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Resumo 

 

Este relatório descreve as atividades realizadas ao longo das 750 horas de estágio, 

no âmbito do estágio final, do curso de Repórter de Som e Imagem, na Agência para o 

Desenvolvimento para a Sociedade da Informação e do Conhecimento (ADSI)   

Ao longo do período de estágio foram aplicados e aprofundados conhecimentos 

adquiridos nas diferentes unidades curriculares lecionadas. Neste relatório serão abordados 

o plano de trabalho destes três meses e meio, assim como os programas e ferramentas 

utilizadas para responder às exigências propostas pela organização.  

Dentro da ADSI, existe um órgão de comunicação social cujo objetivo é divulgar e 

promover as iniciativas dos municípios. Foi na plataforma www.beira.pt que incidiu a 

maioria do tempo de estágio.  

Ao longo de todo este período a supervisora de estágio mostrou-se sempre 

disponível para tratar qualquer dúvida ou problema relacionado com o dia-a-dia de uma 

organização de comunicação.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Vídeo, Beira.pt, Reportar, Estágio, Comunicação 

 

http://www.beira.pt/
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Lista de Siglas e Acrónimos 

 

HD - High Definition.  

SD - Standard Definition. 

SWOT - Strengths; Weaknesses; Opportunities; Threats.  

TeSP – Técnico Superior Profissional.  

 

Glossário de Termos Técnicos 

Adobe Premiere Pro – Programa de edição de vídeo.  

H.264 - Formato de compressão de vídeo.  

MPEG-2 - Formato de codificação de vídeo digital.  

Panorâmica - 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. 

Upload – Carregar para a internet.  

Youtube – Website que permite fazer carregamento, partilha e visualização de vídeos.  
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Introdução 

 

 O presente relatório de estágio tem como principal objetivo dar a conhecer o tipo de 

atividades realizadas durante o período de estágio como fator obrigatório para a conclusão 

e obtenção do diploma do Curso Técnico Superior de Repórter de Som e Imagem na 

Escola Superior de Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda.  

 Ao longo do primeiro ano do curso de Repórter de Som e Imagem, são lecionadas 

várias unidades curriculares que vão desde Captação e Edição de Vídeo, Estudo da 

Imagem até à Sonoplastia, pelo que é um curso que, no campo das várias vertentes da 

comunicação, deixa os alunos bem preparados para qualquer que seja o desafio que o 

estágio apresente. 

Como repórter ao serviço do portal beira.pt, que prioriza a divulgação informativa 

da atividade dos municípios da região, tivemos várias oportunidades para conhecer melhor 

o que se passa à nossa volta a nível de atividades culturais e sociais.  

 O estágio é um dos primeiros contactos dos alunos com o mercado de trabalho, 

inseridos num ambiente profissional e onde se desenvolvem competências a nível da 

resolução de problemas, interação e coordenação com as mais variadas pessoas e 

instituições.  

 O primeiro capítulo deste relatório introduz a organização, as suas características e 

a sua história. O segundo descreve e enuncia as atividades realizadas ao longo deste 

período, as dificuldades encontradas e a opinião pessoal acerca do trabalho desenvolvido 

no culminar de todo este processo. 

 O plano de trabalho, presente no anexo 1, proposto pela Supervisora englobava 

vários temas de trabalho, desde a  criação à gestão de conteúdos de comunicação digital, 

realização de reportagens exteriores, captação de fotografias para banco de imagens entre 

outros.  

 Enquanto estagiário na área de Repórter de Som e Imagem tive enorme liberdade 

criativa pois era uma posição que a organização não está acostumada a ter disponível, pelo 

que usei os meus conhecimentos da melhor maneira possível. 

