolhidas dava-se início à estruturação do álbum. 

Após a estrutura estar terminada este é apresentado ao cliente para aprovação, e só depois a 

impressão é feita. Esta tarefa encontra-se no Apêndice 4. 
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Para os diferentes álbuns realizava letterings para a criação das capas e descrição dos 

momentos realizados ao longo das cerimónias.  

Para a realização dos álbuns utilizei o programa Adobe Photoshop e para auxílio à realização 

do lettering usei o Adobe Illustrator. 

 

2.3. CORREÇÃO DE ÁLBUNS 

Após a elaboração dos álbuns, estes têm de ser aprovados pelos clientes até serem impressos, 

ou seja, eram realizadas maquetes que posteriormente eram entregues aos clientes.  

As maquetes ajudam a que o cliente faça as alterações dos álbuns antes que estes sejam 

impressos, como visualizamos no Apêndice 5. Ou seja, a mudança de fotografia, ou 

substituição por outra a gosto do cliente, ou mesmo a alteração de lugar.  

Após a visualização da maquete por parte do cliente, há uma reunião onde são expostas todas 

as alterações, por forma a concluir o álbum, como mostra o Apêndice 6. 

 

2.4. DESIGN DE CONVITE 

Nesta tarefa foi-me pedido que realizasse o design de um convite de batizado em que o tema 

era “nuvens”. Primeiramente fiz uma pesquisa visual na internet.  

De seguida estruturei ideias, selecionei a mais interessante e comecei a realizar a tarefa dada. 

Com recurso ao Adobe Illustrator, comecei a realizar o convite, escolhi um tipo de letra 

simples e de fácil leitura, a letra escolhida foi a Black Jack Regular, como podemos ver na 

Figura 14. 
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Figura 14 – Tipo de letra usado no convite 
Fonte – Própria 

 

Por último depois de ter tudo organizado e definido apresentei o produto final ao cliente – 

como podemos visualizar no Apêndice 7. 

 

2.5. EDIÇÃO DE FOTOGRAFIAS 

Esta tarefa foi desenvolvida quase todos os dias durante o estágio curricular, pois todas as 

fotografias eram editadas antes de serem impressas. Esta tarefa era realizada com auxílio do 

programa Adobe Photoshop. No tratamento de imagem a ferramenta de edição mais usada 

era o brilho e o contraste, conforme o estado de cada fotografia, como podemos visualizar 

na Figura 15.  

 

 

Figura 15 – Ferramenta de edição – brilho e contraste  
Fonte – Própria 

 

Para além das ferramentas atrás referidas, eram também utilizadas outras, como podemos 

ver na Figura 16, contudo o recurso a estas era reduzido.  
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Figura 16 – Outras ferramentas de edição 
Fonte – Própria 

Por último, as fotografias eram cortadas em 10x15, 15x20, 20x25 ou 20x30, consoante o 

tamanho que o cliente escolhia. Para essa tarefa foi utilizada a ferramenta de corte, como 

visualizamos na Figura 17. 

 

 

Figura 17 – Ferramenta de corte  
Fonte – Própria 
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2.6. TRABALHOS MANUAIS  

Ao longo do estágio foram desenvolvidos diversos trabalhos manuais, como convites de 

casamento e batizado, lembranças, indicadores de mesas, decoração para casamentos e 

batizados, entre outras coisas que eram necessárias para a loja. O design desses trabalhos era 

realizado pela designer Sónia Alexandre enquanto que eu auxiliava na elaboração manual 

dos mesmos. 

 

2.6.1. CONVITES DE CASAMENTO E BATIZADO 

Como referido anteriormente, o design dos convites é realizado pela designer Sónia 

Alexandre. Após a sua realização, estes são enviados, numa primeira fase, aos clientes, na 

qual eles apresentam a sua opinião. Após a versão final, os convites podem ser realizados. 

Para isso é necessário o auxílio a variadas máquinas, como a Silhouette – máquina de corte, 

como é visível na Figura 18.  

 

 

Figura 18 – Máquina Silhouette 
Fonte – Própria 

 

A máquina para vincar papel, que facilita a dobragem dos convites após estarem concluídos 

– como podemos verificar na Figura 19.  
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Figura 19 – Máquina para vincar papel  
Fonte – Própria 

 

A Guilhotina, que é também uma máquina de corte manual – como mostra a Figura 20.  

Ao longo do estágio esta tarefa foi realizada variadas vezes, todos os convites tinham um 

método diferente, estes eram diversificados e personalizados, como visualizamos nos 

Apêndices 8 e 9. 

