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Resumo 

 

Este relatório foi realizado no âmbito da conclusão do Curso Técnico Superior 

Profissional0000 (CTeSP) em Repórter de Som e Imagem e descreve as atividades que foram 

realizadas ao longo das 750 horas de estágio, na Delegação de Informação Regional RTP 

Guarda.  

Neste trabalho é apresentado o conhecimento desenvolvido na empresa, na qual se 

foram realizando diversas atividades ao longo do tempo, como o  trabalho de reportagem no 

terreno, envolvendo a planificação prévia e a deslocação efetiva ao local, mas também a 

elaboração posterior das peças a emitir via rádio e televisão em colaboração com outros 

repórteres, permitindo dar a entender melhor o mundo da comunicação social.  

O acompanhamento da realização das tarefas com o objetivo de procurar sempre 

aplicar e aprofundar conhecimentos técnicos e científicos. Foi executado para a produção de 

um trabalho final de qualidade. 

Durante estes cincos meses de estágio foi feito um processo de reflexão sobre o que 

é o mundo da comunicação social e a contribuição da prática para a evolução nas áreas de 

captação e edição de imagem. 

 

Palavras-chave: comunicação, edição, vídeo, reportagem. 
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Lista de Acrónimos e Siglas 

 

HD- High Definition.  

RTP- Rádio e Televisão de Portugal.  

SD- Standard Definition. 

SWOT- Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats.  

TV- Televisão.  

 

Glossário de Termos Técnicos 

Aspera- Website que permite fazer carregamento de vídeos.  

Edius- Programa de edição de vídeo.  

H.264- Formato de compressão de vídeo.  

MPEG-2- Formato de codificação de vídeo digital.  

Off- Parte da reportagem narrada pelo jornalista. 

Online- Estar ligado à internet. 

Panorâmicas- Movimento de câmara normalmente da esquerda para a direita, ou girar sobre 

si mesma permitindo uma visão geral. 

Pintar a peça- Preenchimento da peça/reportagem com outros planos capturados durante a 

mesma, de forma a fazer coincidir o que é dito pelo jornalista com as imagens. 

Raccord- Dar sequência aos planos, de forma a criar a história de início ao fim da 

reportagem, ou seja, colocar vários planos de maneiras diferentes de modo a que pareça que 

foi filmado com várias câmaras, fazendo as imagens “encaixarem” umas nas outras. 

Timeline- Linha de tempo, no software de edição de vídeo, onde se faz a montagem da 

reportagem e onde também se corta o vídeo. 
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Introdução 

 

 O presente relatório de estágio permite complementar o CTeSP em Repórter de Som 

e Imagem, ministrado no Instituto Politécnico da Guarda, na Escola Superior de 

Comunicação de Educação e Desporto. 

Este estágio, realizado na Rádio e Televisão de Portugal, deu-me a oportunidade de 

entrar em contacto com o mercado de trabalho e confrontar situações reais de modo a colocar 

em prática conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, como o desempenhar 

de algumas tarefas de repórter de imagem e de edição e tratamento de informação nas 

reportagens, tal como refere o plano de estágio apresentado no anexo 1. 

Desde início que o meu objetivo foi o desenvolvimento pessoal como repórter de 

imagem e jornalista, adquirir experiência no mundo da comunicação social, pois o 

conhecimento é a base para o sucesso. 

  A empresa onde estagiei projetou as primeiras emissões regulares no ano de 1957. 

Mais tarde em 1968 foi lançado o segundo canal, a RTP2, e nos anos 70 foram estreados os 

canais dos arquipélagos, RTP Madeira e RTP Açores e também os atuais canais de rádio, 

Antena 1 e Antena 2. 

O relatório está organizado em dois capítulos, sendo que no capítulo inicial faço um 

enquadramento geral da empresa, como a sua missão, visão e valores. 

No segundo capítulo é descrito e fundamentado o trabalho desenvolvido ao longo do 

estágio tendo em conta os conhecimentos adquiridos em contacto real com o mundo do 

trabalho.  

Para finalizar, faço uma reflexão geral do estágio curricular e do curso, de todo o 

trabalho desenvolvido enquanto estagiário. 
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CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
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 Neste capítulo apresento a Rádio e Televisão de Portugal (RTP), nomeadamente a 

sua estrutura e implantação no território nacional e internacional. 

 

1. Rádio e Televisão de Portugal 

O aparecimento da Televisão Pública em Portugal aconteceu a 15 dezembro de 1955, 

onde é fundada sob o controle estatal, uma sociedade anónima, com capital social de 60,000 

contos tripartidos entre o Estado português, emissores de radiodifusão privadas e particulares 

designada de Radiotelevisão Portuguesa, SARL (RTP,s.d). Mais tarde em 1960 foi fixado 

em 100 mil contos (Nogueira, 2017). 