 O estágio foi concretizado durante o segundo semestre do ano letivo 2018/2019 e 

teve a duração de 750 horas.  
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CAPÍTULO I 
 

CARACTERIZAÇÃO DA 

ORGANIZAÇÃO  
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Neste capítulo irá ser feita uma breve apresentação e caracterização da organização, 

estrutura, origem, serviços e identidade visual  

 

1. Caracterização da Instituição  

A Agência para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação e do 

Conhecimento (ADSI) situa-se na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro nº 50, em pleno 

Instituto Politécnico da Guarda no edifício da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. 

Funciona desde as 9h às 13h durante a manhã e no período da tarde das 14h às 18h.  

A ADSI foi criada em dezembro de 1999, pois havia necessidade de criar uma 

estrutura que coordenasse e convergisse o desenvolvimento da Sociedade de Informação e 

do Conhecimento no Distrito da Guarda. 

 

1.1-Associados  

A ADSI tem como seus associados:  

 ADM Estrela 

 Câmara Municipal de Almeida 

 Câmara Municipal de Celorico da Beira 

 Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo 

 Câmara Municipal de Fornos de Algodres 

 Câmara Municipal de Gouveia 

 Câmara Municipal de Manteigas 

 Câmara Municipal de Mêda 

 Câmara Municipal de Pinhel  

 Câmara Municipal da Guarda 

 ACG- Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda 

 Câmara Municipal de Trancoso 

 Câmara Municipal de Manteigas 

 Câmara Municipal do Sabugal 

 IPG- Instituto Politécnico da Guarda 

 NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda 
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1.2- Missão e Valores 

De acordo o autor Daychow (2009, p. 35), a missão e valores são as bases para se 

estabelecer a direção e orientação para uma organização, mas, para se tornarem 

realidade, têm que se traduzir em objetivos e orientações estratégicas. 

A missão da ADSI é promover o desenvolvimento da região tendo por base as 

tecnologias de informação e comunicação.  

Como constatado nos estatutos da ADSI,
1
 os seus valores são os seguintes:   

 Dinamização Regional (Conteúdos e Serviços Digitais)  

 Governo Eletrónico Local (Desenvolvendo sites autárquicos)  

 Acessibilidades (Aposta na generalização de acesso a todos os cidadãos) 

 Infraestruturas (Perspetivando usabilidade e perceção das mesmas) 

 

      1.3-Objetivos  

Os objetivos gerais da ADSI 
2
 podem ser classificados como os resultados que a 

instituição precisa alcançar num determinado prazo de tempo, tendo atenção ao contexto 

onde está inserida de forma a atingir a sua missão e cumprindo e respeitando os seus 

valores.  

A ADSI tem como principais objetivos:  

 O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Distrito 

da Guarda;  

 Criação de infraestruturas para promover o desenvolvimento da região no panorama 

de acesso á informação;  

 Promoção de uma cidadania moderna para qual o uso destas tecnologias é 

fundamental;  

 Estímulo do desenvolvimento científico e tecnológico através da promoção de 

atividades de Investigação e Desenvolvimento com colaboração internacional;  

 Apoiar as empresas da região na modernização tecnológica, enquanto condição 

indispensável á competitividade internacional e também apoiar a criação de novas 

empresas com bases tecnológicas 

                                                             
1
 Cf. Estatutos da ADSI (consulta documental na fonte original dos estatutos da organização em junho 2019)  

2 Cf. Objetivos da ADSI (consulta documental na fonte original dos objetivos da organização em junho 2019)  
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   1.4-Estrutura Organizacional 

A equipa da ADSI é formada por cinco pessoas e, por vezes alguns, estagiários. Os 

membros são os seguintes: José Gomes (diretor), Patrícia Correia (diretora adjunta), José 

Daniel e Carla Seguro (editores multimédia), Natasha Fernandes e Carolina Videira 

(editores) e Vicente Gonçalves (apoio técnico). O Diretor coordena a atividade da 

organização a tempo parcial e pontualmente recorre-se a um especialista na gestão de 

fundos comunitários.  

