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RESUMO 

O presente relatório tem como principal objetivo a exposição das atividades realizadas 

durante os três meses de estágio inserido na unidade curricular Estágio da licenciatura de 

Comunicação Multimédia na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. O 

estágio curricular decorreu entre 18 de junho e 18 de setembro de 2019 na Fundação Frei 

Pedro. 

Durante o estágio curricular participei em diversos projetos das mais diversas áreas da 

multimédia. Foram executadas sobretudo atividades de design, comunicação e publicidade. 

Na área da comunicação fiquei encarregue de atender clientes e produzir os projetos pedidos.  

Nas tarefas de design e publicidade, maioria das atividades desempenhadas, foi possível 

aprofundar e aprender novos conhecimentos. Desenvolvi um manual de normas gráficas e 

melhorei as identidades visuais das instituições, criei anúncios e uma publireportagem para 

o jornal Terras da Beira, elaborei uma imagem para o Facebook da Rádio F, melhorei a 

sinalética existente e criei protótipos para o novo website do Terras da Beira. Existiu também 

ainda uma colaboração na execução de flyers para o Centro de Formação, Assistência e 

Desenvolvimento.  

 

 

Palavras-chave: Design gráfico, Publicidade, Comunicação, Multimédia.  
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ABSTRACT 

The main objective of this report is to present the activities carried out during the three 

months of internship inserted in the curricular unit Internship of the degree of Multimedia 

Communication at the School of Education, Communication and Sport. The internship took 

place between June 18 and September 18, 2019 at the Frei Pedro Foundation.  

During the internship I participated in several projects from the most diverse areas of 

multimedia. Mainly design, communication and advertising activities were carried out. 

In the area of communication I was in charge of serving customers and producing the 

projects requested. 

In the design and advertising tasks, most of the activities performed, it was possible to 

deepen and learn new knowledge. I developed a graphic standard manual and improved the 

visual identities of the institutions. I created ads and a publication for the newspaper Terras 

da Beira, I made an image to Facebook from Radio F, I improved the existing signage and I 

created prototypes for the new Terras da Beira website. There was also a collaboration in the 

execution of flyers to the Formation, Assistance and Development Center. 

 

 

Keywords: Graphic design, Multimedia, Communication, Advertising. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

Estacionário – Conjunto de elementos gráficos e digitais que identificam a empresa de 

forma coerente e em conformidade com a identidade visual (papel timbrado, envelope, 

cartão de visita, etc.).   

Flyer – Folheto de tamanho pequeno usado para publicidade de produtos ou serviços de uma 

empresa.  

Header – Grupo de suporte introdutório num website composto por elementos como logo, 

formulário de pesquisa, secções de cabeçalho, entre outros.   

Identidade visual – Elementos gráficos que identificam visualmente uma marca.   

Logótipo – Representação visual do nome de uma empresa.   

Manual de Normas Gráficas – Documento com normas para o uso de uma marca.   

Merchandising – Promoção da imagem da empresa através dos mais variados objetos de 

uso diário (Camisola, caneca, pen USB, caneta, entre outros).    

Protótipos – Molde criado para futuras produções, sendo nesta fase onde se realizam testes 

com o produto antes deste ser cedido para produção ou comercialização.  

Publireportagem – Publicação de artigos publicitários ou reportagens noticiosas.     

Software – Sequência de instruções escritas que são interpretadas por um computador com 

o objetivo de executar tarefas específicas.  

Spot publicitário – Fonograma utilizado na rádio como propaganda, podendo ser 

constituído por voz, música de fundo e até efeitos sonoros.  

Website – Página ou grupo de páginas relacionadas entre si, acessíveis através de um 

determinado endereço (link).   
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INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge no âmbito da realização do estágio curricular efetuado como modo 

de conclusão e para obtenção do grau de licenciada em Comunicação Multimédia lecionada 

na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto. A principal função deste 

relatório é a descrição de todas as atividades realizadas durante os três meses de estágio 

concretizado na instituição Fundação Frei Pedro (FFP). A FFP abrange um jornal semanal, 

o Terras da Beira (TB) e uma rádio, a Rádio F. Embora a FFP seja a instituição oficial de 

estágio existiu a necessidade de colaboração em alguns projetos com o Centro de Formação, 

Assistência e Desenvolvimento (CFAD), visto este ser dirigido pelo presidente do conselho 

de administração da FFP e existir, portanto um protocolo de cooperação entre as duas 

entidades.  

O relatório encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo são abordados 

vários tópicos sobre a instituição onde se realizou o estágio curricular, como a sua história, 

a estrutura organizacional, a análise SWOT, os seus serviços bem como a sua missão, visão 

e valores. O segundo capítulo expõe todos os projetos executados e as dificuldades 

encontradas. As atividades efetuadas estão propostas no Plano de Estágio (Anexo I), embora 

algumas delas não tenham sido concretizadas por falta de tempo, uma vez que alguns 

projetos ocuparam mais tempo que o esperado. Na generalidade, as atividades já tinham sido 

executadas ao longo da licenciatura, o que facilitou as tarefas. 

Para a elaboração deste relatório foi utilizada como principal metodologia de trabalho a 

observação participante, pesquisas em websites da internet e também pesquisas 

bibliográficas e documentais.  

Por fim, é exposta uma reflexão final onde se evidencia a opinião da relevância deste estágio 

curricular e da primeira experiência proporcionada no mercado de trabalho. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

A Instituição: Fundação Frei Pedro 
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Como foi referido anteriormente, este capítulo expõe a entidade onde se realizou o estágio 

curricular, a FFP, apresentando a sua história, estrutura organizacional, identidade visual, os 

seus serviços, missão e valores e ainda uma análise SWOT.  

 

1.1. A Fundação Frei Pedro 

Entidade privada sem fins lucrativos, a FFP foi instituída por escritura lavrada a 24 de 

fevereiro de 1989 e reconhecida pela Portaria do Secretário de Estado da Administração 

Interna, Diário da República, II Série, n.º 117 de 22 de maio de 1990.  

Iniciou-se no campo da educação criando o Instituto Superior de Administração, 

Comunicação e Empresa (ISACE) que se manteve em funcionamento até 2009. Atualmente 

é certificada como entidade formadora pela Direção Geral do Emprego e das Relações de 

Trabalho (DGERT) em seis áreas: Formação de professores e formadores de áreas 

tecnológicas; Comércio; Marketing e publicidade; Ciências Informáticas; Eletricidade e 

energia; Construção civil e engenharia civil e Segurança e higiene no trabalho. 