O ano 1970 é marcado pelo início das primeiras emissões à hora de almoço no Canal 

1, ainda a preto e branco. Só a 7 de março de 1980 é que as emissões a cores passaram a ser 

regulares no continente com o espetáculo de estreia “17º Festival RTP da Canção”. Quatro 

anos depois, a 21 de outubro é emitida a primeira transmissão em direto do Grande Prémio 

de Fórmula 1 em Portugal (Estoril), distinguida pela “Fórmula One Constructions 

Associators” com o prémio “FOCA” para a melhor realização do ano (RTP, s.d, p. 3). 

A partir do ano 2000, as novas plataformas e as evoluções tecnológicas foram 

fundamentais para o desenvolvimento panorâmico audiovisual nacional, sendo em 2006 o 

ano de lançamento da RTP Mobile e no ano seguinte da TV Online para todo o mundo. 

A RTP é constituída por rádio e televisão, em diferentes pontos de Portugal, 

arquipélago da Madeira e Açores, distribuídos por Delegações Regionais e Unidades 

Produção e Informação onde a sua divisão passa pela responsabilidade de assegurar o serviço 

público de informação e pela produção de entretenimento, sendo em Lisboa a central 

principal RTP (RTP, s.d, p. 5). 
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1.1 Disponibilidade do canal linear em Portugal 

A RTP é um projeto de comunicação social, caracterizado com uma ideia de 

multiplataforma nacional e internacional, que assume uma linha de posição editorial 

elevadamente positiva e de proximidade, com a missão de apoiar a inclusão do 

desenvolvimento local e regional, levando ao público o que de melhor acontece na região. 

A RTP disponibiliza informação útil e entretenimento através de canais de televisão, 

como a RTP 1, RTP 2, RTP Madeira e RTP Açores, RTP Memória, RTP Memória e RTP 

Mobile ou através de canais rádio, como Antena 1, 2 e 3, RDP Internacional, RDP África, 

RDP Madeira e RDP Açores. Estes programas cumprem o dever da qualidade de informação 

que chega ao público, estando ligada diretamente ao Estado, prestando serviços em nome do 

mesmo à sociedade (RTP, s.d). 

  

1.2 Disponibilidade do canal no Estrangeiro 

A RTP chega aos quatro cantos do mundo através da RTP Internacional, o primeiro 

canal de língua portuguesa a ser global que faz cobertura na Europa, Ásia e América.  

Este canal segue o modelo de programação de serviço público, tendo programas 

de informação, ficção, recreativos, culturais, documentários, musicais, entre outros, onde a 

sua marca são as transmissões de jogos de futebol. 

 

1.3 Delegação da RTP na Guarda 

A Delegação de Informação Regional RTP Guarda, inaugurada no dia 10 de março 

de 2005, permitiu desde logo a evolução do conteúdo informativo do interior do País, 

evitando assim o isolamento desta zona (RTP, s.d). 

 O edifício moderno da RTP Guarda, onde em tempos funcionou o emissor regional 

da Guarda, foi totalmente remodelado, equipado e adequado para proporcionar o melhor 

desempenho da atividade jornalística. 

 Este edifício dispõe de uma sala de redação, um estúdio de rádio, um estúdio de 

televisão e uma sala de edição de vídeo (figuras 1 e 2). 

 Todas estas áreas estão preparadas para o jornalista e o repórter de imagem, com o 

material técnico necessário. O estúdio de televisão está equipado com microfones de 

entrevista e uma decoração característica que respeita a política de comunicação imposta 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fic%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lazer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Culturais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Document%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Musicais


Relatório de Estágio – 1700566 

5 
 

pela RTP, preparado para as intervenções em direto para os noticiários nacionais e 

internacionais.  

Já a sala de edição, espaço onde passei o maior número de horas, está equipada com 

dois computadores atuais e capazes de realizar qualquer trabalho eficazmente, com uma 

mesa de mistura que permite trabalhar e ajustar o som. 

As reportagens e todo o conteúdo informativo produzidos por esta delegação são 

coordenadas pelo jornalista Jorge Esteves. 

 Grande parte das peças é transmitida no programa “Portugal em Direto”, mas 

também para outros espaços informativos como “Bom Dia Portugal”,” Jornal da Tarde” e 

“Telejornal” e ainda para os canais de rádio informativos como a Antena 1. 

 

 

 

 

 

Figura 1- RTP Guarda, Local de Edição 

Fonte: própria 
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1.4 Missão e Valores 

Com base no código de ética estabelecido pela RTP, é necessário cumprir com uma 

série de deveres que garantam a qualidade informacional a divulgar ao público. Como 

qualquer serviço público, a RTP está diretamente ligada ao Estado Português, ou seja, presta 

serviços em nome do Estado à sociedade, o seu objetivo é informar através da verdade 

jornalística.  