O organograma é um gráfico que representa a estrutura hierárquica de uma 

empresa, instituição, organização ou associação, definindo por ordem decrescente os níveis 

de hierárquica, bem como os elementos que fazem parte desta. A figura 1 representa a 

estrutura organizacional formal feita por meio do organograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1- Organograma da ADSI 
Fonte:próprio 

 

Diretor  

           José Gomes 

            Diretora Adjunta 

          Ana Patrícia Correia 

     Editor Multimédia  

           José Daniel 

          Carla Seguro  

               Editora 

   Ana Patrícia Correia 

        Carolina Viera 

    Natasha Fernandes 

      Apoio Técnico   

   Vicente Gonçalves 
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   1.5-Identidade Visual 

Um dos elementos fundamentais na legitimação de qualquer organização é a sua 

identidade visual. Podemos definir identidade visual como um conjunto de imagens que de 

forma direta ou indireta identificam a empresa. Identidade visual tem como suportes o 

nome, o logótipo e slogan que, para alguns autores não é considerado como suporte vital 

da identidade visual da organização.  

É através da identidade visual que o público tem o primeiro contacto com a 

organização, “qualquer instituição começa, em termos de comunicação, pelo seu nome, 

pelo seu logotipo e também pelo seu slogan, que são os elementos primários para a 

identificação e reconhecimento desta junto ao público. ” J. Martins Lampreia (2003, p. 48)  

 

 

 

 

1.5.1-Nome 

O nome é o elemento fundamental de uma organização pois é através desse que se 

conseguem distinguir umas organizações de outras. No caso atual e particular da ADSI, 

este nome insere-se na categoria de sigla que advém de uma denominação de uma empresa 

que se transformou em sigla que, à partida, não tinha sentido e que foi necessário a sua 

evolução através de esforços de comunicação. 
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1.5.2-Logótipo  

Logótipo consiste na representação visual ou gráfica que identifica uma marca ou 

empresa. O logótipo tem como objetivo diferenciar uma marca dos seus concorrentes, 

criando uma ligação com o público atual e potencial. A criação de um logótipo é fulcral 

para uma empresa, sendo que não basta ser visualmente agradável, o logótipo tem que ter 

significado. Na sua criação a criatividade é essencial, as cores, formas e letras que fazem 

parte do logótipo devem ser cuidadosamente ponderadas. Algumas vezes com o passar do 

tempo os logótipos de uma empresa podem mudar, de forma a adaptar-se a uma nova 

filosofia ou mentalidade. A figura 2 e 3 respetivamente representam os logos da empresa 

de estágio e a assim como a sua evolução.   

 

 

 

Figura 2- Logótipo original ADSI 
Fonte: Própria 

 

 

Figura 3- Logotipo atual ADSI  
Fonte: Própria 
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1.5.3-Slogan 

Outro elemento fundamental da organização é o slogan que tem a finalidade de 

reforçar a mensagem do logotipo, não necessariamente para promover produtos mas sim 

para exprimir a filosofia da organização em questão.  

A Região à distância de um clique é este o slogan que representa a identidade da 

ADSI beira.pt. Tendo em conta a associação a vários municípios da região onde está 

inserida, é um slogan que deixa bem claro a missão e filosofia da organização. 

 

1.5.4-Comunicação Interna 

Comunicação interna é a transmissão de informações da organização por 

canais/meios internos para os seus colaboradores. A importância da comunicação interna 

para nas organizações impõe-se como prioridade para as mesmas que prezam pela 

eficiência. Vivemos na era da informação e do conhecimento, e isto por si só, obriga as 

organizações a necessidade de olharem estrategicamente para a sua comunicação interna. 

Na ADSI a comunicação interna é correta, seja através de reuniões entre os 

colaboradores e/ou através da rede interna de email usada por todos.   

