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Resumo 

Pretende-se, com este relatório, apresentar todas as ações e trabalhos elaborados durante 

os três meses, aditando os conteúdos desenvolvidos no curso de Comunicação e Relações 

Públicas.  

O estágio curricular decorreu nas instalações da Glam Celebrity do Porto, desenvolvi 

várias tarefas relacionadas com Marketing, Marketing Digital, Relações Públicas e 

Gestão de imagem. Corrigi desde CV’s dos agenciados aos Media Kits dos mesmos, 

elaborei tabelas de marcas, analisei dados, editei imagens para o Instagram e publiquei 

notícias em blogs. 

Posso confirmar que o estágio curricular me deu a possibilidade de acreditar nas minhas 

competências e muitas dessas competências foram desenvolvidas para impulsionar o meu 

crescimento em várias áreas, seja em Marketing ou em Relações Públicas. 

 

Palavras-chave: Glam; Redes Sociais; Agenciados; Marketing; Comunicação.
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Introdução 

Para terminar a licenciatura é necessário elaborar um relatório da Unidade Curricular 

Estágio que permite concluir a licenciatura em Comunicação e Relações Públicas. O 

Estágio Curricular tem uma duração de três meses, numa empresa proposta pelo discente, 

como foi o caso.  

Para que os trabalhos se desenvolvam da melhor forma, deve ser feito um estágio, sendo 

necessário a existência de um plano de realização de tarefas, (como é possível comprovar 

no anexo I).  

A escolha do estágio foi algo pensado desde o verão de 2017, pois o meu objetivo era e é 

fixar-me em Portugal Continental e, como tal, quando encontrei esta empresa soube de 

imediato que seria a escolhida. Apresentei a minha escolha à minha orientadora de estágio 

que rapidamente me elogiou pela decisão tão antecipada.  

O estágio foi uma abertura para o mundo profissional, aquele que nós, estudantes, temos 

medo de enfrentar, mas devo dizer que foi uma experiência enriquecedora. Pus em prática 

muitos conhecimentos teórico-práticos e desenvolvi competências que não sentia ter, 

desenvolvi um sentimento de responsabilidade acrescida e comecei a compreender que 

os erros não se resolvem facilmente nesta indústria competitiva. 

As minhas principais funções foram a criação de Media Kits, atualização de Social Media 

Report, criação de stories para a página do Instagram da empresa, envio de Endorser para 

empresas, entre outras que serão mencionadas ao longo do relatório. 

O relatório está subdividido em dois capítulos: o capítulo I onde se desenvolve a 

organização em que estive inserida, desde a parte física à parte mais digital da empresa e 

no capítulo II todo o processo decorrido em três meses de estágio curricular. 

As metodologias utilizadas foram a pesquisa através de bibliografias, consulta de sites e 

do arquivo documental do local de estágio, visto que a informação era abundante e 

necessária para desenvolver o mesmo. 

Neste relatório pretende-se partilhar a experiência vivida durante três meses, os aspetos 

positivos e negativos, as dificuldades que foram sendo ultrapassadas e o principal, as 

responsabilidades que foram sendo atribuídas com o desenvolver das relações humanas 

entre estagiária e tutora.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – 

GLAM CELEBRITY 
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Este capítulo destina-se à contextualização da empresa no meio em que está inserida bem 

como apresentar as linhas condutoras com que a mesma se rege, ou seja, missão, visão e 

valores, pois são aspetos importantes na consolidação da Glam Celebrity. Também se 

pretende explorar os públicos, a comunicação utilizada para alcançar maiores resultados 

e que meios são aproveitados para que empresa em questão ganhe destaque.  

A Glam Celebrity 

A empresa foi fundada em 2001, por Beatriz Lemos e o irmão Luís Lemos, na cidade do 

Porto e, posteriormente, mudaram-se para Vila Nova de Gaia, mais precisamente  para o 

Centro Empresarial de Gaia, o Candal Park (fonte: https://www.glam.com.pt/glam/). O 

principal objetivo da Glam, no início da sua história, passava por assegurar que as 

carreiras dos apresentadores nacionais e atores fossem estruturadas e sem qualquer tipo 

de intrusões que comprometessem o trabalho dos mesmos, tendo sido bem-sucedida logo 

desde o início.  

Após alguns anos, e provas de sucesso constantes, a empresa cresceu. Foi em 2007 que 

Lisboa se tornou o palco deste crescimento, mais especificamente no Marquês de Pombal, 

com a criação de uma sociedade entre os irmãos Lemos e Diana Ramos que tem vindo a 

desempenhar funções como Diretora e Coordenadora Geral da Glam. Através desta 

expansão a Glam abriu portas a várias áreas artísticas, desde o desporto, à música, 

comédia, a procura de novos talentos, projetos digitais e corporações, tendo um espaço 

para cada uma das mesmas:  

1. Glam Celebrity; 

2. Glam Models; 

3. Glam Music; 

4. Glam Sports; 

5. Glam Corporate; 

6. Glam Digital;  

7. Glam Comedy; 

8. Glam Internacional. 

A Glam Celebrity, além de ser o nome da empresa, também é um departamento onde 

estão inseridos os Agenciados que querem progredir na carreira como atores ou 

apresentadores. Na Glam Models estão agenciados todos os rostos que querem progredir 

na moda, design ou fotografia, seja a nível nacional ou internacional. Na Glam Music 

https://www.glam.com.pt/glam/
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encontram-se os agenciados ligados à Música ou que queiram progredir ainda mais na 

sua carreira, como músicos, carreiras a solo, Dj’s ou que queiram criar uma banda.  

Na Glam Corporate temos agenciados que estão ligados ao mundo empresarial, logo, 

procuram entrar em novos projetos comerciais ou até mesmo projetos das suas autorias, 

daí recorrerem a Agências que já têm conhecimento nessas mesmas áreas, abrindo-lhes 

portas. Também existe a Glam Digital ligada apenas a projetos digitais. 

Muitos dos agenciados que estão num determinado departamento também se encontram 

noutros, pois o objetivo é sempre ampliar o seu reconhecimento, seja em qual área for. 

Muitos dos casos da Glam começaram por uma área e expandiram-se para outras e o certo 

é que tem resultado muito bem a fusão entre outras áreas até porque os agenciados, por 

vezes, conseguem equilibrar essa fusão e conseguem mais seguidores e, por 

consequência, mais parcerias com marcas. 

Na Glam Comedy estão inseridos agenciados que queiram entrar em Stand Up Comedy e 

começar uma carreira a solo neste ramo, proporcionando momentos únicos e, por fim, a 

Glam Internacional, onde é possível encontrar agenciados de várias nacionalidades, como 

por exemplo, brasileira e espanhola, que querem ter destaque em Portugal e, portanto, 

estabelecem relações internacionais com uma Agência que tenha exatamente este 

departamento. 

Cada departamento está estruturado para lidar com as agendas e planificar novos projetos 

em que os agenciados se pretendam envolver até porque como Rez (2018, p.48) diz: 

“O trabalho do marketing já não era tão simples. Os consumidores passaram a 

estar bem informados e a comparar diversas ofertas de produtos ou serviços 

semelhantes. Sendo os gostos e preferências muito variados, os profissionais de 

marketing precisam de segmentar os mercados e desenvolver produtos de 

qualidade para satisfazer um público-alvo”.  

fazendo com que cada decisão de Marketing que seja tomada influencie a imagem de um 

agenciado para melhor demonstrando aos públicos envolventes nesta área que a Agência 

está preparada para potencializar a vida profissional do agenciado. 

A Glam Celebrity é uma empresa de renome com reconhecimento internacional, 

posiciona-se como uma marca global e dispõe de vários serviços, desde gestão de 
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carreiras a marketing digital, bem como assessoria de imprensa, garantindo que os 

agenciados estejam sempre nas luzes da ribalta, pelos melhores motivos, evidentemente. 

A empresa rege-se por uma filosofia, ‘A filosofia da Glam é proporcionar aos nossos 

clientes um serviço de qualidade e personalizado, de acordo com as suas necessidades e 

expetativas’ (fonte: https://www.glam.com.pt/glam/), demonstrando que os agenciados 

estão sempre em primeiro lugar, que os seus sonhos e objetivos são ouvidos mas que se 

necessitarem de conselhos ou diretrizes para alcançá-los a Glam também proporcionará, 

de imediato, o serviço personalizado, nunca prejudicando os mesmos. 

1. A Missão, Visão e Valores 

A Missão da empresa Glam Celebrity está assente numa base bem estruturada que 

pretende potencializar os seus agenciados no mercado e proporcionar-lhes experiências 

profissionais que, sozinhos, poderiam não conseguir atingir.  

A empresa tem como objetivo conseguir parcerias e propostas a vários níveis, desde o 

melhoramento de imagem à subida de ocupação na carreira de cada um dos fidelizados 

na mesma.  

De acordo com Maximiliano (2011, p.64) a missão: 

“É o negócio definido em termos de sua utilidade, que dá aos consumidores a 

motivação para trocar o dinheiro deles pelos produtos e serviços que você tem a 

oferecer. [...] Para definir a missão, ou proposição de valor, é preciso perguntar: 

para que serve nossa empresa? Qual a nossa utilidade para os clientes? Quais as 

necessidades estamos atendendo? Que benefícios temos a oferecer aos 

consumidores por meio de nossos produtos? Qual problema nossa empresa resolve 

para seus clientes? Que responsabilidades estamos cumprindo na sociedade?” 

respondendo a estas questões conseguimos compreender as metas que devem ser 

atingidas para que uma empresa se destaque da imensidão que já existe no mercado. 