Posteriormente, em 1990, foi criada uma rádio local (Rádio F) e, em 1992, um semanário 

regional (Terras da Beira) com o objetivo de serem laboratórios para os cursos de 

comunicação do ISACE e preencher a falha que existia nos meios de comunicação social da 

região. Estes dois órgãos de comunicação tiveram bastante sucesso o que lhes permitiu ser 

autossuficientes. Atualmente a atividade da FFP centra-se em duas áreas: a formação 

profissional e a comunicação social, todavia os seus estatutos preveem a atuação em outras 

áreas.1 

 

1.1.1. Espaço e Localização  

A Fundação está situada na Rua Soeiro Viegas na cidade da Guarda. A escolha desta 

localização deveu-se à ligação emocional e profissional dos seus fundadores com a cidade e 

a região. O edifício sede é composto por cinco pisos usufruindo de inúmeros gabinetes e 

salas para formação. A FFP recentemente, e em favor da sua ação na sociedade, cedeu três 

 
1 Pedro F. F. (2012). Relatório de Atividades da Fundação Frei Pedro. Guarda: Fundação Frei Pedro.  



4 

 

pisos ao CFAD (que é uma entidade parceira) para criação do Lar Santa Clara, dando mais 

um passo na sua função social e de solidariedade.  

1.1.2 Missão, Valores e Visão 

Segundo Drucker (2003) a empresa define-se pela sua missão e não pelo seu nome, 

regulamento ou pelo que faz. A missão bem definida é a razão de existir da entidade.  

A missão é a razão de ser de uma empresa o que determina o seu negócio e o porquê da sua 

existência (Oliveira, 2009).  

A missão da FFP são as atividades de solidariedade social, apoiando a população carenciada 

através de respostas sociais. Promove a investigação científica fundamental e aplicada; 

patrocina a realização de colóquios, seminários, congressos, conferências, debates e ainda 

outras manifestações científicas e culturais; organiza cursos breves de qualificação 

profissional, progressão escolar e de formação recorrente; desenvolve a cooperação e o 

intercâmbio com outras instituições para aprofundar a conexão com os países de língua 

portuguesa e com a Europa comunitária. 

Os valores de uma organização são princípios que dirigem a sua vida, atendendo aos 

objetivos da empresa e às necessidades do público (Barret, 2000).   

Desde o início da sua atividade que os seus valores se baseiam na ética, responsabilidade, 

partilha e progresso. A ética encontra-se presente no método de ensino e no profissionalismo 

dos meios de comunicação social; a responsabilidade que existe durante a receção de 

diversos projetos; a partilha existente de conhecimentos e de recursos a instituições de cariz 

social; o progresso evidenciado nas tecnologias do ensino e nas metodologias de instrução 

utilizadas pelos professores.   

De acordo com Bethlem (2009) a visão é uma análise de onde a empresa deseja chegar e o 

que quer ser num futuro próximo ou longínquo.  

A FFP deseja ser reconhecida como portadora de conhecimento, cultura e progresso, em que 

o retorno seja a consciência de “dever cumprido” pela contribuição no processo de 

desenvolvimento da região.2 

 
2 Pedro F. F. (2013). Relatório de Atividades da Fundação Frei Pedro. Guarda: Fundação Frei Pedro.  
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1.1.3. Serviços 

Como referido anteriormente, a FFP iniciou-se na atividade de educação com o ISACE, 

criando mais tarde a Rádio F e o TB. Atualmente concretiza diversas atividades que 

contribuem para desenvolver profissional, social e culturalmente a região, dando prioridade 

às carências dos residentes do distrito no que diz respeito à formação e à comunicação social. 

 

1.1.3.1. Comunicação Social  

Sendo a Guarda uma região do interior do país com uma carência na multiplicidade de meios 

de comunicação social local, a FFP criou a Rádio F e o TB.   

A rádio é um sistema de comunicação que através de ondas eletromagnéticas se propaga no 

espaço físico material e imaterial. “O rádio foi o primeiro dos meios de comunicação de 

massa que deu imediatismo à notícia, e assim permitiu que o homem se sentisse participante 

de um mundo muito mais amplo do que aquele que estava ao alcance dos seus órgãos 

sensoriais, o que deu a ele uma ampliação em sua capacidade de ouvir” (Beltrão, 1968, 

p.110).  

O jornal é um meio de comunicação impresso, derivado do conjunto de atividades designado 

jornalismo. Foi o primeiro meio de comunicação em massa produzido. Na atualidade, o 

jornal não é apenas um transporte de notícias oferece também ao leitor outros serviços como 

por exemplo anúncios de emprego, venda de casas, terrenos e carros, anúncios pessoais e 

também diversos anúncios publicitários.  

A Rádio F e o TB estabeleceram-se rapidamente como fatores de desenvolvimento local e 

regional devido à sua qualidade e aptidão de intervenção. Estes novos meios foram criados 

com o objetivo de se dedicar maioritariamente à informação e aos problemas de ordem 

cultural da região, particularmente do concelho da Guarda. A Rádio F tem emissão 

radiofónica desde 23 de junho de 1990 na frequência 105.8 e o TB desde 30 de dezembro de 

1992 que tem publicações semanais. Atualmente, têm já presença nas plataformas digitais e 

preparam-se para uma aposta forte neste segmento. 
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1.1.4. Estrutura Orgânica 

A estrutura orgânica é a forma como uma empresa se encontra dividida e hierarquizada.  

Vasconcellos (1989) define estrutura organizacional como consequência do processo em que 

é repartida a autoridade, onde são discriminadas as atividades de cada nível e através do qual 

é delimitado um sistema de comunicação, permitindo aos indivíduos executarem as tarefas 

e exercerem a autoridade que lhes compete, alcançando assim os objetivos da empresa.  

A estrutura organizacional da FFP (Figura 1) conta com diversos departamentos. No topo 

situa-se o Conselho de Administração, constituído pelo Dr. Virgílio Mendes Ardérius 

(presidente), o Dr. Manuel Luís dos Santos e o Dr. Silvestre Pinto. Cada departamento é 

supervisionado pelo presidente do Conselho de Administração da FFP. No total, a Fundação 

possui atualmente seis colaboradores, repartidos pelos vários setores.  

 

Figura 1 - Estrutura Organizacional da Fundação Frei Pedro 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O departamento de comunicação é composto por dois meios de comunicação social:  a Rádio 

F que tem dois jornalistas como colaboradores diretos e conta com a participação diária de 

diversas personalidades, de áreas distintas da sociedade guardense, que dão existência a 

programas de comentário e opinião; e o Terras da Beira que tem três jornalistas no seu quadro 

de pessoal e conta com a participação de vários cronistas que assinam artigos de opinião.  