 

 

1.5.5-Comunicação Externa 

Podemos definir comunicação externa como o conjunto das ações informativas que 

a empresa dirige aos seus diferentes públicos e o seu objetivo é gerar, manter e reforçar as 

relações entre a instituição e o seu púbico, melhorando a imagem da mesma e informando 

a opinião pública. A ADSI para além de comercializar material informativo, dá a conhecer 

a região da Beira Interior através da plataforma Beira.pt onde estão disponíveis e dispostas 

as notícias e eventos onde o público pode encontrar as informações necessárias. O 

público/cliente pode encontrar estas informações através das várias redes sociais 

(facebook, instagram) por correio electrónico e por telefone 
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1.6-Análise SWOT 

A Análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição 

estratégica da empresa no ambiente em questão. A técnica é creditada a Albert Humphrey 

e é uma ferramenta usada como base para gestão e planeamento estratégico de uma 

corporação ou empresa, mas devido á sua simplicidade, pode ser utilizada para analisar 

qualquer cenário. 

“No modelo de análise SWOT as ameaças constituem sempre oportunidades 

latentes, sendo que as organizações não se devem limitar em função das novas tendências 

do meio envolvente, assumindo antes a provocação de transformar as aparentes ameaças 

em novas oportunidades” (Freire, 1997, p. 143)  

 

Tabela 1- Análise SWOT 
Fonte: próprio 

Pontos fortes: Pontos fracos: 

Boas Instalações Localização 

Rapidez no atendimento ao público Equipa Reduzida 

Colaboradores competentes e com 

experiencia elevada 

 

Oportunidades: Ameaças: 

Aumentar equipa Concorrência 

Mais parcerias de negócio  

 

Esta análise foi elaborada de acordo a minha perspetiva sobre a ADSI, sendo que os 

pontos fortes e fracos estão maioritariamente relacionados com fatores internos enquanto 

que as oportunidades e ameaças relacionadas com fatores externos. Em relação aos pontos 

fortes a ADSI dispõe de competente capacidade de trabalho e elevada qualidade de 

serviços.  

É importante mencionar na Análise SWOT que os pontos Oportunidades e 

Ameaças não podem ser alterados mas que os Pontos fortes e Pontos fracos podem ser 

influenciados e por sua vez com consequentemente alterados.
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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 e jornalísticos. 

 

2. Plano de Estágio 

Na chegada à ADSI foi proposto um plano de estágio concordante com as 

competências adquiridas e com as atividades que iria desenvolver ao longo do tempo de 

estágio.  

A elaboração, gestão, coordenação e desenvolvimento de conteúdos multimédia e 

audiovisuais para a plataforma Beira.pt foram vistos pela entidade como uma boa maneira 

para explorar as minhas competências dentro da área em questão. O plano de estágio pode 

ser visto em Anexo 1.  

 

 

2.1. Objetivos  

O objetivo do estágio foi: 

 

 Demonstrar as competências adquiridas ao longo do curso TeSP de Repórter 

de Som e Imagem e pôr em prática as mesmas; 

 

 A inserção num ambiente profissional na área do curso; 

 

 Aprender o que é a vida de um profissional nesta área, e preparar o aluno em 

questão para o futuro e para eventuais dificuldades que podem surgir no 

mundo do trabalho adquirindo experiência valiosa.  

 

 

2.2. Estratégias 

No início do estágio a supervisora ajudou-me a integrar na equipa através da 

apresentação dos seus membros e mostrou-se disponível para esclarecer qualquer género 

de dúvida em relação ao ambiente de trabalho. A principal estratégia foi a total 
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disponibilidade para aprender e aplicar as minhas competências, sempre focado na missão 

e objetivos do trabalho desta organização, procurando integrar-me no espírito de equipa, 

pois só assim se pode ser sucesso no mercado de trabalho. A complementaridade 

profissional é, na minha opinião, um trunfo para vida saudável nas organizações.  