A Visão da Glam passa por estabelecer metas a longo prazo, metas que sejam 

proporcionais à idealização de um futuro para empresa. Tomando em consideração o que 

Machado (2009, p.31) afirma “O processo de desenvolvimento da Visão é tão importante 

quanto seu resultado; as visões se definem melhor na linguagem dos protagonistas da 

ação; a Visão ajuda a focar o processo de planejamento estratégico e, portanto, precisa 

https://www.glam.com.pt/glam/
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ser desenvolvida antes que o planejamento aconteça.”, concluímos que, quando se tem 

uma visão empresarial, deve ter-se em conta a direção em que se caminha e aquela que 

se quer atingir. 

 A Glam tem uma visão realista do mercado, mas ambiciona sempre a uma grande escala 

também por trabalhar com marcas de renome internacional tendo um sentido em que 

potencializa os seus agenciados a quererem explorar novas áreas para que ganhem um 

destaque ainda maior do que aquele que já têm. Logo, é importante compreender que é 

necessário existir coerência e empenho para que os resultados sejam positivos para ambas 

as partes, para Agência e para os Agenciados.  

Os Valores demonstram que tipo de comportamento e ética profissional uma empresa 

ditará para o seu percurso, partilhando com o seu público o seu perfil e as mecanizações 

que levarão ao reconhecimento. É tão necessário compreender comportamento e a ética 

como criar um valor que seja imprescindível para que o agenciado se sinta sempre em 

primeiro lugar, como Kotler & Armstrong (2006) afirmam é necessário criar um grande 

valor que  faça com que o consumidor não troque o serviço por outro, pondo sentimento 

e criando uma relação tão firme e de confiança que o mantenha fidelizado e sinta um 

grande potencial na empresa em que investiu. A Glam Celebrity tem os valores assentes 

na defesa de imagem de cada agenciado, na preponderância de estilos de contratados, pois 

um dos principais valores da Glam é que são uma família e se dedicam ao mesmo: 

reconhecimento profissional.  

É necessário conhecer quem administra a empresa para perceber a imagem que pretendem 

passar e a Glam está representada por pessoas ambiciosas, que defendem quem faz parte 

dos quadros, não se limitam a evitar os problemas, enfrentam-nos, daí ser uma agência 

reconhecida internacionalmente.  

1.2 A Identidade Visual 

A Identidade Visual de uma marca é uma construção de vários elementos que, num todo, 

comunicam a verdadeira essência da marca desenvolvida. Como diz a Agência Brand 

(2017) num comunicado digital “Assim, a identidade visual deve expressar e estar 

conectada com os objetivos do seu negócio” demonstrando que existem vários elementos 

que reunidos têm esse poder, como é o caso do logótipo, do slogan, das cores, entre outros 

elementos, que se destacam de todos os outros.  
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É na imagem que se atrai um público, foi algo que aprendi no decorrer do curso bem 

como no estágio. Foram várias as unidades curriculares, principalmente em Publicidade 

e Propaganda e em Semiótica, em que se debateu a importância de uma imagem, o poder 

que a mesma tem para transmitir um sentimento e deixar o público completamente ligado 

ao serviço da empresa Glam Celebrity. 

Nos primeiros cinco anos a Glam tinha um logótipo com bolas cor-de-rosa, como todo o 

processo da identidade visual passa por um update ao longo dos anos. É através do 

desenvolvimento de um elemento visual que existe a possibilidade de crescer enquanto 

empresa, tal como Farina (1990, p.13) diz: 

“sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 

tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. Ou seja, a cor é vista: 

impressiona a retina. É sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois tem 

valor de símbolo e capacidade, portanto, de construir uma linguagem que 

comunique uma ideia”. 

O logótipo utilizado até hoje é feito com linhas que, como se pode ver na figura 1 abaixo, 

não têm um fim visto que o objetivo é que os agenciados compreendam que não existem 

obstáculos nesta agência para atingirem o sucesso. A cor utilizada é sóbria e glamourosa 

e, neste caso, é apenas uma, o preto. 

 Como foi estudado anteriormente o preto é uma cor ligada ao luxo, diferença, destaque, 

poder e a Glam tem e proporciona cada uma das mesmas características aos seus 

agenciados, mostrando ao mercado que não é por acaso que está há 18 anos no mesmo.  

 

 

 

 

Para além do logótipo são poucos os elementos definidos pela Identidade Visual que estão 

implementados na Glam até porque de acordo com a Agência Brand (2017) “Estabelecer 

uma identidade visual forte é um processo conquistado gradualmente. Com o passar do 

tempo e utilizando as estratégias e divulgação adequadas, a tendência é que ela ganhe 

cada vez mais popularidade” o que me faz afirmar que a Glam não necessita de todos os 

Figura 1 Logótipo Glam Celebrity 

 

 

Fon 

Fonte: https://www.glam.com.pt 

https://www.glam.com.pt/
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componentes existentes na Identidade Visual, necessita sim dos certos, pois a Agência 

criou uma imagem intocável.  

Não existe um slogan definido pela Agência por acreditar que não existe a necessidade 

de tal. A Glam tornou-se suficientemente forte no mercado para não ter que recorrer a 

mais “acessórios”. Para além de ser uma Agência com 18 anos num dos mercados mais 

competitivos de sempre, também é uma Agência que procura manter sempre um vigoroso 

perfil, bem como a apresentação de uma organização para com aqueles que se 

comprometem com a mesma. 

1.3 O Ambiente Organizacional  

A Glam, em Vila Nova de Gaia, tem um espaço amplo, cool, descontraído e clean, visto 

que a empresa recebe visitas mensalmente dos seus agenciados e tem por vezes, reuniões 

com marcas interessadas nos mesmos. É necessário manter o espaço visualmente 

apelativo para que seja uma forma de cativar aqueles que estabelecem um contrato com 

a empresa.  

Como todas as empresas esta também tem uma hierarquia que garante o funcionamento 

e estabilidade. A Glam, em Gaia, possui uma Direção, Departamento de Marketing, de 

Gestão Financeira e de Moda. As ordens principais vêm de Beatriz Ramos, Diretora da 

Glam, mas dentro de cada departamento a coerência e organização estão bem 

estabelecidas, também porque as TIC’s vieram permitir que tal acontecesse, já dizia Wirtz 

& Lovelock (2016) que para que um negócio evoluir e estabilizar tem que ter a equipa 

certa, uma equipa baseada na lealdade para com a empresa e, acima de tudo, que 

compreenda as estratégias da organização para que a tal evolução, referida anteriormente, 

seja um objetivo diário a cumprir. 

O Departamento de Marketing, no qual estou inserida, depende da Direção em relação à 

tomada de decisões importantes, no entanto, é independente no envio de propostas de 

parcerias, endorsers, na informação utilizada para promover um agenciado, nas propostas 

comerciais e no uso da plataforma dos influencers (Sway). É necessário filtrar todas as 

decisões, pois são inúmeras propostas a advirem constantemente e é imprescindível uma 

boa gestão do sector. A necessidade de o Departamento funcionar com qualidade é quase 

como uma responsabilidade por parte dos funcionários inseridos no mesmo, é a partir da 

boa conduta profissional que chegam propostas diariamente para os Agenciados, caso 
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contrário não seria um Departamento conciso e funcional capaz de proporcionar novas 

tarefas aos mesmos. 

1.4 A Comunicação Interna 

Em todos as áreas conseguimos perceber a importância de uma comunicação interna, isto 

porque é esta comunicação que permite uma boa estrutura organizacional e profissional 

entre empresa e funcionários. É de congratular uma empresa quando a mesma se 

demonstra disponível para ter uma excelente comunicação interna até porque são essas 

mesmas que conseguem deixar o seu público interno satisfeito e, por consequente, feliz 

com o seu cargo de trabalho. 

“Hoje, podemos definir a comunicação interna como o conjunto de ações que a 

organização coordena com o objetivo de ouvir, informar, mobilizar, educar e 

manter coesão interna em torno de valores que precisam ser reconhecidos e 

compartilhados por todos e que podem contribuir para a construção de uma boa 

imagem pública.” Curvello (2002, p.22). 

Na Glam consegue-se perceber que apesar de muitas ordens virem da direção é dado aos 

funcionários a liberdade para trabalharem, logo é uma comunicação horizontal, “o fluxo 

horizontal é tão responsável pela coordenação e combinação das diversas posições e 

unidades, visando a um trabalho em conjunto” Rego (1986, p.66), permitindo que o canal 

de comunicação utilizado seja o informal, pois é realizada através da oratória e escrita, 

havendo mais contacto e relações profissionais com outras empresas do que propriamente 

utilizando um canal de comunicação formal que funciona apenas por escrito. Fiquei muito 

surpresa por ver que é possível trabalhar a comunicação informalmente porque assim 

significa que existe confiança no funcionário. 

1.5 A Comunicação Externa 

Para além da Comunicação Interna também temos a Comunicação Externa que nos 

permite criar relações para além da empresa, isto é, aproximar a empresa com os públicos, 

partilhando com os mesmos a visão, missão e valores, criando em torno deles uma 

imagem para que possam compreender o objetivo principal da empresa.  

A Glam trabalha muito esta comunicação através das redes sociais, partilhando os 

melhores momentos dos seus agenciados, mas quando é necessário também partilha 

comunicados de imprensa. Por exemplo, quando o agenciado Ângelo Rodrigues esteve 
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no hospital, foram partilhados dois comunicados na página oficial da Glam, não é 

necessário alimentar um público que apenas se preocupa em criar boatos, é necessário 

sim partilhar as notícias com um público que realmente quer informações fidedignas sem 

segundas intenções. 