Administração

Comunicação 
Social 

Rádio F
Semanário 

Terras da Beira

Departamento 
Financeiro 

Educação/ 
Formação
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O departamento de Educação/ Formação tem desenvolvido a sua atividade no 

desenvolvimento de ações de formação, sobretudo através de parcerias estabelecidas com 

outras entidades formadoras.  

O Departamento Financeiro (que é partilhado com o CFAD) e que atua na área da gestão de 

toda a organização, nomeadamente na função administrativa, comercial, contabilidade, 

recursos humanos e planeamento estratégico. 

 

1.1.5. Identidade Visual 

A identidade visual é a junção organizada de elementos gráficos que identifica visualmente 

uma ideia, empresa ou um produto (Ribeiro,1987).  

Vasquéz (2007) considera identidade visual um sistema de signos produzidos e dispostos de 

acordo com princípios e normas que tem como objetivo a representação, comunicação e 

caracterização de uma marca. Através da identidade a marca torna-se tangível, sendo 

materializada com a conceção de um nome e a anexação de um design. O autor declara que 

a identidade visual identifica, diferencia, associa e reforça uma marca.  

Pinho (1996) declara que a marca, símbolo e logótipo constituem a identidade visual e são 

eles os responsáveis pelo reconhecimento visual da empresa. A Figura 2 demonstra a 

identidade visual da FFP. 

 

Figura 2 - Identidade Visual da Fundação Frei Pedro 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Pode-se considerar que a identidade visual da FFP detém uma composição simples, 

proporcionando assim uma fácil compreensão e memorização da mesma.  
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1.1.5.1. Marca 

A marca é qualquer sinal característico como nomes, figuras ou formas que reconheçam e 

diferenciem produtos e serviços de outros semelhantes (Sampaio, 2002).  

Torquato (1992) afirma que as empresas usam marcas para funcionarem como representação 

da sua identidade e dos seus produtos ou serviços. As marcas podem assumir diversas 

formas, desde nomes, símbolos visuais representativos e logótipos, formas fixas que detêm 

uma identificação fácil das empresas pelos consumidores.  

O nome de uma empresa deve ser de fácil compreensão e deter uma ligação semântica com 

a atividade ou serviços da instituição.  

O nome FFP está relacionado com um frade franciscano, natural da Guarda, que desde muito 

jovem ajudava os carenciados, evocando o espírito altruísta e a missão da instituição.  

 

1.1.5.2. Logótipo 

O logótipo é a representação visual do nome de uma empresa. De acordo com Peón (2003) 

o logótipo é o uso de tipografia ou uma forma própria e distinta com o nome da instituição.  

Na Figura 3 encontra-se representado o logótipo da FFP.  

 

Figura 3 - Logótipo da Fundação Frei Pedro 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O logótipo da FFP tem uma tipografia legível e simples, é composto por duas cores: 

“Fundação” encontra-se a cinzento que transmite estabilidade e gera confiança e “Frei 

Pedro” a preto que remete para elegância, nobreza e seriedade. 
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1.1.5.3. Símbolo 

Peón (2003) afirma que símbolo é um sinal gráfico único que deve possuir uma capacidade 

de síntese excelente e ser velozmente identificado e associado à empresa. 

Na Figura 4 é possível observar o símbolo da FFP.   

 

Figura 4 - Símbolo da Fundação Frei Pedro 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O símbolo da FFP é composto pelas iniciais do nome da instituição, isto é, as letras F’s 

dobradas e unidas com a letra P que, mais uma vez, se apresenta a preto transmitindo 

graciosidade, excelência e seriedade. 

 

1.1.6. Análise SWOT 

A análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) que significa forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças é uma técnica usada para a administração e planeamento 

das empresas.  

Mccreadie (2008) assevera que a análise SWOT é uma ferramenta utilizada para analisar o 

circundante da empresa e é uma base para planeamentos estratégicos e de gestão. Investiga 

a situação e posição estratégica da empresa no meio em que atua.  

Esta análise, para além de preparar a entidade para decisões astutas e funcionais, elabora 

resumidamente uma análise interna e externa. Por um lado, exibem-se os principais fatores 

que a distinguem dos seus adversários no mercado, reconhecendo os pontos fortes e fracos 

da instituição. Por outro lado, reconhecem-se perspetivas de progresso no mercado, isto é, 

as primordiais ameaças e oportunidades (Lendrevie et al., 2004). 

 



10 

 

A análise SWOT da FFP (Tabela 1) foi concretizada com a monitorização do supervisor de 

estágio, Rui Calmão, existindo por isso uma maior veracidade nas informações.  

Tabela 1 - Análise SWOT da Fundação Frei Pedro  

Fonte: Elaborado pela estagiária com a colaboração do supervisor 

Análise SWOT da Fundação Frei Pedro 

Análise Interna 

Forças Fraquezas 

- Localização geográfica; 

- Recursos humanos com formação 

superior, especializados e polivalentes; 

- Instituição com qualidade e notoriedade 

na região; 

- Instalações próprias e espaçosas; 

- Estrutura flexível; 

- Capacidade de adaptação a novos 

projetos; 

- Acordos e parcerias; 

- Proprietária de dois órgãos de 

comunicação social. 

- Ausência de definição das funções de 

cada colaborador; 

- Dispersão de atividades; 

- Limitações técnicas na comunicação 

online; 

- Fraca divulgação para o exterior; 

- Demora na tomada de decisões; 

- Fraco acesso a fontes de financiamento. 

Análise Externa 

Oportunidades Ameaças 

- Pouca diversidade de meios de 

comunicação social na região;  

- Crescimento da solicitação de serviços 

de publicidade; 

- Consolidação da “revolução digital”; 

- Crescimento do Marketing Digital. 

- Crise económica e consequente 

diminuição do mercado publicitário;  

- Redução de fontes de financiamento; 

- Proliferação de plataformas de “notícias” 

online (Fake News); 

- Despovoamento do interior.  
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1.1.6.1. Forças 

Uma das forças da FFP é a sua localização no centro da cidade da Guarda o que faz com que 

seja encontrada com bastante facilidade e ainda o facto de se encontrar num espaço onde 

acolhe todos os seus serviços. A instituição possuí recursos humanos polivalentes e com 

formação superior especializada que se encontram distribuídos pelos diferentes serviços 

podendo desempenhar outras funções. A FFP é uma instituição com 30 anos e com bastante 

reputação de qualidade que foi ganhando ao longo dos anos, quer pelo ISACE quer pelos 

seus meios de comunicação social, o que a tornou numa instituição com uma imagem de 

bastante prestígio e notoriedade na região, o que lhe concede superioridade perante a 

concorrência. Tem também ainda o benefício de possuir instalações próprias e espaçosas que 

permitem conter várias formações em simultâneo e poder ceder espaço para outras 

instituições de beneficência, como já sucedeu com o CFAD.  