 

 

 

 

3. Cronogramas  

O meu estágio envolveu atividades ao longo de 750 horas, durante as quais pude 

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

 

Tabela 2- Cronograma do mês de fevereiro e março 
Fonte: próprio 

Atividade 
 Apresentação do espaço escritório; 

 Apresentação e explicação da sala dos servidores; 

 Elaboração da lista de registos fotográficos necessários para o banco de imagens do Beira.pt; 

 Criação do percurso mais eficiente para os registos fotográficos; 

 Pesquisa de diferentes tipos de câmaras, lentes, microfones, luzes, mochilas; 

 Elaboração de orçamento para a atualização do material audiovisual do Beira.pt 

 Integração no canal youtube do Beira.pt 

 Cobertura do Desfile Infantil Guardafolia 2019 

 Elaboração de guião 

 Deslocação ao local, captação das imagens para reportagem vídeo 

 Edição e montagem da reportagem  

 Elaboração de textos auxiliares de forma a complementar as imagens 

 Cobertura da XXIV Feira das Tradições - Pinhel 

 Elaboração de guião 

 Deslocação ao local, captação das imagens para reportagem vídeo 

 Presença no stand ADSI na feira de Pinhel 

 Edição e montagem da reportagem 

 Elaboração de textos auxiliares para complementar as imagens;  

 Cobertura XVI Feira do Fumeiro, dos Sabores e do Artesanato – Trancoso 

 Elaboração de guião 

 Deslocação ao local, captação das imagens para reportagem vídeo; 

 Edição e montagem da reportagem; 

 Criação de textos auxiliares para complementar as imagens; 

 Edição e entrega de registos para o banco de imagens do Beira.pt 

 

Como podemos observar na Tabela 2 onde estão descritas as atividades realizadas 

nos meses de fevereiro e março, o tempo foi passado tanto no exterior como no interior. 

Foi bastante interessante e desafiante no período inicial de estágio ter á partida tantas 

reportagens para realizar devido aos inúmeros eventos da região. 
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Tabela 3- Cronograma do mês de abril 

Fonte: Própria 

Atividade 
 Captação de registos fotográficos para o banco de imagens do Beira.pt; 

 Vídeo de apresentação da ADSI; 

 Elaboração de guião; 

 Reconhecimento de espaços a apresentar no vídeo; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas de transição de vídeo; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas na edição e corte de vídeo; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas de introdução de texto em movimento em vídeo; 

 Edição e montagem do vídeo de apresentação; 

 Edição e entrega dos registos fotográficos para o banco de imagens do Beira.pt; 

 

 

Como se pode observar na tabela três o mês de abril foi também de trabalho 

bastante autónomo e com liberdade criativa, envolveu novamente trabalho de exterior e 

interior. 

 

 
 
 

Tabela 4- Cronograma do mês de maio 
Fonte: Própria 

Atividade 
 Captação de registos fotográficos para o banco de imagens do Beira.pt; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas de transição de vídeo; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas na edição e corte de vídeo; 

 Reportagem fotográfica do desfile académico da Guarda; 

 Reportagem fotográfica da ação de sensibilização da ADM Estrela;  

 Montagem do stand da ADSI na Feira Ibérica de Turismo;  

 Reportagem vídeo da inauguração da Feira Ibérica de Turismo; 

 Elaboração de guião; 

 Deslocação ao local, captação das imagens para reportagem vídeo; 

 Presença no stand ADSI na Feira Ibérica de Turismo, respondendo a perguntas do público em geral;  

 Edição e montagem de vídeo; 

 Carregar o vídeo para o canal youtube do Beira.pt; 

 Reportagem fotográfica da Feira Ibérica de Turismo; 

 Edição e entrega dos registos fotográficos para o banco de imagens do Beira.pt; 

 

Como se pode observar na tabela quatro o mês de maio foi na sua maioria de 

trabalho exterior, lidando com diferentes situações e arranjando resposta adequada e 

correta para as mesmas. 
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Tabela 5- Cronograma do mês de junho e julho 
Fonte: próprio 