A sua missão é clarificar e comunicar, ser uma televisão de referência, garantindo a 

qualidade na oferta televisiva e transmitindo programas que englobem o todo nacional, de 

modo a combater a exclusão social, deverá ainda defender a “imparcialidade e independência 

da informação e do comentário, e divulgar conteúdos audiovisuais inovadores e 

diversificados” (RTP, 2017, p. 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- RTP Guarda, Estúdio de Televisão 

Fonte: própria 
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1.5 Identidade Visual 

A identidade deriva do aspeto físico, caráter e valores da marca. A imagem é a forma 

como a marca é identificada, por isso a identidade visual da empresa é tudo o que o público, 

e particularmente os clientes podem ver dela. 

Esta subdivide-se em três aspetos: Nome, Slogan e Logótipo. 

 

1.5.1 Nome 

O nome é o elemento mais importante do dispositivo identificador de uma marca.  

Deve indicar a categoria dos produtos ou dos serviços de modo a facilitar o seu 

posicionamento (por exemplo Swatch, Nike).  

O nome Rádio Televisão Portuguesa assume a sua posição em 1955/1956 quando o 

Governo toma iniciativa e concede à RTP o serviço público de televisão. 

 

1.5.2 Logótipo  

A base do logótipo consiste no nome da instituição, pensado, desenhado e colorido 

de forma única e exclusiva, de modo a tornar-se num sinal de reconhecimento. 

As cores do logótipo e as letras dirigem o utilizador para a caraterística da própria 

instituição.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                   

 

Figura 3-Logótipo 

Fonte:  RTP 
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1.6 Comunicação  

1.6.1  Comunicação Interna 

A comunicação interna deve ser parte integrante da política da comunicação da 

empresa, é feita de uma forma menos formal, simplificando-a e focando sempre a parte mais 

importante da mesma.  

Todos os dias o email do diretor de informação é analisado para selecionar a 

informação que de seguida vamos trabalhar. 

 

1.7 Comunicação Externa 

Esta comunicação é feita em canais de televisão e rádio já referidos, com a divulgação 

das reportagens no site oficial e também nas redes sociais como Instagram, Facebook e 

Twitter que têm cada vez mais grande influência na divulgação da informação. 

Por vezes é efetuada através de chamadas telefónicas, recebidas e efetuadas, entre 

contactos como Proteção Civil, Polícia, Bombeiros, Hospital, correio eletrónico, ou também 

entre as delegações de informação e a central de Lisboa e Porto. 

 Em grande parte das reportagens a divulgação é feita através do contacto com a 

população, uma vez que são eles os espectadores, o existindo este contacto direto que torna 

a comunicação externa da empresa muito mais favorecida. 

  

2. Análise SWOT 

A análise SWOT é uma técnica utilizada para medir as condicionantes que afetam 

uma empresa, o seu diagnóstico estratégico, analisando a possibilidade e viabilidade no 

mercado. 

 “O diagnóstico acrescenta valor suplementar à análise, preparando-nos para as 

decisões operacionais e estratégicas, e consiste em elaborar uma síntese das análises interna 

e externa. De um lado, apresentam-se os principais aspetos que a diferenciam dos seus 

concorrentes no mercado considerado, identificando os pontos fortes e os pontos fracos da 

empresa. Do outro lado, identificam-se perspetivas de evolução do mercado, as principais 

ameaças e as principais oportunidades. Este diagnóstico apresenta-se sob a forma de dois 

quadros, um para as forças e fraquezas da empresa, e outro para as oportunidades e ameaças, 
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identificadas ao longo da análise de mercado e da concorrência. Aos dois quadros reunidos, 

dá-se o nome de SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats)” (Lindon, 2011, 

p. 451) 

 

Tabela 1 - Análise SWOT 
 

Fonte: própria 

 

Como podemos observar no relatório, a RTP Guarda tem a vantagem de poder 

divulgar as suas peças na plataforma online RTP Play e também através dos diretos 

realizados que permitem colocar os consumidores atualizados em tempo real. 

  A diversidade de canais informativos e de entretenimento, permite que não se chegue 

a um ponto de repetir o conteúdo. 

 

 

 

 
 

Pontos fortes: Pontos fracos: 

Serviço de informação presente em todos os operadores 

de televisão por cabo e web 
Equipa reduzida face a outras delegações 

Produção de conteúdo Falta de recursos humanos 

Capacidade de Organização    

Entreajuda Profissional   

Ética Profissional   

Oportunidades: Ameaças: 

Aprendizagem Concorrência de pequenos meios de comunicação 

locais 

Divulgação do contexto cultural e social de várias 

regiões 

Nem toda a população tem acesso à internet/televisão 
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CAPÍTULO II 
 

O ESTÁGIO 
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Neste capítulo apresento as atividades realizadas no estágio, bem como o seu 

enquadramento em termos técnicos jornalísticos e também como Jornalista-Repórter e 

Jornalista-Redator. 