A FFP possui uma estrutura flexível, estando por isso sempre pronta para incorporar novas 

ideias e desafios, tendo uma capacidade de adaptação para os mais variados projetos nas 

diversas áreas. A Fundação constrói várias parcerias que são uma grande oportunidade no 

futuro da instituição pois dá-lhe vantagem sobre a concorrência.  

A instituição tem ainda a regalia de poder ser difundida através de publicidade gratuita pelos 

dois meios de comunicação social de que é proprietária.  

 

1.1.6.2. Fraquezas 

Todos os colaboradores participam nas diversas atividades havendo assim uma ausência de 

definição das funções de cada colaborador e uma dispersão de atividades, acabando por levar 

à sobrecarga de tarefas de um departamento que não lhes pertence levando ao adiamento do 

seu próprio trabalho. A falta de formação contínua dos colaboradores leva à inadaptação de 

algumas funções das novas tecnologias limitando a comunicação online.  

A divulgação da FFP ao exterior é feita apenas pelos seus dois meios de comunicação social, 

existindo assim uma fraca difusão da sua imagem e projetos o que limita o público-alvo. As 

tomadas de decisão na instituição são demoradas o que leva a um atraso no desenvolvimento 

e divulgação de projetos.  

A FFP tem um fraco acesso a fontes de financiamento impedindo assim a instituição de se 

desenvolver e criar novos projetos mais ambiciosos.  
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1.1.6.3. Oportunidades  

A região onde se encontra inserida a instituição tem pouca diversidade de meios de 

comunicação social tornando-se isto uma mais valia. Ao longo dos tempos o uso de 

publicidade também tem vindo a aumentar o que é uma boa nova para os meios de 

comunicação de que a FFP é proprietária.  

Com a consolidação da revolução digital e o crescimento do marketing digital o futuro de 

qualquer empresa passa por ser digital e estar presente online, a FFP apesar de já se encontrar 

bem enquadrada tem vindo cada vez mais a apostar no online e no digital. E para além do 

mais estas tendências futuristas são uma grande oportunidade de negócio para a FFP 

relativamente a publicidade online. 

 

1.1.6.3. Ameaças 

A crise económica para além de desencadear desemprego acarreta também constrangimentos 

financeiros à FFP devido à diminuição do mercado publicitário, ameaçando a área da 

comunicação social. Com a crise económica vieram também as reduções das fontes de 

financiamento, que são um dos maiores entraves ao progresso e criação de novos projetos 

por parte da instituição.  

Com a evolução do meio online e das novas tecnologias têm também surgido plataformas 

de notícias online em que muitas dessas notícias são falsas (Fake News). As Fake News são 

uma grande ameaça para o jornalismo fidedigno e levam a uma enorme desconfiança do 

conteúdo das notícias.   

O despovoamento do interior é iminente e negativo para a instituição. Contudo, o 

envelhecimento da população poderá sugerir uma intervenção mais ativa da Fundação ao 

nível da solidariedade social, nomeadamente no apoio à terceira idade. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

Estágio Curricular 

 



 

14 
 

O segundo capítulo exibe o plano de estágio, cronogramas referentes ao estágio curricular, 

as atividades executadas na FFP e na colaboração com o CFAD e quais as dificuldades 

encontradas.  

 

2.1. Plano de Estágio 

Após a chegada à FFP o supervisor procedeu à elaboração do plano de estágio (Anexo I) 

com o objetivo de delimitar as atividades a concretizar ao longo do estágio curricular. O 

plano de estágio foi elaborado mediante as necessidades da instituição, procurando aplicar 

os conhecimentos adquiridos, mas também colocar-me novos desafios. As atividades 

conferidas foram:  

• melhorar a imagem institucional;  

• criar um Manual de Normas Gráficas; 

• produzir spots publicitários para a Rádio F; 

• produzir/ melhorar a arte final da publicidade do Semanário Terras da Beira; 

• contribuir para a criação do novo site do Terras da Beira; 

• criar um vídeo institucional;  

• melhorar a sinalética interna da instituição; 

• otimizar a comunicação institucional nas redes sociais; 

• participar na paginação do Semanário Terras da Beira.  

No decorrer do estágio curricular não foi possível concretizar todas as atividades retratadas 

por escassez de tempo, pois algumas delas levaram mais tempo que o esperado. Para além 

destas atividades colocadas no plano de estágio, às quartas-feiras existiu a colaboração em 

todas as burocracias alusivas ao despacho dos jornais para as bancas. Ocorreu também ainda 

uma colaboração com o CFAD na execução de um projeto. 

 

2.2. Cronogramas 

De forma a apresentar as atividades diárias efetuadas e o tempo necessário para a 

concretização de cada uma delas recorreu-se ao método dos cronogramas. De acordo com 

Silveira (2010) os cronogramas devem incluir as atividades primordiais, determinando o 

tempo necessário para a concretização de cada uma das atividades.  
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Os dados apresentados (Tabela 2 à Tabela 5) são pertencentes às atividades executadas 

durante os três meses de estágio, que decorreu entre 18 de junho e 18 de setembro de 2019.  

O cronograma exibido seguidamente é alusivo ao mês de junho (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Cronograma de junho  

Fonte: Elaboração Própria 

 
junho 

18 19 21 24 25 26 27 28 

Despacho do jornal para 

as bancas 

        

Contribuição no novo 

website do TB 

        

Criação de texto para 

spot publicitário sobre o 

Feriado Municipal de 

Almeida 

        

Produção de anúncios 

para o TB 

        

 

O mês de junho foi o primeiro mês de estágio e, portanto, foi um mês de integração na equipa 

e adaptação ao ritmo de trabalho da instituição.   

Inicializei as atividades de contribuição para o novo website do TB através de protótipos, 

criei o texto para o spot publicitário do Feriado Municipal de Almeida, produzi dois anúncios 

para integrar o jornal e, nas quartas-feiras do mês, colaborei no despacho do jornal para as 

bancas. 
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A Tabela 3 expõe as atividades efetuadas durante o mês de julho. 