Atividade 
 Captação de registos fotográficos para o banco de imagens do Beira.pt; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas de transição de vídeo; 

 Aprofundar e procurar novas técnicas na edição e corte de vídeo; 

 Aprofundar e procurar técnicas de texto em movimento em vídeo; 

 Coordenação com a Câmara Municipal de Fornos de Algodres para a realização de vídeos promocionais;  

 Deslocação até Fornos de Algodres para reunião com o vereador; 

 Reconhecimento dos locais e freguesias a incorporar no vídeo;  

 Delineação de trajeto e ordem das filmagens; 

 Deslocação até Fornos para ver os locais presencialmente;  

 Elaboração de guião; 

 Deslocação até Fornos de Algodres para captação de imagens; 

 Edição e montagem de vídeo; 

 Entrega dos vídeos ao vereador; 

 Edição e entrega dos registos fotográficos para o banco de imagens do Beira.pt; 

 Entrega de todos os vídeos realizados durante o estágio para arquivo;  

O mês de junho e julho foram bastante trabalhosos, não só pelo tempo passado em 

exterior para captação de imagens mas também na realização de trabalho profissional ao 

nível de edição.  

 

4. Enquadramento das Atividades Desenvolvidas  

Neste ponto serão explícitas as atividades que foram elaboradas durante o período 

de estágio de modo a explicar no que consistiram e em que noções se basearam. Estas 

atividades contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

4.1. Registo Fotográfico  

Durante o período de estágio tive oportunidade de realizar trabalhos fotográficos 

para o banco de imagens do Beira.pt  para facilitar a publicação de notícias quando as 

mesmas estavam inseridas ou eram sobre o local em questão. Deste modo quando surgisse 

a publicação da notícia, seria  usada uma imagem atualizada ao invés de uma antiga que 

poderia não servir o propósito completo da notícia. 

Antes de sair para o exterior para realizar o trabalho, havia todo um conjunto 

procedimentos a realizar: preparar a câmara, verificar a bateria, o cartão de memória e o 

modo (automático ou manual).  

Como profissional e aplicando os conhecimentos do curso, o modo é sempre o 

manual, de forma a ajustar o ISO, abertura e velocidade mais adequados a cada situação. 

Nestes fatores podem influenciar a luz natural presente, a exposição desejada na foto e o 

desfoque de fundo que neste caso de fotografia arquitetónica está na sua maioria sempre 
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focado. Nas fotografias para o banco de imagens tentei sempre mostrar o ambiente na sua 

melhor forma mas, ao mesmo tempo, manter-me fiel à realidade. Apliquei também várias 

regras de enquadramento fotográfico ensinadas ao longo do curso, como a regra dos terços, 

linha do horizonte, linhas guia, texturas entre outras.  

Tentei fotografar sempre em dias de céu aberto e/ou com sol de modo a produzir 

um registo fotográfico competente, os locais a fotografar foram sugeridos pela supervisora 

de estágio, pois entendeu também que eram locais que precisavam de atualização no banco 

de imagens do Beira.pt. 

Ao longo do estágio realizei duas reportagens fotográficas de eventos que 

decorreram e que de imediato,   em conjunto com a responsável pela partilha de noticias 

nas redes sociais foi logo feito o upload. Na figura 4 é apresentada a pasta final que se 

compilou neste projeto, onde cada subpasta contém cerca de 6 registos fotográficos de 

diferentes perspetivas.   

 

 

Figura 4- Lista total de marcos fotografados 
Fonte: próprio 

 

 

4.2. Coordenação e Realização de Conteúdos Audiovisuais  

Coordenação e realização de montagem de vídeo foi onde se inseriu a maior parte 

do estágio, no âmbito da dinamização da plataforma Beira.pt que não tem ninguém, de 

momento, a realizar esse tipo de conteúdo exclusivamente. Daí algumas dificuldades 
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iniciais, por ser uma experiência nova tanto para mim, como estagiário, como para a 

entidade em si por receber um profissional com outras competências.  