 

1. Plano de Estágio 

Desde que iniciei o estágio na RTP Guarda, que faço parte da equipa, de modo que 

saí sempre para o terreno quando havia alguma reportagem que o justificasse. Desta maneira 

fiquei a compreender todo o processo de produção de reportagem. 

Na fase inicial, apenas ficava a observar o trabalho dos meus colegas repórteres 

profissionais, que me iam explicando todo o processo e funcionamento, desde a recolha de 

informação até que a reportagem fosse publicada. Algum tempo depois passei a ser eu a 

desenvolver algumas das atividades, como recolha de planos e edição de peça, como referido 

no Anexo 1. 

O conhecimento já obtido pelo curso de Técnico de Áudio Visuais e agora Repórter 

de Som e Imagem, foi complementado através de conhecimento partilhado por Jorge Esteves 

e Nélson Sousa que além de excelentes profissionais, sempre procuraram ajudar-me de 

forma a evoluir cada vez mais. 

 

1.1. Objetivos  

O plano de estágio determinado no início procurava ir ao encontro da prática dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do período letivo. Como, por exemplo, a captação de 

vídeo, edição de imagem, gravação de entrevistas e tudo que se considere práticas 

jornalísticas.  

Os objetivos de estágio foram diversos, desde o ganho de experiência a postura 

consistente e confiante que um repórter deve manter. 

Considero que viver experiências com outros repórteres de imagem e jornalistas foi 

fundamental para o meu sucesso, mas principalmente para desenvolver capacidades de 

aprendizagem e conhecimento e também da realidade do mercado de trabalho em que fui 

inserido.  
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1.2. Estratégias 

Desde o primeiro dia que segui os conselhos do meu orientador de estágio Jorge 

Esteves e, também, do Repórter de Imagem Nélson Sousa. 

Distinguir a diferença entre jornalista repórter e jornalista redator, foi a melhor 

estratégia para entender o contexto de estágio onde estava inserido. 

O jornalista repórter ou repórter de imagem, realiza reportagens em qualquer órgão 

de informação, em suporte digital ou audiovisual, enquanto o jornalista redator é o jornalista 

que redige artigos noticiosos, certifica a informação e a publicação dos mesmo. 

Seguir todos os conselhos dados resultou num excelente resultado final, ambos os 

jornalistas com muita experiência e conhecimento. 

 

2. Cronogramas  

 

O meu estágio envolveu atividades ao longo de cinco meses, durante os quais pude 

realizar diferentes tarefas, as quais apresento de forma sistemática nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 2- Cronograma do mês de março 
Fonte: própria 

 

Dia Atividade 

04/03 

• Primeiro dia de estágio, apresentação da delegação regional da Guarda, conhecimento do 

funcionamento da mesma e das regras de trabalho. Explicação sobre o funcionamento dos 

programas de trabalho, como o Edius onde são feitas as edições. 

05/03 

• Escolha de planos do arquivo para pintar uma reportagem sobre rádios de Portugal onde a 

mais antiga é da Guarda. 

• Visualização de trabalho no programa Edius. 

06/03 
• Edição e montagem da peça “Rádio Altitude” no programa Edius com ajuda e explicação do 

repórter de imagem Nélson Sousa. 

• Em anexo 06-03-2019 print da peça em edição. 

07/03 

• Visualização de peças realizadas anteriormente. Explicação por parte de Nélson Sousa sobre 

a sequência de planos, quais utilizar e quando utilizar, de maneira a não existirem planos 

soltos. 

• Técnicas de edição, não aplicar cortes bruscos. 

08/03 
• Configuração de Câmara de vídeo. 

• Edição de peça com uso de fotografia de modo a dar o efeito de movimento e dinâmica. 

11/03 

• Visualização de peças realizadas pela equipa de Castelo Branco. 

• Edição da peça rota dos moinhos. 

• Explicação de efeitos de vídeo e técnicas de vídeo, como usar key frams para editar as entradas 

e saídas de som da peça. 
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12/03 

• Preparação do material- máquinas de vídeo, microfones, computador portátil e colocação do 

material no carro de serviço. 

• Saída para reportagem na PJ com entrevista ao coordenador de investigação criminal.  

• Edição e montagem da peça. 

• Envio da peça para a central de Lisboa via Aspera. 

13/03 

• Explicação sobre o que é um falso direto, peça gravada e depois pintada, que passa na 

televisão como falso direto. 

• Edição da peça sobre a feira da castanha, treino para ganhar experiência e prática na edição 

de falso direto. 

• Cobertura do evento Posto Móvel – GNR. 

• Captação de planos e montagem do material, tripé e microfones. 

14/03 

• Saída para reportagem ao Museu da tecelagem de Meios. Captação de imagens e som. 

• Recolha de material para o computador de serviço e início da edição da peça com Nélson 

Sousa. 

15/03 

• Visita do ministro Eduardo Cabrita à Sé da Guarda, reportagem sobre os incêndios. 