A noção de que uma empresa se constrói com fatos reais e sem filtros é muito importante 

para que uma boa imagem seja partilhada com quem nos segue e é esse o objetivo da 

Glam, acima de tudo manter uma relação cordial e honesta que se baseia nos bons valores 

profissionais para que não percamos integridade. É muito importante neste meio, que é 

tão complicado e competitivo, manter uma comunicação assente no respeito para que não 

interfira ou cause um ponto de rutura entre a empresa e o seu público. 

1.6 A Análise SWOT 

A Análise SWOT, para mim, existe em qualquer tipo de empresa, pois “De um lado, 

apresentam-se os principais aspectos que a diferenciam dos seus concorrentes no mercado 

considerado, identificando os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. Do outro lado, 

identificam-se perspectivas de evolução do mercado, as principais ameaças e as principais 

oportunidades.” (Gonçalves & Mexia, p.451) afinal de contas é uma análise que se baseia 

em quatro pontos: Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças. Qualquer 

empresa consegue compreender estes pontos porque se é verdadeiramente uma empresa, 

então está inserida numa área em que existe competição e, acima de tudo, está interligada 

a um meio que passa por várias transformações.  

Como tal, a Glam também necessita de uma Análise SWOT constantemente, pois está 

num meio demasiado competitivo que a obriga a mudar certas estratégias para que 

continue adequada ao mercado. 

Na tabela 1, abaixo, partilho a minha opinião em relação à Análise SWOT sobre a Glam, 

sendo que a fonte é própria, pois criei-a.  

Pontos Fortes Pontos Fracos 

-Agência no mercado à 18 anos; 

-Mercado Internacional; 

-Agência pioneira no mercado; 

-Funcionários de qualidade; 

-Predominância de Atores com +45 anos; 

-Agência do Porto encarecida em termos 

de instalações; 

-Falta de público jovem na família Glam; 
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-Investimento nos Agenciados a curto, 

médio e longo prazo. 

-Contratos com marcas mundiais; 

- Pouco aumento do público nas redes 

sociais; 

Falta de um espaço criativo para os 

agenciados. 

Oportunidades Ameaças 

-Reconhecimento a nível internacional 

devido ao Candal Park (onde se localiza a 

Glam); 

-Relações profissionais com outras 

Agências; 

-Novas relações com marcas 

internacionalmente reconhecidas; 

-Incentivo ao desenvolvimento 

profissional devido à proximidade de 

serviços. 

- Outras Agências no mesmo espaço 

empresarial; 

-Valores comerciais maiores devido à 

elevada competição; 

-Menos reconhecimento face às novas 

Agências. 

 

Tabela 1 Análise SWOT da Glam 

De acordo com Ribeiro (2009, p.75): 

“Esta análise é uma ferramenta de diagnóstico e planeamento estratégico que permite 

fazer uma avaliação de equipas, empresas, organizações ou indivíduos, assim como 

das respectivas envolventes. As suas conclusões devem ser utilizadas como 

indicações para orientação futura, nunca como receita milagrosa! Os pontos fortes e 

fracos são factores internos, sobre os quais se tem algum controlo ou influência, 

enquanto as oportunidades e as ameaças são factores externos sobre os quais não se 

pode exercer nenhum tipo de controlo. Não dependem de nós!”. 

1.7 O Público-Alvo 

Ao falar em público-alvo pretende-se conhecer a direção de públicos que a Glam quer 

impactar, “o número de públicos-alvo corresponde ao número de segmentos da população 

que queremos atingir” Dordor (2007, p.188), neste sentido, as pessoas que estão ligadas 

ao meio cultural, artístico, desportivo, musical, escultural, pois serão essas mesmas que 

terão atenção a uma agência que trabalha a carreira, imagem e gestão de redes sociais dos 

mesmos. 
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O Público-alvo da Glam é versátil, dinâmico e carismático. A Glam trabalha com todos 

os géneros e idades, pois o principal objetivo é potencializar o agenciado e não criar 

entraves a nível profissional e de mercados, ter 12 ou 68 anos não está em causa, o que 

está em causa é a imagem ser trabalhada e alcançar possíveis agenciados que trarão bom 

nome à empresa. Isto acontece devido ao Marketing ser: 

“um processo que cobre uma grande variedade de tópicos, que vão desde a 

compreensão dos clientes, dos mercados e dos concorrentes, à escolha do mercado 

alvo, à definição da estratégia de marketing e à implementação das políticas de 

marketing mix, com o objetivo de criar valor para o cliente e manter clientes 

satisfeitos” Maçães (2017, p.77). 

Quando uma Agência pretende melhorar a imagem de um agenciado pode fazê-lo com 

um acordo comercial com outra Agência, neste caso, pedir emprestado um amigo do 

agenciado de forma a que seja feita uma publicidade que lhe permita obter uma maior 

vantagem profissional. Nos dias de hoje recorre-se, muitas vezes, a estas estratégias para 

que a Agência não perca protagonismo nem o seu agenciado perca destaque, e até em 

alguns casos a família Glam cresce porque o agenciado da outra Agência reconhece a 

Glam e o valor no mercado que a mesma detém.
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Neste capítulo e último, pretende-se dar a conhecer as tarefas desenvolvidas durante os 

três meses de estágio curricular bem como as aprendizagens obtidas. Será feita uma 

timeline desde o início até ao fim do mesmo com os objetivos, pontos positivos e 

negativos. 

2. O Plano de Estágio 

Um plano serve como guia para o bom funcionamento do desempenho de um profissional, 

o plano elaborado para o estágio está visível no anexo 1, com o objetivo de dar a conhecer 

as tarefas desenvolvidas. 

O Plano de Estágio proposto pela empresa teve como principais objetivos a serem 

cumpridos a criação de publicidades dos agenciados para com os clientes, planos digitais 

publicitários, elaboração de Social Media Report para as entidades parceiras, planos de 

controlo de Instagram, atualização diária das redes sociais da empresa e criação de stories 

no Canva. Também foi necessário efetuar a atualização de CV’s, atualização das 

informações do site, Media Kits para promoção dos agenciados, atualização da base de 

dados, contacto com os parceiros e publicação nos espaços digitais dos agenciados, 

traduções de contratos e responder a entrevistas para os agenciados como se fosse um 

deles. 

Por fim, também me foi pedida a atualização das grelhas de excel das redes sociais, de 

forma a controlar a exposição da empresa e aceder, todos os dias, ao e-mail publicitário 

da empresa para ver quais são os google alerts em relação aos agenciados, nomeadamente 

as notícias e eventos a que estão destacados ou que foram convidados. 

Tendo a base alinhada, o passo seguinte foi perceber como fazer cada uma das tarefas 

mencionadas acima. Como as bases em redes sociais não estavam exploradas a empresa 

fez questão que, enquanto estagiária, criasse interesse e pesquisasse sobre as próprias.  

2.1 O Celebrity 

Considerando os mais de 60 agenciados, o departamento de Marketing, no qual estive 

inserida, decidiu que trabalharia apenas com os Celebrity, sendo estes, um número total 

de 23. Neste grupo estão inseridos: Aldo Lima, Carolina Patrocínio, Cláudio Ramos, 

Diana Chaves, Hélder Reis, Inês Folque, João Baião, João Paulo Rodrigues, João Paulo 

Sousa, Jorge Gabriel, Júlia Pinheiro, Leonor Poeiras, Maria Elisa Domingues, Pedro 
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Alves, Pimpinha Jardim, Raquel Prates, Rita Andrade, Rita Ferro Rodrigues, Rui Unas, 

Sofia Ribeiro, Sónia Araújo, Tânia Ribas Oliveira e, por último, César Peixoto.  

O grupo acima mencionado foi o meu foco, portanto todas as notícias, pesquisas ou 

eventos relacionados com os mesmos tinham que ser tratados e divulgados nas redes 

sociais da Glam, ou seja, no Instagram, Facebook e no site oficial da Agência. Depois de 

ter conhecimento do desenvolvimento profissional de cada um também comecei a 

publicar eventos de outros agenciados que não estavam no meu Departamento para que a 

página se mantivesse atualizada e o público também. 

Uma empresa de Marketing Digital e Agenciamento de famosos tem como principal base 

a integridade da imagem dos seus agenciados para que haja uma maior relação entre 

mercado/público. 

 No início do estágio foram-me pedidas quatro tarefas diárias que não podiam fracassar, 

sendo estas, os posts no feed do Instagram da Glam, ou seja, a publicação de fotografias 

na página principal, a criação de conteúdos (stories) para o Instagram da mesma, ou seja, 

conteúdos que dão a conhecer cada desenvolvimento na carreira do agenciado, o 

tratamento dos Media Kits, isto é, a apresentação dos agenciados com o percurso dos 

mesmos, fotografias de eventos e estatísticas das redes sociais como se pode ver na fig. 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta apresentação é uma forma recorrente e atual das agências sobressaírem em relação a 

muitas outras, é uma apresentação planificada, com uma lógica sequencial, portanto nós 

Figura 2 Media Kit do João Baião 

Fonte: Própria 
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utilizamos sempre o mesmo fio condutor: Trabalhos do ator, exposição social no mundo 

digital, exposição na comunicação social e, por fim, apresentamos sempre dados 

relativamente às redes sociais do agenciado, desta forma, o cliente interessado no mesmo 

poderá ver se os números atingidos são aqueles que estão dentro do padrão necessário 

para se estabelecer uma parceria. Para Newsom & Haynes (2011) um Media Kit se for 

realmente conciso, simples e contiver as informações necessárias, torna-se uma 

ferramenta poderosa para muitos Relações Públicas que estabelecem contactos com o 

público-alvo. 