 

Tabela 3 - Cronograma de julho  

Fonte: Elaboração Própria 

 
julho 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 

Despacho do 

jornal para as 

bancas 

                       

Publireportagem 

sobre o NERGA 

para o TB  

                       

Produção de 

anúncios para o 

TB 

                       

 

Melhoramento 

de logótipos das 

instituições  

                       

Manual de 

Normas 

Gráficas 

                       

Criação de texto 

para spot 

publicitário 

sobre baile de 

verão na praia 

fluvial de Vila 

Cortês do 

Mondego 

                       

 

No mês de julho foi-me proposta a realização de um melhoramento dos logótipos e de um 

manual de normas gráficas para as três instituições: FFP, TB e Rádio F (atividade com muita 

durabilidade pois exigiu muitos estudos), redigi o texto para o spot publicitário sobre o baile 

de verão na praia fluvial de Vila Cortês do Mondego, executei uma publireportagem sobre 

o projeto “Melhor Turismo 2020” do NERGA (Núcleo Empresarial da Região da Guarda), 

realizei três anúncios para o TB e, mais uma vez, procedi ao despacho do jornal para as 

bancas nas quartas-feiras.  
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Na Tabela 4 estão exibidas as tarefas executadas ao longo do mês de agosto. 

 

Tabela 4 - Cronograma de agosto 

Fonte: Elaboração Própria 

 
agosto 

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 

Despacho do 

jornal para as 

bancas 

                     

Manual de 

Normas Gráficas 
                    

 

 

Assinatura de e-

mail para o 

Departamento 

Comercial e para 

a FFP 

                     

Imagem para 

Facebook da 

Rádio F 

                     

Melhoramento 

da sinalética 

interior da 

instituição 

                     

 

Como se pode analisar na Tabela 4, durante o mês de agosto dei continuidade à concretização 

do manual de normas gráficas, criei duas novas assinaturas de e-mail para o departamento 

comercial e para a FFP, produzi uma imagem para colocar o horário de conteúdos no 

Facebook da Rádio F, melhorei a sinalética interior da instituição e, como habitual, tratei 

também do despacho do jornal.  
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A Tabela 5 diz respeito ao mês de setembro, sendo este o último mês de estágio. 

 

Tabela 5 - Cronograma de setembro 

Fonte: Elaboração Própria 

 
setembro 

2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 

Despacho do jornal 

para as bancas 

        
     

Criação de texto para 

spot publicitário 

Castelo Mendo 

 

 

       

    
 

 

Aprovação e execução 

das assinaturas de e-

mail nos e-mails 

oficiais  

        

     

Realização de flyers 

para o CFAD 

        
     

 

No último mês de estágio criei o texto para o spot publicitário sobre um evento em Castelo 

Mendo, executei as assinaturas de e-mail nos e-mails oficiais, colaborei na produção de 

flyers para o CFAD e, mais uma vez, procedi à expedição do jornal para as bancas às quartas-

feiras. 

 

2.3. Software Utilizado 

De modo a concretizar a execução das atividades solicitadas durante o estágio curricular 

tornou-se necessário recorrer ao uso de alguns softwares, nomeadamente o Adobe Photoshop 

e o CorelDraw.  

O Adobe Photoshop, considerado líder no mercado, é um software especializado para a 

edição de imagens, usufruindo de uma vasta série de funcionalidades possibilitando a 

conceção e manipulação de imagens.  

O software CorelDraw é utilizado sobretudo para design gráfico como por exemplo para 

desenho vetorial, proporcionando a criação e manipulação de diversas produções como o 

caso de desenhos artísticos, logótipos e projetos publicitários (flyers, cartões de visita, 

outdoors, cartazes, etc.). 
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2.4. Atividades Desenvolvidas 

Durante o estágio curricular foram executadas múltiplas atividades dos mais diversos 

géneros existentes na multimédia. Para tal recorri ao uso dos conhecimentos adquiridos nas 

diversas unidades curriculares da licenciatura de Comunicação Multimédia.  

Inicialmente foi prevista a participação em bastantes projetos, alguns dos quais não se 

concretizaram devido a factos inesperados e não controláveis, uma vez que certas tarefas 

necessitaram de mais tempo que o esperado. Contudo, apesar destes entraves, foi possível 

trabalhar em diversos projetos distintos, adquirindo também novos conhecimentos.  

 

2.4.1. Novo website do Semanário Terras da Beira 

O primeiro desafio proposto foi a realização de protótipos de como seria o novo site do TB. 

Encarregue pela transformação destes protótipos para o website está uma empresa 

especializada na área. A ideia base consistia em realizar protótipos de como seriam, 

visualmente, algumas partes integrantes do site.  

Numa primeira fase procedi à elaboração de como seria o header e o logótipo do website. 

Usando o software Adobe Photoshop executei seis versões diferentes do logótipo, que 

acabaram por sofrer algumas alterações, sendo elas, a mudança de posição dos elementos e 

o redimensionamento dos mesmos.  

Feitas todas as alterações necessárias e solicitadas, as versões foram levadas ao Conselho de 

Administração para obtenção de aprovação.  
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Após análise por parte do Conselho de Administração chegou-se a um consenso de qual seria 

a versão final do novo header e logótipo para o website, Figura 5. 

 

Figura 5 - Protótipo do novo logótipo para o website TB 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No protótipo foram utilizadas as duas versões da identidade visual do TB de maneira a 

permitir o reconhecimento da marca por todos os consumidores. Foram usadas duas 

tonalidades da cor verde, a de maior percentagem é a cor associada à marca.  

Foi também necessário executar o protótipo do menu para o login dos utilizadores no 

website, pretendia-se que este menu não fosse muito elaborado de forma a facilitar o seu uso 

pelos utilizadores do site.  
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A proposta do menu de login foi imediatamente aprovada pela instituição, Figura 6.    

 

Figura 6 – Protótipo do menu de login para o website TB 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Mais uma vez, aplicou-se a cor verde associada à marca e usou-se uma das versões da 

identidade a branco para permitir o contraste com o fundo.  

As versões finais de ambos os protótipos (Apêndice I) encontram-se disponíveis para uma 

melhor visualização.  

 

2.4.2. Criação de texto para spots publicitários  

Spot publicitário é um fonograma usado na rádio como propaganda, realizada por uma ou 

mais vozes, utilizando ou não efeitos sonoros e com música de fundo.  

Segundo Reis (2008) o spot é um texto publicitário para transmissão na rádio, com a duração 

de 15, 30, 45 segundos ou mais de um minuto. Pode ser integrado com efeitos sonoros e 

fundo musical. O autor afirma ainda que a voz é a força da mensagem.  