• Viagem até Celorico da Beira, entrevista a trabalhadores florestais. 

• Recolha de planos. 

18/03 

• Saída para o Tribunal da Comarca de Covilhã. 

• Edição da peça. 

• Envio do ficheiro para Lisboa. 

19/03 
• Exercício de treino entre GNR e Guarda Civil de Salamanca, um simulacro de assalto a um 

ATM de uma estação de serviço na Guarda, junto a auto estrada A25 com direção de Vilar 

Formoso. 

20/03 • Armazenamento de ficheiros 16:09 em bruto para o Arquivo Guarda. 

21/03 
• Reportagem na Escola Básica da Guarda – “Dia da Árvore” 

• Explicação aos mais novos do funcionamento de uma câmara DSLR. 

22/03 

• Reportagem no Sabugal, Eduardo Cabrita na campanha contra os incêndios – “Aldeia Segura, 

Pessoas Seguras”. 

• Envio do ficheiro “boca” para Lisboa, declarações do Ministro. 

23/03 
• Direto da Escola Secundaria da Guarda – “Greve dos não docentes”. 

• Edição de peças. 

24/03 
• Arquivo do material. 

• Edição de peça.  

25/03 • Edição de peça. 

26/03 • Edição de peça. 

27/03 • Edição de peça. 

28/03 • Edição da peça “Passeio TT-Bucho”. 

29/03 
• Atualizações no computador portátil usado no terreno. 

• Configuração do programa Edius. 

 

Conforme se pode observar na Tabela 2, decorreu o primeiro mês estágio, conheci o 

espaço, a empresa e as suas múltiplas vertentes, como recursos humanos, equipamentos, 

instalações e softwares.  Desde o início que fui ao terreno acompanhar as reportagens, 

colocava o material no carro, como o computador portátil ou a câmara de vídeo. 
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No dia 19 de março, a equipa de reportagem passou o dia a acompanhar um exercício 

de treino, onde era assaltada uma máquina ATM com fuga para o país vizinho, neste caso 

Espanha.  

 

Tabela 3- Cronograma do mês de abril 
 

Fonte: própria 

 
 

Dia Atividade 

01/04 

• Captação de planos com a câmara de vídeo Sony DWR no exterior da delegação. 

• Aplicação de técnicas de vídeo. 

• Treino de equipamento da capa anti chuva. 

02/04 • Edição de peça. 

03/04 • Edição de peça. 

04/04 
• Edição da peça “Rota dos moinhos” com Jorge Esteves e Nélson Sousa. 

• Higiene e segurança no trabalho – “Segurança na cobertura de Incêndios Florestais”. 

05/04 • Edição da peça “Moinhos em Nelas”. 

08/04 • Preparação da peça “Museu do Côa” com planos do arquivo. 

09/04 

• Saída para reportagem em Foz Côa. 

• Deslocação ao terreno de escavações do museu. 

• Edição de peça em viagem no carro de serviço. 

10/04 • Edição do espaço alargado da peça “Museu do Côa”. 

11/04 • Edição da peça “IPG Novas Parcerias”. 

12/04 

• Direto Serra da Estrela. 

• Edição da peça para o jornal da 13H. 

• Recolha de planos e Entrevista. 

• Escrita de oráculos no programa “APENPS”. 

15/04 
• Recolha de planos e Entrevista. 

• Edição de peça. 

16/04 
• Edição de peça. 

• Saída para reportagem. 

17/04 • Edição de peça. 

18/04 • Saída para reportagem. 

19/04 
• Edição de peça. 

• Visualização da peça. 

22/04 • Saída para reportagem. 

23/04 
• Edição de peça. 

• Organização do material em arquivo. 

24/04 • Edição de peça. 

26/04 • Saída para reportagem. 

29/04 • Edição da peça “Rota do contrabando”. 

30/04 

• Organização e limpeza do arquivo. 

• Saída para reportagem no Fundão. 

• Recolha de planos. 

• Trabalho com equipa de Castelo Branco reportagem – “Violência Infantil”. 

 

Como se pode observar na Tabela 3, a partir do dia 15, passei a trabalhar mais 

autonomamente, realizando a captação de imagem e respetiva edição. 
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Tabela 4- Cronograma do mês de maio 
Fonte: própria 

 

Dia Atividade 

01/05 • Edição da peça “Posto Móvel”. 

02/05 • Edição de peça. 

03/05 • Visualização de peças editadas. 

06/05 • Edição de peça. 

07/05 
• Preparação do material. 

• Saída para reportagem. 

08/05 

• Reportagem na Pousada Liga dos Amigos. 

• Prémio Club Escape Livre. 

• Cápsula do tempo. 

• Recolha de imagens e entrevistas. 

09/05 • Edição da peça “Premio Club Escape Livre”. 

10/05 
• Saída para reportagem na Covilhã. 

• Recolha de planos. 