2.2 Os Projetos Digitais  

Para além de gerir a carreira dos agenciados, a Agência também gere a área digital de 

alguns projetos e, visto ser necessário encontrar clientes e sponsors, ou seja, 

patrocinadores para o desenvolvimento dos mesmos, os agenciados preferem facultar as 

bases do projeto, mas deixam a gestão do projeto para a empresa até porque caso exista 

um interesse comercial por parte de um patrocinador, “significa que o produto que está a 

ser produzido tem qualidade, e por consequência demonstra uma evolução comercial do 

indivíduo em querer melhorar a sua visão e a do seu público” Masterman (2011, p.182).  

O próximo passo que necessitou de atenção foi esse mesmo, os projetos digitais, que são 

publicados às terças e quintas-feiras, em que o objetivo era dar a conhecer nas redes 

sociais os mesmos, sendo que a maioria das classes, mais novas ou mais velhas, já passam 

uma grande parte do seu dia socializando através do mundo virtual, portanto grande parte 

do seu dia é passado online, recebendo ou enviando mensagens, vídeos e isto tudo em 

tempo real Marinho (2018), logo, a necessidade em existir novas publicações nos blogs e 

a partilha de novos projetos por parte dos agenciados muitas das vezes é uma forma de 

promoção e realização de parcerias digitais devido à grande movimentação digital que 

existe nos dias de hoje. 

 “O Nosso T2” é o blog digital de Tânia Ribas de Oliveira, no qual a Glam gere e publica 

novos artigos, consoante o tema, alternando durante um mês o tipo de publicação, sendo 

que o calendário é feito pelo departamento de Marketing, existindo uma maior abertura 

em estabelecer parcerias com áreas desenvolvidas no blog. 

 Neste caso, durante os três meses de estágio, a gestão foi feita por mim, como se pode 

ver abaixo na fig. 3, propondo em cada dia da semana um dos temas a ser partilhado.  

Após o calendário estar concluído, no programa Paint 3D, enviava à Natacha para ser 
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alvo de apreciação e, posteriormente, o calendário é enviado para a empresa que a Tânia 

Ribas contratou para fazer mediatização do site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No início da semana publicava as receitas enviadas por uma chef e no fim da semana 

publicava as sugestões de atividades para os fins-de-semana por parte de uma blogger, 

sendo que as outras categorias iam-se desenvolvendo consoante o envio de textos por 

parte dos parceiros. 

A Natacha, desde o início, que fez-me respeitar os prazos indicados e, portanto, todas as 

publicações tinham que ser realizadas antes do 12h00, para ter uma coerência em relação 

aos temas partilhados. Para que esta coerência não fosse comprometida os parceiros do 

blog enviavam os documentos na tarde do dia anterior ou durante a manhã. Na fig. 4 está 

exposto um documento Microsoft Word com as atividades para o fim-de-semana em 

diferentes locais de Portugal.

Figura 3 Calendário Mensal do Blog "O Nosso T2" 

 

Figura 4 Atividades semanais para o Blog "O Nosso T2" 

 

Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 
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Estas atividades estão direcionadas para todo o tipo de públicos, há programas em família, 

passeios com crianças, sugestões românticas, exposições de arte, entre várias atividades 

que expõem o que há de melhor no nosso país.  

As minhas capacidades em relação ao WordPress foram sendo desenvolvidas, fig. 5, até 

porque o programa foi alvo de avaliação durante a licenciatura, e pude fortalecer, ainda 

mais, as minhas capacidades como iniciante de website designer.  

 

 

Neste website fazia a partilha das atividades do fim-de-semana e das receitas semanais, 

como já tinha dito anteriormente. Era necessário utilizar os artigos anteriores devido ao 

design já criado para utilizar no blog, após isto, fazia copypaste dos conteúdos nos 

documentos Microsoft Word e colava-os visto que continham hiperligações ao site da 

parceira que colabora com “O Nosso T2”. Depois escolhia uma foto de uma das 

hiperligações, escolhia a categoria, neste caso, se fosse as receitas publicava nas 

RECEITAS e se fosse as atividades publicava na AGENDA, um procedimento que ao 

longo do estágio foi fácil e eficaz. 

Quando uma categoria deixa de ter publicações e o parceiro deixa de enviar conteúdos, a 

Glam procura potenciais sponsors para preencher os espaços em branco, por exemplo, a 

categoria de Psicologia no blog está em stand by desde o verão de 2018 e eu fiquei 

encarregue de encontrar novas psicólogas ligadas à categoria e à subcategoria “Sono do 

Bebé”.  

Figura 5 Página de Wordpress do Blog "O Nosso T2" 

 
Fonte: Própria 
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Após ter acesso aos contactos e obter as informações, enviava à Natacha a documentação 

necessária para serem submetidas propostas de trabalho. Deste modo assim os dois lados 

“ganham”, o sponsor ganha destaque e reconhecimento e a Tânia ganha uma renovação 

da categoria. 

Para além de Tânia Ribas de Oliveira, também outros agenciados têm projetos digitais, 

como é possível constatar na figura 6, como é o caso do Apresentador Cláudio Ramos 

que possui o blog “Eu, Cláudio”, a Apresentadora Júlia Pinheiro com a revista digital 

“Júlia”, a Diretora de Programas Rita Ferro Rodrigues com a magazine digital “Elefante 

de Papel”, o Ator Rui Unas com o podcast “Maluco Beleza”, a Apresentadora Inês Folque 

com o blog “Diz Inês” e, por último, a Apresentadora Leonor Poeiras com o blog “Oficina 

Poeiras”.  

 

  

 

 

Figura 6 Projetos Digitais dos Agenciados 
 

Fontes: https://euclaudio.com/, https://julia.pt/, https://www.malucobeleza.tv/, 

https://www.elefantedepapel.pt/,http://dizines.pt/, http://oficinapoeiras.com/ 

 

https://euclaudio.com/
https://julia.pt/
https://www.malucobeleza.tv/
https://www.elefantedepapel.pt/
http://dizines.pt/
http://oficinapoeiras.com/
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Através dos projetos digitais, os agenciados dão a conhecer ao público um lado mais 

sensível em relação às preocupações sociais, ambientais, comportamentais, entre outras, 

de modo a que o público tenha consciência de que não são apenas figuras públicas ou 

conhecidos, que têm consciência e preocupações e vontade em dar voz por todos os que 

não têm esse poder. 

Quando existe uma nova publicação partilha-se, mas caso essa mesma faça referência a 

agenciados de outras agências, a Glam opta por não partilhar para que não haja conflitos 

entre as mesmas até porque quanto maior a relação entre agências, maior a partilha de 

conhecimento e, por consequência, possíveis parcerias de trabalho. 

2.3 Plano Digital 

Adaptando-me ao processo digital da empresa e a imagem que pretendem manter comecei 

a trabalhar com briefings para planos digitais, campanhas digitais e publicitárias. Os 

planos digitais ou campanhas digitais servem para definir regras, exemplos de fotos ou os 

produtos que os agenciados terão que publicar ou promover durante uma certa época.  

O primeiro plano digital a meu cuidado foi para o agenciado Afonso Vilela, como se pode 

ver abaixo na figura 7, sendo que o cliente foi a DietMed, uma empresa de produtos 

dietéticos e medicinais. O agenciado escolhido foi o Afonso devido à sua prática de 

desportos radicais e degustação diária de novos alimentos. O cliente adaptou os seus 

produtos ao lifestyle do agenciado para que a promoção pelo mesmo fizesse sentido para 

o público-alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Plano Digital para a marca Dietmed 

Fonte: Própria 
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Neste tipo de planos fica exposto as datas de publicação a serem cumpridas, um 

storyboard que serve de “guião publicitário para ser apresentado ao cliente na busca da 

sua aprovação” González (1996, p.391) de exposição dos produtos nas redes sociais e 

como fotografar os mesmos para que a publicidade seja bem conseguida. Através destas 

apresentações é possível ter uma timeline, ou seja, um a linha cronológica, sobre o 

trabalho em que o agenciado tem que desenvolver durante a publicidade.   

Após isto, 3 dias antes do trabalho acontecer o agenciado é avisado e caso as diretrizes 

não forem cumpridas, a agência e o agenciado são prejudicados economicamente na 

parceria. Quando o agenciado não cumpre o que está proposto no Plano Digital, o cliente 

pode exigir uma recompensa como a publicação de mais fotos dos produtos no feed do 

Instagram, vídeos ou stories, a promoção dos produtos através das promoções pagas, ou 

seja, pode beneficiar com o erro. 

2.4 Os Social Media Report 

Para além do plano digital também comecei a elaborar apresentações de Social Media 

Report, isto é, apresentações das estatísticas das redes sociais onde se apresenta print’s 

das publicações feitas pelos agenciados nas suas redes, criando uma apresentação em 

Power Point  com vários dados que demonstrem ao cliente que o agenciado tem uma rede 

social suficientemente ativa para atingir os números do mesmo. Quando uma marca 

investe num dos agenciados quer ver os resultados, o alcance orgânico do mesmo, tal 

como Coutinho (2014) afirma que este alcance é um número ou uma estimativa de 

pessoas que viram o conteúdo promovido pela publicação mas, por vezes, pode significar 

que não tenham interagido com o mesmo, o cliente também pretende saber se o agenciado 

promoveu de forma correta o produto, garantindo uma subida de seguidores nas 

plataformas digitais da marca. 