 

 

Figura 20 – Máquina Guilhotina  
Fonte – Própria 
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2.6.2. INDICADORES DE MESA  

Um dos trabalhos manuais a ser desenvolvido foi a realização de indicadores de mesa.  

Os indicadores de mesa são realizados para datas festivas, como casamentos, eles 

denominam o lugar dos convidados na cerimónia.  

O indicador de mesa que me despertou mais interesse em realizar foi de um casamento cujo 

tema foi “Pão”, onde o indicador de mesa foi um pão. 

Comecei por colar com cola quente espigas de trigo atrás do pão, distribuídas com vários 

tamanhos, com a finalidade de parecer uma “chuva” de espigas. De seguida atei com fio de 

pesca os cartões onde estavam escritos o nome das mesas e convidados e colei junto das 

espigas – como mostra a Figura 21. 

 

 

Figura 21 – Montagem de espigas de trigo 
Fonte – Própria 

 

Outro dos indicadores de mesa a ser realizado foi para um batizado em que o tema era 

“Nuvens”. Comecei por desenhar, com um molde em forma de nuvem, dois panos de cores 

diferentes em que iam ser o indicador, como mostra a Figura 22. 
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 Figura 22 – Molde das nuvens 
Fonte – Própria 

De seguida cortei as nuvens e colei numa parte das nuvens, fotografias da criança, que 

indicavam a mesa onde se iriam sentar, e nas restantes coloquei o nome dos convidados, por 

forma a identificarem a sua mesa – como é visível na Figura 23. 

 

 

Figura 23 – Montagem das nuvens 
Fonte – Própria 

 

Para além da realização dos indicadores de mesa para a entrada, realizei também os 

indicadores para os centros de mesa, também em forma de nuvem, mas só com as fotografias 

da criança, como é visível no Apêndice 10. 

Para a realização deste indicador de mesa foi utilizada a máquina Silhouette para o corte das 

nuvens. 
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2.6.3. DECORAÇÃO E LEMBRANÇAS PARA CASAMENTOS E BATIZADOS 

A decoração para casamentos e batizados foi mais um trabalho manual realizado no decorrer 

do estágio curricular. Nesta tarefa realizei uma decoração para o centro de mesa em forma 

de passarinhos e realizei também ementas para um casamento/batizado em forma de avião.  

Para a realização dos centros de mesa foi usada a máquina Silhouette para fazer o recorte 

dos pássaros e das asas dos mesmos. Depois de saírem da máquina, com cola 3D comecei 

por colar as asas no corpo dos pássaros como é visível na Figura 24. 

Por fim colei os pássaros em paus de madeira como podemos verificar no Apêndice 11. 

Para além da decoração de casamentos e batizados foram realizadas ainda lembranças, como 

podemos observar no Apêndice 12. 

 

 

Figura 24 – Montagem das asas dos pássaros  
Fonte – Própria 

 

Também ajudei na realização de uma ementa para um casamento/batizado em forma de 

avião. Todo o design foi realizado pela Sónia Alexandre. Iniciámos cortando a ementa na 

Guilhotina, como é visível na Figura 25. 
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Figura 25 – Ementa cortada na guilhotina 
Fonte – Própria 

 

 De seguida vincámos na máquina de vinco e por último fizemos as dobras de forma a criar 

um avião, como mostra o apêndice 13. 

 

2.7. PREPARAÇÃO DE PROVAS E MAQUETES 

Ao longo do estágio também desenvolvi tarefas como preparação de provas e maquetes.   

As provas são fotografias de batizados ou casamentos que depois de estarem expostas de 

forma a que os clientes as visualizem, são entregues aos noivos, no caso de casamentos, ou 

aos pais das crianças, no caso de batizados, e também existem provas de sessões que realizam 

em estúdio e/ou no exterior para que possam escolher as fotografias. Encontra-se nos 

Apêndices 14 e 15 

 

2.8. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Durante o período de estágio uma das tarefas desempenhadas foi o atendimento ao público. 

Antes de começar a interagir diretamente com os clientes foram-me dadas informações, onde 

me indicaram onde se guardavam as coisas para entregar aos clientes, desde telas, 

fotografias, envelopes dos casamentos, entre outras coisas. De seguida ensinaram-me a 

trabalhar com o programa de faturação. Depois de me ensinarem comecei a atender os 

clientes, tentando sempre ajudar no que conseguia, o que por vezes não era possível, pois 

ainda não sabia as informações todas.  
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2.9. REGISTO DE VÍDEO 

“O vídeo, é uma tecnologia de processamento de sinais eletrônicos, analógicos ou digitais, 

para capturar, armazenar e transmitir ou apresentar uma sucessão de imagens com impressão 

de movimento. A aplicação principal da tecnologia de vídeo resultou na televisão, com todas 

as suas inúmeras utilizações, seja no entretenimento, na educação, engenharia, ciência, 

indústria, segurança, defesa e artes visuais. 