13/05 • Saída para reportagem. 

14/05 • Cereja do Fundão com equipa de Castelo Branco. 

15/05 • Reportagem em Vilar formoso “Manifestações Portagens A25/a28”. 

16/05 • Edição da peça “Manifestações Portagens A25/a28”. 

17/05 • Visualização de peças editadas. 

20/05 • Organização do material em bruto para pasta arquivo e formatação dos cartões. 

21/05 • Edição da peça cereja fundão. 

22/05 • Edição da peça UBI-Guarda Cultura. 

23/05 • Reportagem – Praga dos Castanheiros. 

• Recolha de imagens e entrevistas. 

24/05 • Edição da peça Praga dos Castanheiros. 

• Inauguração do SIAC. 

27/05 • Edição de peças. 

28/05 • Edição de peças. 

• Visualização das peças editas. 

29/05 • Organização do material. 

• Limpeza e configuração do computador portátil.  

30/05 • Edição de peça. 

31/05 • Edição de peça. 

 

O mês de maio foi igualmente de grande atividade com muitos trabalhos no terreno 

e respetiva edição. Neste mês as saídas para reportagem foram inúmeras, mas no dia 14 

trabalhei com os colegas de Castelo Branco. 
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Tabela 5- Cronograma do mês de junho 

Fonte: própria 

 
 

Dia Atividade 

03/06 
• Visualização de uma edição de vídeo realizada no programa Premiere. 

• EPNS – inserção de oráculos e informação adicional da peça com o jornalista Jorge Esteves. 

04/06 • Organização do material e das peças editas. 

05/06 
• Edição de peça. 

• Reportagem na ETAR remodelada. 

06/06 
• Limpeza do arquivo e do computador fixo de serviço. 

• Colocação dos ficheiros em DVD. 

07/06 
• Reportagem Ganadaria José Manuel Duarte (Fininho). 

• Recolha de planos e entrevista. 

10/06 • Edição de peça. 

11/06 • Edição de peça. 

12/06 

• Reportagem buscas PJ Guarda. 

• Diretos. 

• Edição em tempo real. 

• Recolha de planos para a reportagem – Guarda Racing Days. 

13/06 
• Dia de trabalho em Castelo Branco. 

• Reportagem “Fuzilados na Segunda Grande Guerra”. 

14/06 

• Direto Fornos de Algodres. 

• Regresso a Guarda entrevista a Tiago Gonçalves advogado e membro do PSD. 

• Fornos de Algodres – Gravação do espaço alargado. 

17/06 • Edição de peça. 

18/06 • Edição de peça 

19/06 • Edição de peça. 

20/06 • Edição de peça. 

21/06 • Edição de peça. 

24/06 
• Edição de peça. 

• Visualização da peça. 

25/06 • Edição de peça 

26/06 • Edição de peça. 

27/06 
• Edição peça. 

• EPNS oráculos. 

28/06 • Edição de peça. 

 

No mês de junho a minha evolução era notória, no dia 12, surgiram buscas da Polícia 

Judiciária da Guarda e ao mesmo tempo seria a apresentação do “Guarda Racing Days”, dois 

acontecimentos importantes na cidade mais alta, que resultou numa deslocação pessoal com 

os membros da organização da prova, para a recolha de imagens. 
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Tabela 6- Cronograma do mês de julho 
Fonte: própria 

 

Dia Atividade 

01/07 • Edição de peça- 

02/07 • Visualização da peça. 

03/07 • Edição de peça. 

04/07 • Edição de peça. 

05/07 • Organização das peças editadas. 

09/07 • Edição de peça. 

10/07 • Arquivo do material. 

08/07 
• Último dia de estágio. 

• Reflexão final. 

O estágio terminou no mês de julho, tendo realizado tarefas em pleno até ao final do 

último dia, dedicando também uma semana concentrada na realização do relatório. 

 

3. Enquadramento das Atividades Desenvolvidas  

Ao longo do estágio realizei diversas tarefas como captação e edição de vídeo, como 

referido nos cronogramas mensais anteriormente apresentados. Umas vezes ajudava o 

jornalista a escrever o off das peças e ajudava a editar as mesmas, outras vezes, era a minha 

vez de editar para treinar e desenvolver capacidades de repórter de imagem, onde desde 

sempre foi me dada toda a liberdade para explorar o material técnico existente. 

Tentei estar sempre disponível para ajudar os meus colegas de equipa, tendo sempre 

o cuidado de perguntar quais as reportagens e respetivas edições com mais prioridade em 

serem publicadas, preparando sempre que possível o material para saída de reportagens. 

 No terreno, foram realizadas diversas reportagens e com temas completamente 

distintos em várias zonas do Distrito.  

Nas primeiras reportagens apenas assistia e aprendia com o que eles demonstravam. 