Nesta atividade, diversos clientes recorreram ao departamento comercial da Rádio F e do 

TB para produção de spots publicitários de eventos da sua freguesia. Sendo sempre facultado 

um programa do evento para realização do texto. 
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Não foram criados textos muito elaborados nem muito longos com informação 

desnecessária, uma vez que se pretende que o spot publicitário seja breve e simples 

possibilitando o ouvinte de fixar a mensagem que se pretende passar. 

“É difícil estabelecer regras sobre a maneira de redigir textos publicitários (…) o anúncio 

não é uma peça literária que tem por fim deleitar, distrair ou dar uma sensação de beleza. 

Visa um fim prático: implantar uma ideia ou vender um produto” (Sant’Anna, 2006, p.162). 

 

2.4.2.1. Feriado Municipal de Almeida  

Foi solicitada a criação do texto para pós-produção de spot publicitário acerca do Feriado 

Municipal de Almeida. Para tal recorri ao programa do evento com as atividades e música 

que iriam decorrer, em que retirei as informações essenciais e redigi um texto a publicitar o 

evento.  

Após a concretização do texto, o mesmo foi enviado para aprovação, tendo sido rejeitado e 

pedidas algumas alterações. Posteriormente a estas alterações, foi autorizado e encaminhado 

para a Rádio F para produção do spot publicitário.  

 

2.4.2.2. Baile de verão de Vila Cortês do Mondego 

De forma a divulgar o baile de verão, a realizar-se na praia fluvial de Vila Cortês do 

Mondego, a freguesia recorreu à Rádio F para produção de spot publicitário.  

Após elaborar um texto breve e conciso, de modo a que a mensagem publicitária fosse 

captada fácil e rapidamente pelo ouvinte, o texto foi enviado ao cliente que, de imediato, o 

aprovou. 

 

2.4.2.3. Castelo Mendo  

O Ciclo de eventos 12 em rede - Aldeias em Festa passou por bastantes povoações da rede 

Aldeias Históricas de Portugal, propondo sempre uma lenda de cada aldeia como temática.  

Para a criação do texto foram fornecidos vários materiais que serviriam como base. A lenda 

que serviu como temática para Castelo Mendo foi “O Monstro e a Menda”. Posto isto, 
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procedi à elaboração de um texto para difundir o evento que prontamente foi remetido ao 

cliente, sendo aprovado com sucesso.  

 

2.4.3. Produção de anúncios para o Jornal Terras da Beira   

Com periodicidade semanal, o jornal é composto pelos mais diversos conteúdos, incluindo 

anúncios publicados pelos leitores. Neste âmbito, surgiu a necessidade de efetuar alguns 

anúncios dos mais variados temas para incorporar o jornal, representados na Figura 7 à 

Figura 9.  

 

Figura 7 - Anúncio de emprego para o TB 
Fonte: Elaboração Própria 

 

No anúncio de emprego para o TB (Figura 7) o cliente recorreu aos serviços do departamento 

comercial e solicitou a criação do mesmo para depois ser publicitado no TB.  

Para a produção do anúncio utilizei o software Adobe Photoshop. Criei uma caixa à volta, 

através da ferramenta rectangular marquee tool e stroke. O conteúdo do anúncio foi 

colocado ao critério do cliente.  
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No anúncio de encontros (Figura 8), mais uma vez o consumidor solicitou ao departamento 

comercial a criação e publicitação do mesmo.   

 

Figura 8 – Anúncio de encontros para o TB 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a execução do anúncio utilizei o método já referido anteriormente, tentando manter o 

aspeto de anúncios deste género já publicados no TB. O conteúdo colocado no anúncio foi 

o solicitado pelo cliente.  

Antes da publicitação, o anúncio foi analisado pelo cliente, sendo aceite com sucesso. 
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A União de Sindicatos da Guarda solicitou ao departamento comercial a conceção e 

publicitação de uma convocatória (Figura 9).   

 

Figura 9 – Convocatória da União de Sindicatos para o TB 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Para execução da convocatória utilizei o mesmo método e ferramentas já referidas 

precedentemente.  

Foram também produzidos alguns anúncios fúnebres que não se encontram colocados neste 

documento por motivos de confidencialidade e consideração pelos familiares. 

Os anúncios finais publicados no TB (Apêndice II) encontram-se disponíveis para análise.  

 

2.4.4. Publireportagem    

Uma publireportagem pode ser definida como a promulgação de artigos publicitários ou 

reportagens de peculiaridade noticiosa. Tem como objetivo a divulgação de um 

acontecimento, conceito ou produto.  

A associação NERGA solicitou a realização de uma publireportagem sobre a conclusão do 

seu projeto “Melhor Turismo 2020”. Como se pode observar pela Figura 10, para a 

elaboração deste projeto, recorri ao Adobe Photoshop, em que utilizando a ferramenta de 

stroke através do rectangular marquee tool construí um limite à volta de todo o conteúdo. 
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Para o conteúdo desta publireportagem foram utilizados todos os materiais recebidos por 

parte do cliente. Foram necessárias inúmeras alterações até obter a versão final do projeto, 

que ia ao encontro dos desejos e objetivos do cliente.  

 

Figura 10 - Publireportagem do NERGA 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A versão final da publireportagem publicada no TB (Apêndice III) encontra-se para 

observação.  

 

2.4.5. Melhoramento das identidades visuais das instituições 

Com o início da execução da atividade do manual de normas gráficas surgiu a necessidade 

de melhorar as identidades visuais da FFP, TB e Rádio F. 

Em algumas identidades visuais não se procedeu a grandes alterações, manteve-se os 

elementos e o seu posicionamento, apenas se alterou o tipo de letra.   
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Foi solicitada a mudança completa da identidade visual da instituição FFP. Pretendia-se 

voltar à identidade mais antiga, mas com algumas renovações. Na Figura 11 pode observar-

se a identidade visual anterior. 

 

Figura 11 - Anterior identidade visual da FFP 

Fonte: Fundação Frei Pedro   

 

Iniciei o melhoramento das identidades visuais pela da FFP por ser a que iria exigir uma 

maior mudança.   

A Figura 12 exibe a construção da nova identidade visual.  

 

Figura 12 – Construção da nova identidade visual da FFP 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Com recurso ao Adobe Photoshop aproveitei o símbolo mudando apenas a cor para preto. 

Relativamente ao logótipo este foi totalmente alterado, passou a ter orientação horizontal, o 
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tipo de letra usado foi o mais próximo do original e a cor alterou-se para cinzento em 

“Fundação” e para preto em “Frei Pedro”, cores do logo mais antigo. 

Na identidade visual da Rádio F apenas procedi à mudança do logótipo, Figura 13.  