Sempre que um dos agenciados promove uma campanha, um sorteio ou até mesmo um 

produto de um cliente, tem que partilhar na rede social proposta pelo mesmo para que a 

agência tenha acesso aos dados e, posteriormente, possa partilhar com o cliente.  

No mês de julho, a Carolina Patrocínio fez uma promoção da marca Vertbaudet no seu 

instagram, como pode ver abaixo na figura 8, partilhando os produtos que a Vertbaudet 

tinha em promoção durante aquele específico mês. 

As apresentações são sempre planeadas em Power Point, utilizando sempre o logótipo da 
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marca, as informações são inseridas numa imagem Iphone (representando prestígio e a 

classe alta) e classificando se a campanha foi feita no feed do Instagram ou no story. 

 

 

 

 

 

Após a promoção ser feita, nós temos acesso à conta Instagram da Carolina Patrocínio, 

através da plataforma Sway (Plataforma para famosos ou influencers) para ver as 

estatísticas e interações feitas no seu perfil comercial de forma a darmos um feedback ao 

cliente. 

É, então, através destas apresentações, que os clientes têm uma prova concreta do trabalho 

realizado pelo agenciado. A Glam trabalha com muitos clientes internacionais e, por 

vezes, esses mesmos não procuram se o trabalho foi cumprido, preferem sim uma 

apresentação personalizada, que dê conhecimento das estatísticas por inteiro. 

2.5  O Plano de Instagram 

Após realizar um plano digital, comecei a elaborar os planos de Instagram da Glam, até 

porque são mais de uns 400 milhões de pessoas ligadas a esta rede social de acordo com 

Bridger (2018), ou seja, é uma rede tão grande que é utilizada como uma plataforma de 

negócio nos dias de hoje. O grande objetivo deste plano é atingir números altos que façam 

com que a partilha do serviço tenha retorno, daí criarmos copys e escolher hastags, ou 

seja, criação de legendas e palavras reconhecidas no mundo digital, para que o retorno 

seja ter um maior alcance orgânico (seguidores nas redes sociais).  

É necessário seguir uma lógica na publicação, ou seja, as fotos são escolhidas e tratadas 

no photoshop, não podem existir fundos que retirem o foco do agenciado nem cores 

demasiado quentes, além disso é necessário taggar, ou seja, identificar o agenciado 

sempre que for publicado e na segunda fotografia taggar a Glam, ou seja, identificar a 

empresa que está por detrás da planificação profissional da vida do agenciado na 

identificação da fotografia.  

Figura 8 Social Media Report da Campanha Vertbaudet da Carolina Patrocínio 

Fonte: Própria 
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Assim sendo este plano, criado por mim, partilhado abaixo na fig. 9, contém o mês, os 

dias em que os agenciados deverão ser publicados, as fotografias dos mesmos e os copys, 

assim garante-se organização e não existem erros, garantindo que a Glam não declina 

perante a concorrência nem para com os seus associados.  

 

 

 

 

Quando as fotografias são escolhidas, trabalha-se na sequência das mesmas, para que todo 

o conjunto fique simples ao olhar, por exemplo, se existem duas fotografias com um 

fundo vermelho e uma com fundo branco, a que se destaca fica no centro. Se o agenciado 

está a olhar para um lado, então essa fotografia, por norma, fica do lado da fotografia em 

que ele esteja a olhar para a frente, criando um guia de raciocínio entre a pose do 

agenciado e o feed.  

A forma como se expõe o conteúdo na página da empresa diz muito sobre a mesma, sendo 

possível ver o feed na fig. 10 abaixo, destacamos os agenciados e queremos que tenham 

mais visibilidade. Quando se escolhe as fotografias para serem alvo de aprovação tento 

ter muito cuidado para que vão ao encontro da visão da empresa. 

Todo o processo de partilha digital tem que estar interligado, é a imagem do agenciado e 

da agência que está em causa caso a mesma não esteja de acordo com os padrões 

ambicionados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Plano Mensal do Instagram da Glam Celebrity 

 

Figura 10 Feed do Instagram da Glam Celebrity 

Fonte: Própria 

 

Fonte: https://www.instagram.com/glam.celebrity/ 

https://www.instagram.com/glam.celebrity/
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Muitos dos planos que são feitos requerem atenção e concentração, por vezes os 

agenciados não têm fotografias correspondentes às expetativas, então é necessário 

aguardar por novas sessões fotográficas de forma a utilizar os conteúdos produzidos 

noutra publicação digital até porque nos dias de hoje já não se justifica ter uma foto com 

fraca qualidade e cheia de pixels. 

Aconteceu algumas vezes os agenciados terem fotografias de baixa qualidade e a 

aprovação ser rejeitada por isso mesmo e caso a fotografia seja mais desusada, mas tenha 

qualidade então já passa por uma segunda aprovação para vermos se se enquadra o feed 

do Instagram.  

Como tal, é ao Instagram que a Glam dedica mais tempo, pois a promoção dos agenciados 

é feita no feed da empresa, duas vezes por semana, com dois agenciados diferentes, 

promovendo-os pelo desempenho profissional que têm.  

Quando as fotografias não são publicadas na data prevista, escolhe-se outro agenciado da 

grelha de excel, como pode ver na figura 11 abaixo, para se publicar online, no entanto, 

o agenciado que não foi publicado na rede social tem uma atenção redobrada caso vá a 

algum evento ou faça um trabalho, de forma a ser partilhado nos stories, que são 

fotografias partilhadas digitalmente e expiram passado 24 horas do Instagram. 

 

 

 

 

 

 

2.6 Os Stories 

Também existe uma lógica para os stories, foram sempre tratados, editados e produzidos 

por mim e passaram pela supervisão da Paula Mourão, Gestora do Departamento de 

Marketing, cuja confirmação é necessária para serem divulgados os conteúdos. Os 

mesmos têm que ser simples, com informação concisa e equilíbrio nas cores utilizadas, 

como já foi referido anteriormente.  

Figura 11 Grelha de Excel das Publicações dos Agenciados 

Fonte: Própria 
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Como é possível ver abaixo na figura 12, os stories seguem sempre um fio condutor, mas 

quando existem alterações no mercado, também acontecem renovações, seja a nível de 

layout ou design para que os agenciados percebam que a Glam continua a melhorar e a 

evoluir consoante as transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os storys são partilhados diariamente, sempre que acontecem eventos e um funcionário 

da Glam faça acompanhamento ao agenciado durante o evento, tira fotografias e envia 

para o grupo de whatsapp digital, de forma a termos conteúdo de qualidade e partilharmos 

na hora. É necessário estarmos sempre ligados às redes sociais para sabermos onde vão 

os agenciados quando não estão a fazer trabalhos ligados à Glam, muitas vezes são 

requisitados por outras agências e o mecanismo torna-se um pouco diferente visto que 

não tiveram acompanhamento por parte da agência. 

A Glam investe nas duas redes sociais mais utilizadas no mundo, Instagram e Facebook, 

mas a que tem um engagement, ou seja, um alcance orgânico maior é, sem dúvida, o 

Instagram, visto ser a rede social mais utilizada atualmente. 

O Instagram consegue atrair um público maior consoante as especificações determinadas 

na plataforma e publicar conteúdos, como por exemplo, IGTV (vídeos de longa duração), 

stories que duram 24h online, publicações pagas, ou seja, promove uma fotografia com 

um budget (orçamento) adequado durante o tempo que a agência pretender, o swipe up 

nos stories, isto é, ter acesso imediato no story a uma notícia, caso seja necessário.  

Figura 12 Stories produzidos no Canva 

 Fonte: Própria 
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2.7 A Base de Dados 

Uma base de dados é um conjunto de informações sobre alguém ou algo, que nos permite 

ter um acesso muito mais rápido e atualizar os dados quando necessário, isto significa que 

o “acesso às informações forçará a globalização de muitos conceitos através das 

empresas” Rodriguez & Ferrante (2000, p.291), permitindo às empresas que estejam 

avançadas em relação a outras caso tenham uma base de dados extremamente organizada. 

É lógico que as empresas não se baseiam só em contactos e, neste caso, ao longo do 

estágio foi-me pedido que atualizasse todos os CV’s dos agenciados, muitos foram 

criados de raiz por mim, também criei um documento Excel com todas as Agências em 

Portugal e as marcas que estão conectadas às mesmas. Foi necessário um mês e meio para 

terminar os mesmos, procurando informação em sites, nas redes sociais e até mesmo em 

revistas.  

Em relação aos CV’s, após a pesquisa efetuada passei para a alteração e criação dos 

conteúdos dos currículos, fazendo-os por ordem cronológica, áreas e interesses, tendo 

sempre um fio condutor para garantir que nenhum fosse esquecido, como exemplo tenho 

o Afonso Vilela, na fig. 13 abaixo, cujo o CV foi o 1º a ser atualizado.  

 

 

Em relação à ordem cronológica, pesquisei por todos os projetos e participações desde o 

início da carreira até ao momento, pondo sempre o ano, o nome do trabalho, a função e o 

canal onde desenvolveu o projeto. Muitas das vezes utilizei o site www.imdb.com para 

obter mais informações visto que é um site que muitas Agências utilizam e ser de 

Figura 13 CV do Agenciado Afonso Vilela 

 
Fonte: Própria 

 

http://www.imdb.com/
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confiança, aliás alguns dos projetos internacionais dos agenciados não costumam estar 

online, daí ser uma grande fonte de informação. 

As áreas de interesse do agenciado estão ligadas principalmente à televisão, ao teatro, ao 

cinema, à rádio, à publicidade e a campanhas, partilhando cada um e as informações 

relevantes ligadas ao mesmo.  