Com o passar do tempo, surgiu o dia de ir sozinho recolher imagens a outro local, pois o 

jornalista e o repórter de imagem estavam a cobrir uma outra reportagem também 

importante. Isto exigiu grande responsabilidade da minha parte, mas um voto de confiança 

da parte deles. 
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3.1. Produção de Entrevista 

O jornalista recolhe a informação para saber qual o assunto que se vai tratar,  

recebe-a de uma fonte segura, como por exemplo, “Lusa”.  

A notícia é o principal estilo de reportagem usado em reportagem televisiva, seja ela 

relacionada com política ou cultural, mas sempre de grande relevância para o público. Na 

Figura 5 a entrevista esta a ser planeada para a reportagem final. 

“O repórter é fundamental. É certamente a única função pela qual vale a pena ser 

jornalista. (…) Jornalista só vale a pena pela sensação de se poder ser testemunha ocular da 

história do seu tempo (…) É um privilégio ser repórter” (Rossi, 2011, p. 9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Preparação da Peça 

Pressupõe-se a recolha de informação in loco por parte do repórter, procurar em 

arquivo fontes de informação sobre o tema que vamos trabalhar, para que no final exista um 

raciocínio lógico entre o assunto e a imagem que “pinta” a notícia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Produção de entrevista 

Fonte: própria 
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4. Material de reportagem  

O material utilizado em reportagem é sempre preparado com antecedência e colocado 

no carro de serviço devidamente organizado (Figura 6). 

Uma das mochilas serve para ser colocado o material mais pequeno, como 

microfones de lapela, um iluminador, um tripé de microfone e cabos de som, na outra 

mochila é armazenado um computador portátil com o seu carregador e um rato auxiliar.  

A caixa preta é onde fica armazenado o Teradek com os seus respetivos acessórios. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Captação de Vídeo  

No momento da captação de vídeo, o repórter de imagem deve definir o 

enquadramento do campo visual capturado pela câmara de vídeo. Deve também estar muito 

atento às respostas do entrevistado, pois muitas vezes surgem questões, ao longo da 

entrevista, que não estavam previstas no momento da preparação do trabalho.  

Habitualmente o jornalista aparece nas peças da RTP, seja na parte inicial da promo, 

seja na parte final da peça, a concluir a notícia.  

As câmaras utilizadas são a Sony Digital XDCam, de grande porte e por isso, muito 

pesadas. Caso não seja possível o uso do tripé, utiliza-se a técnica do ombro, sendo a melhor 

maneira de estabilizar a imagem (figuras 7 e 8). 

Para que a imagem seja captada de forma correta é importante que o tripé que fixa a 

câmara de vídeo esteja nivelado, de modo que a câmara permaneça o mais estável possível 

e ao nível do olhar do entrevistado, de forma a não haver um plano picado ou contra picado, 

a não ser que o repórter de imagem assim o queira, o sistema de armazenamento funciona 

Figura 5-Material de reportagem 

Fonte: própria 
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com um cartão de memória SxS que foi desenvolvido pela Sony e SanDisk em 2007 utilizado 

em vídeo digital profissional. 

 

 

 

5.1. Planos 

Utilizando o modelo humano como exemplo é possível dividi-lo em partes:(figura 9) 

• Ambiente: Plano Muito Geral e Plano Geral; 

• Ação: Plano Geral Médio e Plano Americano; 

• Expressão: Plano Próximo, Plano detalhe e Muito Grande Plano (Simões & 

Fernandes, 2007). 

As técnicas de planos estudada anteriormente, durante o semestre curricular foram desde 

início melhoradas com o trabalho de equipa com o repórter de imagem Nelson Sousa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-Captação de vídeo 

Fonte: Nelson Sousa 

Figura 6-Captação de vídeo 

Fonte: Nelson Sousa 

Figura 8-Planos referenciados ao corpo humano 

Fonte: (Simões & Fernandes, 2007) 

Plano Detalhe 

Muito Grande Plano 

Grande Plano 

Plano Próximo 

Plano Médio 

Plano Americano 

Plano Geral Médio   
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• Planos de recorte: são essenciais nas peças televisivas, permitem a mudança de 

planos, locais e momentos.  

• Contras planos: são o momento em que o jornalista, enquanto faz a pergunta e o 

entrevistado fica em silêncio. 

• Plano geral: em gabinetes ou salas, onde o entrevistado e o jornalista aparecem. 

 

Existem também algumas técnicas de vídeo para captar planos, como panorâmicas, que 

normalmente é um movimento da esquerda para a direita ou o contrário, tilts que consiste 

num movimento de cima para baixo ou vice-versa de forma calma e consistente para que 

não se repare em movimentos bruscos. (Simões & Fernandes, 2007, p. 16) 

A variedade de planos permite ajustar a imagem a cada situação, desde que formem em 

raccord uma sequência lógica. Assistir ao desenvolver desta atividade no terreno e pondo-a 

também em prática, ajudou-me a melhorar muito a minha experiência como repórter. 