 

Figura 13 – Mudança do logótipo da identidade visual da Rádio F 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A mudança do logótipo foi para um tipo de letra o mais idêntico possível ao existente. 

Procedeu-se à alteração do logótipo pois não existia qualquer informação do tipo de letra 

usado na identidade visual. 

Na identidade do TB, uma vez que esta apenas detém logótipo, teve de ser executada uma 

nova identidade não sendo possível usar nenhum elemento antigo.  

Executei três versões diferentes, uma mais extensa e uma apenas com as iniciais do nome da 

instituição. 
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Na Figura 14 encontra-se representada a construção da nova identidade para o TB. Executei 

duas versões para esta identidade visual, uma utilizando as duas cores associadas à marca e 

outra apenas na cor preto.  

 

Figura 14 – Mudança da identidade visual do TB 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A versão a preto encontra-se exposta na Figura 15.  

 

Figura 15 - Mudança da identidade visual do TB para preto 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Nesta versão apenas alterei a cor do “da” para preto. 
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Nas Figuras 16 e 17 encontram-se exibidas as versões com as iniciais do nome do TB.  

 

Figura 16 - Nova versão da identidade visual do TB 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Com o mesmo tipo de letra e a junção das iniciais do nome da instituição criei uma nova 

identidade. Uma na cor preto e outra na cor verde.  

Na Figura 17 encontra-se a nova versão criada na cor verde.  

 

Figura 17 - Nova versão a verde da identidade visual do TB 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As identidades visuais finais (Apêndice IV) encontram-se para análise.  
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2.4.6. Manual de Normas Gráficas 

Manual de Normas Gráficas é um documento que determina um conjunto de conselhos 

pormenorizados e normas básicas para o uso de uma marca. Possui o objetivo de preservação 

das suas características visuais, simplificando a correta difusão, perceção, o reconhecimento 

e memorização da marca.  

A tarefa do manual de normas consistiu em criar estacionário, objetos de merchandising e 

abordar vários temas ligados à identidade visual de cada instituição. Para esta atividade 

utilizei os softwares Adobe Photoshop e o CorelDraw. 

Primeiramente, foram executados os estacionários e os objetos de merchandising para as 

instituições no software Adobe Photoshop.  

Na Figura 18 encontra-se apresentado o estacionário da FFP 

 

Figura 18 - Estacionário da FFP 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para ser parte integrante do estacionário criei um envelope, um cartão de visita e papel 

timbrado. Em todos eles coloquei os contactos necessários e a morada da instituição.  
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Criei também objetos de merchandising (brindes de oferta) para a FFP, Figura 19. 

 

Figura 19 - Merchandising da FFP 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Figura 20 encontra-se apresentado o cartão de visita da Rádio F e do TB. 

 

Figura 20 - Cartão de visita da Rádio F e do TB 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para a criação deste cartão de visita utilizei o mesmo layout que o da FFP, alterando apenas 

as cores.  
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Na Figura 21 encontram-se expostos os objetos de merchandising que criei para a Rádio F.  

 

Figura 21 - Merchandising da Rádio F 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na elaboração dos objetos para a Rádio F mantiveram-se os mesmos utilizados para a FFP, 

apenas adaptei com as cores e identidade visual da Rádio F.  

Na Figura 22 estão patenteados os objetos de merchandising que criei para o TB.  

 

Figura 22 - Merchandising do TB 

Fonte: Elaboração Própria 

 

O estacionário e os objetos de merchandising (Apêndice V) encontram-se para análise. 
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Por fim, criei o manual de normas que foi uma atividade extensa tendo em conta que foi 

necessário abordar três instituições. Na Figura 23 pode-se observar a construção do manual 

no software CorelDraw.  

 

Figura 23 - Construção do manual de normas 

Fonte: Elaboração Própria 

 

No manual de normas abordei vários tópicos respeitantes à identidade visual de cada 

instituição (os seus elementos constituintes, a cor, a dimensão mínima, a tipografia, as 

versões da identidade, a área de proteção, a aplicação em fundos monocromáticos e 

fotográficos e as utilizações indevidas). 

 

2.4.7. Assinatura de e-mail  

Foi solicitada a criação de uma nova assinatura de e-mail para o departamento comercial da 

Rádio F e do TB e também para a FFP.  

Numa primeira fase foi imprescindível fazer uma pesquisa sobre assinaturas de e-mail. Após 

esta pesquisa comecei então a conceção dos itens necessários, desde ícones, a assinaturas 

digitais e a toda a informação que deveria constar na assinatura.  
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Na Figura 24 é possível observar a assinatura de e-mail criada para o departamento 

comercial.  

 

Figura 24 - Assinatura de e-mail do departamento comercial 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As assinaturas de e-mail são compostas pelas diversas informações necessárias para os 

clientes. Na assinatura do departamento comercial encontra-se o contacto do colaborador 

responsável e, a partir do ícone de e-mail, automaticamente abre uma nova página para 

responder para o e-mail do departamento. Na secção da Rádio F e também do TB encontra-

se o contacto de cada instituição, o Facebook e Website de cada uma delas (o cliente será 

redirecionado para essas páginas ao clicar nos ícones). A secção da Rádio F possui ainda um 

ícone que irá redirecionar o utilizador para a emissão online da rádio. 
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Na Figura 25 está presente a assinatura da FFP. 

 

Figura 25 - Assinatura de e-mail da FFP 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A assinatura da FFP é constituída pelo seu contacto e morada, possuindo também o ícone de 

e-mail que irá abrir uma nova página que permite o envio de uma nova mensagem para o e-

mail da FFP. Não se encontram presentes mais informações pois a instituição não possui 

redes sociais ou website.  

As assinaturas de e-mail finais (Apêndice VI) encontram-se para análise. 

 

2.4.8. Imagem para rede social da Rádio F  

De forma a renovar a imagem da Rádio F no Facebook foi pedida a criação de uma nova 

imagem que servisse como fundo para colocar conteúdo com informações sobre programas 

da rádio.  
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Na Figura 26 está exposta a imagem anteriormente usada. 

 

Figura 26 - Imagem anterior do Facebook da Rádio F 

Fonte: Rádio F 

 

A conceção da nova imagem está patente na Figura 27.  

 

Figura 27 - Nova imagem para o Facebook da Rádio F 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Recorrendo ao software Adobe Photoshop criei uma imagem em forma retangular com as 

medidas da anterior. Com a cor azul da identidade visual e com a ferramenta gradient tool, 

radial gradient produzi o fundo que se pode observar na Figura. Com o auxílio do 

rectangular marquee tool e stroke construí um limite “não fechado” com margem igual em 

todos os lados.   
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A imagem final (Apêndice VII) encontra-se para análise. 