Os interesses ficam para último, ou seja, se o agenciado tem interesse em literatura, 

cultura, música, teatro, entre outras áreas, nós fazemos referência no CV e depois 

acrescentamos as línguas que o mesmo domina, os desportos que pratica e se tem alguma 

prática de instrumentos. 

Quando os Cv’s ficam finalizados partilhamos na rede digital da Glam para que a Agência 

fique com o documento imediatamente disponível. Após esta atualização da base de dados 

estar concluída, comecei a atualização da folha de exclusivos, um documento 

personalizado em Power Point, visível na fig. 14, com todos os agenciados fidelizados na 

agência, descrição breve da carreira, projetos, ligações para os mesmos e parcerias. 

 

 

 

 

 

A folha é utilizada para quando queremos estabelecer parcerias com outras Agências e é 

pedido o resumo geral de agenciados, tendo a possibilidade de escolherem e conhecerem 

outros agenciados que estejam ligados ao perfil que o cliente pretende. Também é uma 

forma da Glam estar constantemente atualizada dos agenciados que entram e saem ou 

mesmo os que saem de um Departamento para outro, como foi o caso do Ivo Lucas que 

deixou de estar no Celebrity para ir para o Music. 

Figura 14 Folha de Exclusivos da Glam 

Fonte: Própria 
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Também revi as folhas de excel com contactos de stylist, cabeleireiros e fotógrafos, para 

que os outros departamentos da Glam tenham os documentos atualizados até porque todos 

os dias temos agenciados a terem sessões fotográficas fora do espaço da Agência e, como 

tal, temos que ter equipas preparadas para essas eventualidades.  

Uma das folhas de excel mais importantes que a Glam possui é com os contactos de todos 

os parceiros, até hoje, conectados com a agência, seja por trabalhos independentes, 

campanhas ou até mesmo publicidades, mantendo sempre relações cordiais com todos 

mesmo quando existem rescisões de contratos, é um meio muito competitivo e é muito 

fácil os amigos se tornarem inimigos, principalmente quando envolve a parte financeira.  

Como referi anteriormente também criei um documento excel, visível na fig. 15, com as 

Agências em Portugal que detêm marcas associadas às mesmas, sendo mais fácil, quando 

necessário, saber qual é a Agência que tem determinada marca para pudermos contactar 

e estabelecer uma relação que vá de encontro ao que o agenciado peça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta atualização é sempre importante em qualquer empresa, não só pela garantia de que 

quando os dados são necessários estão atualizados mas também porque assim a empresa 

está sempre atualizada e, por vezes, aconteceu as folhas de excel não estarem atualizadas  

o que dificultava o contacto com marcas internacionalmente reconhecidas, por exemplo, 

tentámos estabelecer contacto com a marca Massimo Dutti para a agenciada Sofia Ribeiro 

e, como o contacto não estava atualizado, tivemos que optar por contactar a marca 

GUESS, que rapidamente nos responderam.  

Figura 15 Documento Excel Agency Brands 

 
Fonte: Própria 

 



 

29 
 

2.8  As Propostas Comerciais 

Com algum tempo de experiência e vontade em aprender mais provei que podia começar 

a trabalhar na construção de templates para propostas comerciais bem como o seguimento 

dos contratos que seriam enviados para os clientes. 

Para compreender o que eram propostas comerciais pesquisei, antes de mais, para que 

serviam, o porquê de existir a necessidade de serem utilizadas e como é que isto traria 

benefícios à empresa. Uma proposta comercial serve para apresentar a possíveis clientes 

ou mesmo clientes as exigências da empresa em troca do trabalho do seu agenciado, nesta 

mesma estará explícito o que será permitido em termos de redes sociais, os valores a 

serem contratualizados, os direitos de imagem e quantos trabalhos fará o agenciado.  

Uma das propostas que me deixou mais preocupada foi para a Sofia Ribeiro, em que foi 

necessário estabelecer contacto com as marcas, neste caso, contactar via telefone com um 

texto já criado pela Natacha, em que tinha que dizer “Boa tarde, venho por parte da Sofia 

Ribeiro, e enviei-vos uma proposta para o departamento de Marketing. Gostaria de saber 

se têm mais algum e-mail que me possa facultar visto que o que enviei foi devolvido”, 

após estabelecer este primeiro contacto, compreendi que, apesar de ser estagiária, estou a 

falar pela Agência, logo tenho que saber representá-la a 100% para que não corra o risco 

de existirem falhas ou até mesmo erros cruciais.  

Quando estabelecia contacto com o Departamento de Marketing da marca escrevia On 

Going, como é possível ver na figura 16, ou seja, se a marca continuasse interessada em 

estabelecer uma parceria, mas ainda não tinha uma resposta final para a nossa Agência 

punha no documento Excel que a Natacha me enviava previamente as instruções para o 

trabalho do dia seguinte. 

Caso o Departamento afirmasse que não queriam a nossa agenciada mas dessem alguma 

espécie de justificação escrevia Closed, fosse uma resposta positiva ou negativa, sendo 

mais fácil de organizar as propostas até então feitas, aconteceu-nos fechar algumas 

propostas mas porque o cliente não tinha budget suficiente para investir na agenciada, até 

porque algumas das propostas feitas apresentavam alguns valores altos, consoante o 

mercado, e as marcas não queriam ter mais custos no final do ano, pois assim o balanço 

financeiro não seria negativo. 
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Como fiquei com os agenciados do Celebrity, preparei propostas para os mesmos, 

tornando, posteriormente, o trabalho oficial para que fosse alvo de apreciação por parte 

da Paula, coordenadora superior da minha tutora e gestora de muitas das parcerias 

alcançadas durante este ano corrente. 

 As propostas comerciais estão associadas, muitas vezes, a projetos digitais e uma das 

propostas em que trabalhei foi para o projeto digital da Rita Ferro Rodrigues, mais 

precisamente a magazine digital, “Elefante de Papel”.  

É sempre necessário encontrar sponsors que queiram contribuir, de alguma forma, para 

os dias de gravações para o site até porque costumam ser dias longos, com várias 

entrevistas agendadas para o longo do dia e isto significa que existirá uma colaboração 

entre a Rita e uma marca para criar impacto e publicidade para ambas as partes, conforto 

aos convidados com os produtos enviados pela marca ou até mesmo uma publicidade para 

os mesmos caso queiram esse tipo de destaques comerciais ou simplesmente uma troca 

de relações comerciais que futuramente poderá resultar numa parceria anual entre a marca 

e o Elefante de Papel.  

Em conjunto com a Natacha, a minha tutora de estágio, elaborámos uma proposta 

comercial para a marca Control, como se pode comprovar na fig. 17, por ser uma marca 

com grande impacto no mundo digital através das suas publicidades “fora da caixa” e por 

estar relacionado com saúde sexual, tema que a Rita tenta desenvolver no seu site 

www.elefantedepapel.pt cativando o seu público a conhecer outras categorias do mesmo.  

Figura 16 Documento Excel das Marcas para Parceria com a Agenciada Sofia Ribeiro 

 
Fonte: Própria 

 

http://www.elefantedepapel.pt/
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Com a Natacha compreendi a importância dos pormenores para que uma proposta seja 

excecional nomeadamente dos tipos de letras, tamanhos, cores, enquadramentos, entre 

tantos pormenores que só se tem noção quando realmente queremos conseguir com que 

a proposta seja aceite. No caso da proposta para a Control utilizámos o azul em alguns 

slides pelo fundo em contraste com as letras ser azul, logo quisémos dar a entendar à 

marca que temos atenção a details que outras Agências não têm. 

Para além da Rita Ferro Rodrigues também me foi pedido que seguisse várias propostas 

comerciais para a agenciada Pimpinha Jardim, nomeadamente estabelecer contacto com 

as marcas ou Agências que detêm a marca na sua responsabilidade. Na tabela abaixo é 

possível ver as marcas com quem a Agência queria estabelecer uma relação comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 2 Marcas para Proposta Comercial 

 

Rituals Sisheido 

Garnier Philips 

Dove Flormar 

Nivea Esthederm 

Boticário Noreva 

Neutrogena Filorga 

Moroccanoil Bioderma 

Vichy Rowenta 

Lierac Braun 

Esteé Lauder Clarins 

Beauty Blender Foreo 

Giorgio Armani Essie 

Real Natura Uriage 

Figura 17 Proposta de Parceria entre o Blog "Elefante de Papel" e a marca Control 

 
Fonte: Própria 

 

Fonte: Própria 
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Apesar de não existir uma relação comercial numa determinada altura não impede que 

numa data especial um cliente queira escolher a Agenciada para um breve trabalho, até 

porque muitas vezes não faz sentido usar a Agenciada numa campanha, mas na seguinte, 

consoante o padrão solicitado torna-se uma escolha acertada. É certo que o mercado está 

em constante evolução e mudança, daí guardarmos os contactos na base de dados para 

que posteriormente sejam usados, caso seja necessário. 

2.9 Os Globos de Ouro  

A Gala dos Globos de Ouro é sempre uma altura muito atarefada nas Agências, ora seja 

por causa dos outfits para os agenciados, ora por causa de um procedimento que ninguém 

conhece até ter algum tipo de ligação com os mesmos, o que foi o meu caso.  

Nunca tendo tido qualquer tipo de contacto com esta Gala, a não ser virtualmente, foi 

interessante ver parte da dinâmica necessária para que uma Agência não perca lugares, 

para que os agenciados possam ter algumas regalias e possam levar acompanhantes, 

tenham interações com marcas reconhecidas através dos outfits escolhidos, entre outros 

pormenores que já não me estiveram ao alcance, pois não faziam parte nem do meu 

conhecimento nem das minhas funções para este dia. 