 

5.2. Edius  

O Edius é um software de edição de vídeo para computadores com sistema operativo 

Windows e é usado em alguns estúdios da RTP como Guarda e Castelo Branco. 

Oferece diversas ferramentas profissionais, como desfoque de uma zona especifica ou até 

mesmo efeitos em 3D (Figura 10). 

Figura 9-Programa Edius-Edição 

Fonte: própria 
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São inúmeras as funcionalidades deste programa, onde podemos editar peças dando-

lhes efeitos, melhorando o áudio e até mesmo as imagens, a nível de cor, brilho e 

luminosidade. 

 

5.3. Oráculos 

Nos oráculos são colocados o nome e função de cada entrevistado, toda a informação 

como a localidade onde foi realizada a peça, o seu título e subtítulo, o nome do jornalista, os 

editores e os repórteres de imagem que completam a reportagem, através do programa EPNS. 

São também colocados pensamentos e frases com informação acerca da reportagem.  

A construção dos oráculos passa por duas etapas, o antes, momento de escrita dos 

oráculos (Figura 11) e o depois, já durante a reportagem que passa na televisão (Figura 12). 

O programa Jornal da Tarde é emitido através do estúdio no Porto, já o programa 

Portugal em Direto é transmitido da RTP Lisboa, tal como o Bom Dia Portugal e o 

Telejornal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Escrita de oráculos 

Fonte: própria 

Figura 12-Oráculos transmitidos na televisão 

Fonte: RTP 
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6. Edição 

As edições eram realizadas no programa Edius, onde facilmente se percebe o método 

de trabalho,num programa completo para a prática de jornalismo.  

Geralmente as peças eram editadas na delegação, assim que chegássemos das 

reportagens. No entanto, havia casos que tínhamos de editar no local de reportagem ou no 

carro de serviço, sendo utilizado o computador portátil, ligado a uma ficha de isqueiro. 

O cartão da máquina era introduzido no computador, através do programa Edius e a 

imagem era trabalhada e editada, mas também o som, que por vezes era gravado em voz of. 

O jornalista Jorge Esteves visionava o conteúdo captado pelo repórter de imagem 

para escolher a informação mais útil e de seguida a peça era editada. 

A técnica utilizada foi a edição não linear que consiste em passar os ficheiros para o 

computador e realizar a edição (Figura 13). 

No final da peça editada, em todos os casos, era usada a plataforma Aspera.pt para 

enviar os ficheiros finais.  

 

 

 

Figura 10-Edição de peça 

Fonte: própria 
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6.1 Edição de peças para aquivo  

No final de cada edição de peça é obrigatório exportá-la para ser enviada, de modo 

que fique armazenada em arquivo RTP. É dado o nome ao ficheiro e o ano (Figura 12). 

 

No futuro, quando necessário, será mais fácil ir ao arquivo e recolher pequenas partes de 

vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11-Organização do arquivo 

Fonte: própria 
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Reflexão Final 

Este relatório representa o trabalho concretizado ao longo das 750 horas na 

Delegação de Informação Regional RTP Guarda. 

Foi um período bastante produtivo, onde tudo valeu a pena. Conheci locais novos a 

cada nova reportagem, novos conceitos e maneiras de trabalhar. A vivência no mundo 

jornalístico ajudou-me a desenvolver novas capacidades, melhorei a minha autonomia, assim 

como a minha responsabilidade e o rigor na execução das tarefas, resultante da confiança 

que se criou entre mim os meus colegas Jorge Esteves e Nélson Sousa.  

Agora que o estágio foi concluído, consigo ter a perceção da minha evolução tanto 

pessoal como jornalista redator e jornalista repórter, valorizando sempre o trabalho de 

equipa. 

Considero que foi uma boa experiência, uma vez que entrei em contacto com a vida 

profissional e consegui aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos adquiridos em aulas. 

 Para concluir, penso que os objetivos propostos pelo plano de estágio foram 

cumpridos da melhor maneira. 
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Anexo II - Declaração empresa 
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Apêndice I- Edição de vídeo 

 

Exemplo de edição de vídeo 1 

Nesta edição, ocultei as matrículas dos veículos da força policial. 
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Exemplo de edição de vídeo 2 

 

 

 

Exemplo de edição de vídeo 3 

Edição falso direto 
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Exemplo de exportação de peça 4 

 

 

 

Exemplo de exportação de peça 5 
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Exemplo de publicação de peça na plataforma Aspera  
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Apêndice IIIII-Atividades Desenvolvidas 

Título: Feira Ibérica do Turismo - https://www.rtp.pt/noticias/economia/guarda-recebe-feira-

iberica-de-turismo_v1145395 

Titulo: Guarda Racing Days - https://www.rtp.pt/noticias/desporto/guarda-recebe-prova-

inedita-de-automobilismo_v1160042 
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Apêndice III –  

Fotografias captadas 
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