Durante o período de estágio tive oportunidade de realizar diversos trabalhos 

audiovisuais para o Beira.pt, assim como o desenvolvimento do canal youtube que no 

início do estágio estava parado. Aplicando os conhecimentos lecionados no curso fui capaz 

de coordenar gerir e realizar conteúdos visuais de qualidade.  

Algumas regras de enquadramento aplicam-se tanto para as reportagens 

fotográficas como para o vídeo tal como a regra dos terços, os vários tipos de 

enquadramento (planos gerais, médios, fechados), assegurar que o vídeo tem raccord, a 

realização de um guião de forma a ir bem preparado para o local de forma a não 

desperdiçar tempo.  

No total realizei quatro reportagens de eventos da região (nomeadamente o Desfile 

de Carnaval da Guarda, a Feira das Tradições de Pinhel, Feira Fumeiro de Trancoso e a 

Feira Ibérica de Turismo) um vídeo de apresentação da ADSI e quatro vídeos 

promocionais do Município de Fornos de Algodres. Ao nível de captação de imagens 

procurei sempre a criatividade, que considero muito importante e  imperativa, de forma a 

criar conteúdos estimulantes e interessantes para o público.  

O programa utilizado para montagem e edição foi o mesmo que foi usado durante o 

curso o Adobe Premiere Pro pelo que não senti dificuldade nesse aspeto.   

Contudo, é um programa com enorme margem de aprendizagem pelo que procurei 

ao longo do estágio elevar as minhas qualidades enquanto editor, desenvolvendo estudando 

e descobrindo novas técnicas ao nível das transições, cortes e efeitos que são possíveis 

fazer nesse programa, para aplicar nos próprios vídeos. A preparação antes das filmagens 

era a mesma do que a dos registos fotográficos, verificar se a câmara tinha bateria, cartão 

de memória e assegurar o transporte do tripé. 
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Reflexão Final 

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

 

A realização deste estágio foi bastante enriquecedora a nível profissional e pessoal, 

permitiu a aplicação e solidificação dos conhecimentos obtidos no curso mas também 

contribuiu para o desenvolvimento de novas competências dentro da área de captação e 

edição de imagem.  

 

Estar inserido no mundo de trabalho, com um ambiente acolhedor por parte dos 

colaboradores, com disposição para esclarecer qualquer dúvida ou ajudar em qualquer 

entrave, foi de facto uma ótima experiência. Todas as críticas e sugestões que recebi foram 

todas elas construtivas e ajudaram-me a melhorar a nível profissional.  

 

Como foi a primeira experiência num estágio, não sabia muito bem o que esperar e 

confesso que senti algumas dificuldades pois sendo um estágio na área audiovisual, caso 

não possuísse uma câmara de vídeo e equipamento próprio sinto que não teria sido 

realizado tanto trabalho. No entanto foram cumpridos os objetivos estabelecidos no plano 

de trabalho designadamente as tarefas e responsabilidades. 

 

É notória a evolução da qualidade de vídeo, a nível profissional e artístico. Também 

pela motivação conseguida no estágio, comecei a fazer trabalhos pessoais fora do âmbito 

estágio, de forma a aprofundar ainda mais as minhas capacidades e conhecimentos ao nível 

da captação e edição de imagem. 

 

Considero que todos estes fatores contribuíram para o sucesso do estágio, 

proporcionando vastas experiências que de outra maneira não conseguiria ter vivido.  

 

Ter a possibilidade de realizar um estágio, seja em qualquer empresa ou instituição, 

é sempre uma experiência enriquecedora não apenas para a melhoria das competências 

técnicas mas também para desenvolver conhecimentos ao nível das organizações e do 

relacionamento entre os seus vários colaboradores.  
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