A Suíte indica que a Agência alugou um espaço amplo num hotel reconhecido, 

normalmente localizado na Avenida da Liberdade, em Lisboa, que permite ser uma área 

para os agenciados conviverem, se maquilharem, se prepararem, serem fotografados para 

a Agência. Para se entrar na Suíte é necessário um pré-pagamento em que o Agenciado 

define quais são as suas exigências, nomeadamente o que quer usufruir enquanto espera 

para se deslocar para a Gala. 

Para os Globos fiquei encarregue da criação de um template para ser utilizado nos stories, 

(fig. 18), possibilitando a diferenciação dos stories habituais para stories especiais e 

personalizados para a ocasião. Através do Canva foi possível criar protótipos para serem 

alvo de apreciação, sendo que apenas um seria escolhido, o modelo final escolhido foi em 

tons pretos e dourados, mais uma vez, a cor é um elemento importante, principalmente 

neste meio, comunicando que a Agência se preocupa com a imagem dos agenciados mas 

também com o glamour com que os mesmos estão expostos, daí personalizarmos da 

melhor forma possível um protótipo para que não só os agenciados se sintam acarinhados 

mas também para que o público reconheça o valor de cada um. 
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Para além da criação deste modelo também organizei uma folha de excel com os contactos 

de possíveis maquilhadores e fotógrafos (anteriormente já relacionados com a Agência), 

para que a stylist Catarina Martins escolhesse aqueles que estão mais interligados a estes 

eventos. 

No dia dos Globos de Ouro, no domingo de 29 de setembro, a Paula pediu-me ajuda para 

postar as fotografias dos agenciados durante a Gala, e foi o que fiz. Pedi acesso ao 

Instagram da Glam, acesso ao Canva da mesma e comecei a publicar as fotografias, 

acompanhando o ritmo das outras Agências que estavam a publicar diretamente da Gala, 

seria muito mais fácil também se existisse acesso exclusivo às gravações do evento para 

que a partilha de momentos entre os famosos ficasse registada nas redes sociais mas 

infelizmente ainda não existe essa opção.  

Passado uns dias propus ao Departamento de Marketing a partilha de fotografias da 

preparação dos agenciados no Instagram, com um único propósito, dar a conhecer ao 

nosso público o outro lado dos mesmos, afinal de contas, o glamour não é o único motivo 

pelo qual o público segue quem admira, muita das vezes a necessidade de se ver o lado 

mais pessoal é o que proporciona mais seguidores e mais reconhecimento.  

Após a minha proposta ter sido alvo de revisão, foi aceite e como exemplo podemos ver 

na figura 19, deixando-me satisfeita pela Agência estar aberta a novas ideias. Pedi acesso 

às fotografias dos Globos, aos vídeos e a lista de agenciados que estiveram na Suíte. A 

partir daí, durante 8 dias, partilhámos nos stories e no feed do Instagram fotos e vídeos 

em time lapse dos Agenciados antes e após entrarem para a Gala. 

Figura 18 Template criado para os Globos de Ouro 

 
Fonte: Própria 
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Devo dizer que houve muitos trabalhos que me fascinaram durante o estágio mas os 

Globos de Ouro foi um dos que teve mais destaque porque pude partilhar e concretizar 

ideias da minha autoria, em que me apercebi de um grande processo envolvente em torno 

de um evento no qual já acompanho desde os meus 16 anos e puder fazer algo por esta 

Gala deixou-me feliz. 

3. O Clipping 

 Foram vários os agenciados que receberam elogios seja pelos vestidos ou pelos fatos, 

pelas maquilhagens ou pelos cabelos, pelas jóias ou pelos saltos altos nos Globos de Ouro 

mas houve uma que se destacou, a Raquel Prates, a mesma foi vestida pelo português 

João Rolo, levou jóias da Swarovski e como marcou a Gala de uma forma exclusiva, o 

estilista pediu que fizéssemos um clipping, ou seja, a seleção e organização de materiais 

alusivos a um determinado assunto, neste caso, à Raquel Prates.  

Fiz pesquisas nos Blogs de Moda mais conhecidos, nas redes sociais e em revistas 

digitais, visto que “O clipping diário  serve como base para a produção  de clipping 

analítico mensal, que apresenta resumo das principais notícias veiculadas nos meios de 

comunicação impressos relacionadas com os atos da Empresa” Lopes & Vieira (2004, 

p.41), na fig. 20 consta um Blog de Moda, o “Miranda”, que é do site Sapo e a publicação 

na revista Máxima, conhecida por apresentar sempre os Mais Bem Vestidos, depois 

elaborei uma apresentação em Power Point para enviar ao cliente que queria observar o 

feedback do público que elogiou/criticou o vestido do estilista português. 

Figura 19 Stories da Produção dos Globos de Ouro 

 Fonte: Própria 
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Fiquei com o conhecimento de que os Globos de Ouro são um meio para concretizar 

relações profissionais e comerciais, pois os estilistas contactam as Agências ou vice-versa 

e escolhem os Agenciados que querem que sejam os rostos dos seus outfits exclusivos 

para esta Gala.  

3.2 A Reformulação do Instagram 

Uma reformulação significa que existe a necessidade de formular algo já existente e, 

nesse contexto, o Instagram estava a seguir um padrão que já não estava a coincidir com 

o mercado. Como tal, decidimos que os Globos de Ouro seriam uma excelente altura e 

pretexto para mudar aquilo que já estava ultrapassado, e consequentemente que atingimos 

números inimagináveis. 

Após a primeira partilha, como é possível observar na fig. 21, atingimos mil 

visualizações, percebemos que essa mesma reformulação no feed da Glam foi bem aceite, 

afinal de contas o público mesmo instável tenta manter uma pesquisa regular.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Clipping online da Agenciada Raquel Prates 

Figura 21 Reformulação do Instagram da Glam Celebrity 

 

Fontes: https://www.maxima.pt/celebridades/detalhe/a-passadeira-vermelha-dos-globos-de-ouro e 

https://miranda.sapo.pt/trends/artigos/globos-de-ouro-2019-os-melhores-looks-de-beleza 

Fonte: https://www.instagram.com/glam.celebrity/ 

 

https://www.maxima.pt/celebridades/detalhe/a-passadeira-vermelha-dos-globos-de-ouro
https://miranda.sapo.pt/trends/artigos/globos-de-ouro-2019-os-melhores-looks-de-beleza
https://www.instagram.com/glam.celebrity/
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Seguimos uma lógica de publicação consoante os agenciados mais acarinhados pelo 

público, pois achámos que para esta mudança ser aceite tínhamos que conjugar o que o 

mesmo procura com o aumento de gostos, comentários na página e possíveis partilhas 

após a publicação das fotografias.  

Escolhemos a Carolina Patrocínio para ser a cara desta mudança, primeiro por ser uma 

apresentadora de excelência, uma mãe cheia de valores e uma excelente agenciada, as 

estatísticas foram fantásticas como era de esperar.  

De seguida escolhemos a Raquel Prates, não tão conhecida, mas com um elevado 

prestígio profissional visto ter sido a primeira portuguesa numa capa da revista VOGUE 

(fonte: www.glam.com.pt/agenciados/raquel-prates-2/), atingindo as 923 visualizações 

do vídeo em time lapse.  

Após a Raquel, escolhemos a Diana Chaves, não só por ser ter chamado a atenção de 

todos e ter ganho o título de “Mais Bem Vestida” nos Globos de Ouro, como se pode ver 

na fig. 22, mas também por se ter destacado pela positiva em toda a Internet e também 

estava nomeada para a categoria de Melhor Apresentadora de Entretenimento o que 

deixou a Agência, imediatamente, curiosa e apelando para que os votos fossem feitos de 

acordo a garantir o ganho da nossa Agenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As escolhas seguintes foram aleatórias devido ao atraso de envio das fotografias pelo 

fotógrafo destacado para esta Gala pelo que, de entre as fotos que tínhamos guardadas na 

Figura 22 Revista VIP afirma conquista de Diana Chaves no meio virtual 

Fonte: https://www.vip.pt/diana-chaves-chegou-viu-e-conquistou-internet-com-um-vestido-bem-

perigoso 

http://www.glam.com.pt/agenciados/raquel-prates-2/
https://www.vip.pt/diana-chaves-chegou-viu-e-conquistou-internet-com-um-vestido-bem-perigoso
https://www.vip.pt/diana-chaves-chegou-viu-e-conquistou-internet-com-um-vestido-bem-perigoso
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rede, muitas delas tiradas por elementos de vários departamentos da Glam e escolhemos 

o ator Miguel Costa, o ator Rui Unas, a apresentadora Júlia Pinheiro, o ator Pedro Sousa, 

o ator Marcantónio Del Carlo, o ator Duarte Gomes, a atriz e apresentadora Ana Guiomar, 

a apresentadora Inês Folque, o apresentador e comentador Cláudio Ramos e, por fim, a 

modelo e atriz Sharam Diniz. 

Como a aceitação por algo diferente foi positiva decidimos que, a partir de agora, a Glam 

partilharia na sua página os projetos em que os agenciados estão inseridos, de forma a 

que tenham mais destaque e recebam apoio por parte dos fãs, assim não existem 

informações erradas, ou seja, fake news. 

3.3 Os Novos Programas 

Quando um programa vai para o ar passa por várias fases, principalmente quando a 

direção de programas de um canal quer renovar o mesmo, para que isso aconteça, fazem-

se estudos a nível de público, audiências e apresentador, de forma a que o canal não perca 

estabilidade económica nem as ditas audiências.  