 

2.4.9. Melhoramento da sinalética interior da instituição  

A linguagem simbólica formada por símbolos visuais, que têm como objetivo a perceção 

dos indivíduos, é designada por sinalética. A sinalética executa a sua função através de 

códigos visuais como por exemplo setas, símbolos, pictogramas, tipografia e até mesmo a 

cor.  

Costa (1989) define sinalética como normas manifestadas através de signos que informam e 

transmitem informações, formando um sistema de signos. Esta contribui na orientação 

eficiente de indivíduos numa área definida.  

Com o intuito da sinalética interior da instituição obedecer às mesmas regras e ser toda do 

mesmo formato dei início à elaboração de nova sinalética para toda a instituição.  

Na Figura 28 pode-se observar a criação de várias imagens construídas para incorporar a 

sinalética da instituição.  

 

Figura 28 - Criação da nova sinalética para o WC 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para produzir a sinalética usei o software Adobe Photoshop. Criei um retângulo com medidas 

que serviram para todas as imagens e construí um limite na cor branco à volta com a 

ferramenta stroke. Como regra da sinalética usei a cor azul para informação ou obrigação e 

a cor vermelha para proibição.  
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Na Figura 29 pode-se observar a construção de imagens para a sinalética que possuem o 

objetivo de informar. 

 

Figura 29 - Criação da nova sinalética de porta aberta/ fechada 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Uma vez que o conteúdo da sinalética é quase análogo mantive o mesmo ícone, sendo apenas 

necessária a reformulação do texto.  
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A Figura 30 apresenta mais uma das imagens criadas para a sinalética de informação.  

 

Figura 30 - Criação da nova sinalética de desligue a luz e feche a porta 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Figura 31 está exposta a sinalética de proibição produzida. 

 

Figura 31 - Criação da nova sinalética de proibido o acesso 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A sinalética final (Apêndice VIII) encontra-se para análise. 
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2.4.10. Flyers para o Centro de Formação, Assistência e Desenvolvimento 

Designa-se por flyer um folheto de tamanho pequeno que é usado para transmitir 

esclarecimentos publicitários sobre produtos ou serviços de uma empresa. O seu conteúdo é 

de leitura rápida e apenas com a informação fundamental. Na atualidade é a estratégia de 

marketing mais usada pelas empresas, devido ao facto de ser económico e possuir contacto 

direto com o consumidor.  

O CFAD é uma instituição parceira da FFP e por isso colaborei com esta instituição num 

projeto. Esse projeto consistia na execução de novos flyers para as suas respostas sociais.  

Na Figura 32 está apresentada uma das versões criadas para aceitação.   

 

Figura 32 - Flyer Serviço de Apoio Domiciliário 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Foram criadas duas versões de cada flyer, uma com a cor da identidade visual do CFAD e 

outra com a cor interna de cada resposta social. Na elaboração dos quatro flyers utilizei o 

software Adobe Photoshop.  

Nos flyers utilizei imagens relacionadas com o tema e complementei com a informação 

necessária para o leitor e com a identidade visual do CFAD.  

 

 

 



 

42 
 

Com a cor interna do Serviço de Apoio Domiciliário criei outra versão, Figura 33.  

 

Figura 33 - Flyer Serviço de Apoio Domiciliário cor alternativa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na Figura 34 está exposta a construção de um flyer para o Centro de Apoio e Tempos Livres 

(CATL) “O Recreio”. 

 

Figura 34 - Flyer CATL "O Recreio" 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Realizei também duas versões para o CATL “O Recreio”. Na imagem anterior utilizei a cor 

da identidade visual do CFAD.  
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Escolhi uma imagem relacionada com o tema e coloquei as informações necessárias para o 

leitor.  

Na Figura 35 está exibida a versão criada com a cor interna do CATL.  

 

Figura 35 - Flyer CATL "O Recreio" cor alternativa 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As versões finais dos flyers (Apêndice IX) encontram-se para análise. 

Após finalização da execução dos flyers para as respostas sociais do CFAD, última tarefa 

solicitada, dei por concluídas as atividades propostas para o mês de setembro e por 

conseguinte o fim do estágio curricular.  
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REFLEXÃO FINAL  

O estágio curricular é o culminar de três anos de numerosas aprendizagens nas mais variadas 

áreas da licenciatura em Comunicação Multimédia. Uma boa base de conhecimentos 

adquirida ao longo do curso é uma mais valia para o futuro profissional.  

A decisão de realizar o estágio curricular desde o início que estava tomada, na medida em 

que se trata de uma preparação para as complexidades no mercado de trabalho. A instituição 

escolhida foi a FFP, pelo facto de participar em muitos projetos, sendo assim benéfico pois 

permitiu-me trabalhar nas mais diversas áreas da multimédia e também por estar localizada 

perto da minha morada de residência.  

A receção no local de estágio foi excelente por parte de todos os colaboradores, revelaram-

se permanentemente disponíveis para auxiliar nas dificuldades que surgissem e foram 

infindavelmente compreensivos por algumas limitações existentes da minha parte em certos 

conteúdos. O auxílio por parte de todos os colaboradores foi hábil para ultrapassar todas as 

dificuldades que foram surgindo. Algumas atividades não foram efetuadas devido a falta de 

tempo, pois existiram outros projetos que careceram de mais atenção e duração para serem 

executadas.   

A principal dificuldade encontrada foi a falta de profissionais da área. Esta adversidade não 

permitiu o apoio técnico durante a realização das atividades solicitadas nem possibilitou a 

partilha de conhecimentos. Desta forma, sem os conhecimentos adquiridos ao longo da 

licenciatura não teria sido possível concretizar as atividades propostas.  

Apesar destas complexidades, este estágio tornou-se bastante enriquecedor, uma vez que me 

permitiu aplicar os diversos conhecimentos já adquiridos anteriormente, mas também 

permitiu aprender novos conhecimentos da área e proporcionou o contacto com o mundo de 

trabalho, permitindo compreender como este funciona e o quão rigoroso ele é.  

Foram desempenhadas distintas atividades da área da multimédia sempre com afinco e 

devoção, tentando sempre adquirir mais conhecimento com a concretização de cada uma das 

tarefas.  

Por fim, é de referenciar que o estágio curricular foi bastante aliciante e proveitoso e que as 

experiências proporcionadas pela instituição contribuíram na evolução profissional. É de 

afirmar também que o estágio na FFP foi uma escolha acertada.  
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