O termo vídeo ganhou com o tempo uma grande abrangência. Chama-se também de vídeo 

uma gravação de imagens em movimento, uma animação composta por fotos sequenciais 

que resultam em uma imagem animada, e principalmente as diversas formas de gravar 

imagens eletronicamente em fitas (analógicas ou digitais) ou outras mídias (cartões de 

memória, discos etc.).”14 

 

Uma das atividades desenvolvidas no decorrer do estágio foi a filmagem. No qual filmei um 

baile de finalistas, cujas filmagens, foram maioritariamente fixas, salvas exceções de 

pormenores; e um batizado, no qual as filmagens eram principalmente de pormenores, 

exigindo mais profissionalismo, como podemos visualizar no Apêndice 16. 

 

2.10. ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS 

Ao longo do meu estágio também ajudei na elaboração de cenários. Só realizei dois tipos de 

cenário, um em tons de castanho e o outro em tons de rosa.  

No cenário de tons castanho, comecei por desenhar e cortar as bolas, de seguida coloquei-as 

em fio de pesca, por forma a parecer uma cortina, como mostra o Apêndice 17. 

No cenário em tons de rosa, já estava a estrutura realizada, foi só fazer o cenário final – como 

podemos visualizar no Apêndice 18. 

 

2.11. SESSÃO DE FOTOGRAFIAS 

“A fotografia é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de exposição 

luminosa, fixando-as em uma superfície sensível. A primeira fotografia reconhecida remonta 

ao ano de 1826 e é atribuída ao francês Joseph Nicéphore Niépce. Contudo, a invenção da 

                                                 
14 https://pt.wikipedia.org/wiki/Vídeo – (09 de setembro de 2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_visuais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luz
https://pt.wikipedia.org/wiki/1826
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
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fotografia não é obra de um só autor, mas um processo de acúmulo de avanços por parte de 

muitas pessoas, trabalhando, juntas ou em paralelo, ao longo de muitos anos. Se por um lado 

os princípios fundamentais da fotografia se estabeleceram há décadas e, desde a introdução 

do filme fotográfico colorido, quase não sofreram mudanças, por outro, os avanços 

tecnológicos têm sistematicamente possibilitado melhorias na qualidade das imagens 

produzidas, agilização das etapas do processo de produção e a redução de custos, 

popularizando o uso da fotografia.”15 

 

As sessões fotográficas são sempre realizadas pelo fotógrafo Ricardo Pragana, por vezes 

com o auxílio de Sónia Alexandre. 

Foi-me posto o desafio de realizar uma sessão fotográfica no exterior, na qual o cenário 

consistia maioritariamente com fardos de palha, como mostra o Anexo 19. 

 

 

  

                                                 
15 https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia – (09 de setembro de 2019) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filme_fotogr%C3%A1fico_colorido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Custo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
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REFLEXÃO FINAL 

Este relatório representa o trabalho e a dedicação realizados ao longo das 750 horas na 

empresa Click Criativo. 

A realização do estágio foi, sem dúvida, uma experiência bastante enriquecedora tanto a 

nível profissional como a nível pessoal. Permitiu que pudesse colocar em prática a maioria 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do TeSP de Repórter de Som e Imagem.  

Permitiu também que tivesse contacto com o mercado de trabalho e perceber como funciona 

e como temos sempre de tentar perceber o cliente e tentar ajudar da melhor forma possível.  

A realização das variadas tarefas desenvolvidas no decorrer do estágio permitiu que pudesse 

atingir objetivos de aprendizagem, e colocar em prática muitos dos conhecimentos 

adquiridos. Foi possível ainda ter uma noção geral, de como funciona o mercado de trabalho.  

A pontualidade e a assiduidade foram pontos que marcaram o meu percurso na empresa 

Click Criativo, cumprindo com os objetivos impostos.  

Todos os trabalhadores da Click Criativo, mostram espírito de equipa e dedicação, pois 

estiveram sempre dispostos a ajudar-me em tudo. 

Espero ter descrito a empresa Click Criativo, assim como as atividades desenvolvidas, de 

uma forma clara e concisa.  

Concluo que a realização deste estágio, da qual desenvolvi este relatório, fez com que ficasse 

com uma melhor visão de como o mundo de trabalho funciona tanto a nível das dificuldades, 

do esforço e da dedicação, que contribuiu para o meu desenvolvimento a nível profissional 

e a nível pessoal.  
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