Quando existe a apresentação de novas grelhas a Agência tem acesso imediato e fazem-

se stories, até porque nos dias de hoje a televisão está intrinsecamente ligada ao digital 

“Com o intuito de cativar os telespectadores levando-os às outras plataformas mediáticas, 

o programa não somente estende os seus conteúdos para o meio digital, como também 

disponibiliza novas formas de interação para o acompanhamento dos episódios na 

televisão” Busarello & Bieging (2012, p.2) e isto garante que o canal tenha um maior 

destaque, logo, se o Departamento de Marketing acredita ser importante dar destaque aos 

agenciados que têm um lugar televisivo na vida daqueles que os seguem então a partilha 

acontece em todas as redes sociais. 

Como tal decidimos publicar a Diana Chaves (fig. 23) que foi escolhida para 

apresentadora da segunda temporada do programa “Casados à Primeira Vista”, na SIC, 

visto que alcançou um grande público na primeira temporada, logo quando publicámos a 

primeira fotografia tivemos 1928 contas de perfis que foram alcançados e 2356 

impressões (fonte própria), isto é, o público viu a publicação ou na página inicial do 

Instagram ou seguiu através dos hastags utilizados,  com origem no perfil ou outras 

origens, que normalmente pode ser envio da fotografia por mensagem para outras contas 

ou partilhas dentro da sua network. 
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As estatísticas do feed foram muito positivas, houve uma grande adesão por parte do 

público em querer acompanhar o percurso profissional da Diana, não só por ser uma 

excelente apresentadora e atriz, mas por ser também uma pessoa honesta, simpática e 

próxima dos públicos que a acompanham. 

3.4 A Plataforma Sway 

Como já foi dito anteriormente, a Sway é uma plataforma utilizada pelas Agências para 

fazer um controlo em relação às estatísticas e seguidores das figuras públicas ou 

influencers facilitando a elaboração de apresentações com base nessas estatísticas para 

serem enviadas aos clientes ou potenciais sponsors (patrocinadores). 

Comecei a ter acesso a esta plataforma no final do estágio, devido à grande afluência de 

parcerias que a Agência recebeu e a necessidade em atualizar os dados dos Media Kits. 

Aprendi que conseguimos obter dados relacionados com as fotografias patrocinadas no 

feed do Instagram, sendo necessário criar listas e submeter os canais que os influencers 

usaram para partilhar um determinado produto ou marca.  

Dentro desta plataforma existem dados importantes como o número de seguidores, a 

média de interações do feed, sendo que esta passa por uma conta de média da soma de 

gostos+comentários dividindo pelos mesmos, as visualizações por parte de contas únicas, 

as Average Story Impressions que são as vezes que uma conta visualizou a conta do 

Agenciado, também é possível ver a estimativa de idades dos públicos que visualizam o 

perfil, a localização, ou seja, os países e cidades que o público vê a conta do Agenciado, 

também temos acesso ao Reach (alcance da conta) que o Agenciado conseguiu atingir. 

Tenho que destacar que estes dados são alterados diariamente devido à publicação de 

novos conteúdos por parte dos agenciados, logo, os Media Kits que são baseados nos 

Figura 23 Publicação no Instagram da Glam sobre a Diana Chaves 

Fonte: https://www.instagram.com/p/B3mi_tJne57/ 

https://www.instagram.com/p/B3mi_tJne57/
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números da Sway também têm que ser alterados (mensalmente) para pudermos 

compreender o alcance que o agenciado teve e as diferenças de números entre um mês e 

o próximo. 

Uma das Agenciadas que houve a necessidade de seguir diariamente através da Sway foi 

a Carolina Patrocínio que, devido à sua parceria com a marca Colgate, tinha que publicar 

mensalmente uma fotografia ou um story no seu Instagram (fig. 24), com um produto 

alusivo à mesma, pois foi o que estava contratualmente proposto para este ano de 2019.  

 

 

Muitas vezes aconteceu a Agenciada não estar com o sorriso pretendido, com a luz certa, 

com um outfit correto ou até mesmo com a maquilhagem impecável e, portanto, a marca 

pedia-lhe para repetir as fotografias ou até mesmo os vídeos, pois se a Carolina não for 

ao encontro da mensagem que o cliente pretende tem que se alterar. Aconteceu também 

muitas vezes a agenciada não poder partilhar o conteúdo na data pretendida e a marca 

deixar passar apenas porque já havia uma relação profissional de algum tempo porque 

senão o que poderia acontecer era um corte no pagamento da Agenciada pela falta de 

cumprimento do contrato. 

Também através da Sway é possível seguir as marcas caso tenham conta na Sway, 

hastags, tags ou keywords ligadas a uma publicação online, isto apenas acontece se uma 

stream (campanha publicitária) estiver na lista da plataforma, caso não esteja a stream 

não é permitido segui-la nem obter estatísticas que possam ser partilhadas com o cliente, 

daí quando se publica um conteúdo online ter que respeitar algumas regras para que o 

nosso trabalho enquanto Agência corra na perfeição. 

Figura 24 Carolina Patrocínio a publicitar a marca Colgate 

Fontes: https://www.instagram.com/p/B3JqK3BBYyC/ e  
https://www.instagram.com/p/BzYrf3-h6MT/ 

https://www.instagram.com/p/B3JqK3BBYyC/
https://www.instagram.com/p/BzYrf3-h6MT/
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Reflexão Final 

Após a realização do estágio apercebi-me o quão importante foi, para mim, esta 

experiência profissional, não só pelo crescimento enquanto iniciante na área profissional, 

mas como ser humano. 

Considero-me uma pessoa muito emotiva, ligo-me facilmente a histórias e ações de outras 

pessoas e neste estágio não houve exceção, mas uma coisa que aprendi e que acredito que 

me será necessário para esta área é a frieza, pois só assim é que muitas metas foram 

atingidas, deixando de lado certas emoções e agindo consoante as necessidades da 

empresa.  

Deva afirmar que a minha licenciatura enriqueceu-me, pois tive durante o meu percurso 

académico professores extraordinários e unidades curriculares super interessantes, tais 

como Gestão de Eventos, Inglês, Planeamento Empresarial, Estudos de Mercado, entre 

outras cadeiras mas melhor que a teoria só a prática, e sei que hoje tenho uma “bagagem 

volumosa”, que para muitos pode ser considerada pequena mas que para mim é uma 

bagagem que me faz querer lutar por mais, viver por mais e, acima de tudo, sonhar e 

acreditar que o melhor está para vir e que estes 13 anos de estudo  completados com 3 

anos no Instituto Politécnico da Guarda fizeram-me crer que se realmente queremos ser 

bons profissionais temos que ter apenas uma coisa: atitude. 

Ao longo do relatório fui demonstrando todas as minhas tarefas, inclusive, algumas que 

não eram da minha área de competência e sinto-me orgulhosa, consegui compreender a 

essência da empresa, não só pelo brio profissional, mas também pelo destaque que merece 

em estar há mais de 18 anos no mercado. 

Algo que sempre partilhei com as minhas colegas foi a minha disponibilidade em 

trabalhar e a minha precisão em querer aprender sempre mais, executei tarefas umas 

melhores que as outras, admito que senti dificuldades, afinal de contas, é uma Agência de 

renome e o medo de falhar era incessante. 

Julgo ter superado as expetativas até porque criei laços com pessoas com níveis de 

experiência muito maiores que o meu e trataram-me de igual modo como um deles, senti-

me acarinhada pelos meus colegas, mas também quando existia a necessidade em 

mostrarem-me falhas também o faziam, e muito bem. 
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Sei que este estágio foi crucial até porque muitas das ferramentas que me foram facultadas 

neste mesmo não foram faladas no meu curso de Comunicação e Relações Públicas, neste 

estágio pude aprender toda a vertente prática, desde a gestão de redes sociais à 

organização de uma publicidade online, conheci agenciados incríveis e, acima de tudo, 

admirei uma Mulher que luta imenso para manter a Agência sempre com um grande nível, 

a Beatriz Lemos.  
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APÊNDICE I –  

PUBLICAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS NO 

INSTAGRAM 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partilha de fotos nos stories 

Adicionar foto para partilhar no feed do Instagram 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clica-se 

em cima 

da imagem 

Escolhe-se a partir da 

Biblioteca a foto ou as fotos 

que vão ser partilhadas 

Clica-se em Seguinte quando a 

foto já foi escolhida 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clica-se em Seguinte quando a 

foto já está editada 

Depois da foto estar escolhida 

aplica-se um filtro caso a 

fotografia não esteja editada 



 

 
 

 Clica-se em Partilhar quando já está 

tudo definido. 

A legenda conta 

a história que se 

quer passar ao 

público. 

Se a Agência pretender partilhar a fotografia 

noutras redes sociais, o Instagram tem a opção 

de partilhar no Facebook, Twitter e Tumblr. 

Identifica-se o 

Agenciado que 

está na foto. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II –  

ANIVERSÁRIOS DOS AGENCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Aniversários partilhados durante o estágio: 

 

Julho Agosto Setembro Outubro 
11 – Diana Chaves 26 – Ana 

Guiomar 

3 – João Paulo Sousa 2 – Sofia 

Ribeiro 

26 – João Paulo Rodrigues 31 – Ivo Lucas 3 – Ricardinho  6 – Júlia 

Pinheiro 

  9 – Ângelo Rodrigues 8 – João Baião 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE III –  

FOTOGRAFIAS DOS COLEGAS DE 

TRABALHO



 

 
 

 

 


