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RESUMO 

O presente relatório de estágio foi concretizado para a conclusão da licenciatura em 

Comunicação Multimédia inserida na Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), cujo objetivo é consolidar 

todos os conhecimentos teóricos e técnicos dos três anos da licenciatura e dos três meses 

do estágio curricular. 

O estágio curricular teve início no dia 1 de agosto de 2019 e terminou a dia 8 de novembro 

de 2019 e foi concretizado na empresa 2Play+. Durante este período de tempo a estagiária 

fez parte do departamento de audiovisuais, de modo a conseguir cumprir todas as tarefas 

que lhe foram propostas, aplicando alguns dos conhecimentos que adquiriu durante os três 

anos da licenciatura, desde editar fotografia e vídeo, a recriação e transformação de alguns 

cartazes bem como a ida para o campo de trabalho como assistente de operador de câmara 

e iluminação. 

 

Palavras-chave: estágio, 2Play+, edição, vídeo. 
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2
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INTRODUÇÃO 

No âmbito da licenciatura em Comunicação Multimédia da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), encontra-se 

presente na última etapa da licenciatura, a realização do estágio curricular, com duração 

de três meses, bem como a realização do presente relatório de estágio, que tem como 

objetivo a evolução da estagiária na entidade. 

A estagiária sempre teve a ideia de escolher estágio curricular em vez da concretização 

do projeto, pois para além de lidar com outras pessoas, conseguiria adquirir alguma 

experiência profissional e encontrar-se no mundo do trabalho o que, na sua opinião, 

tornar-se-ia mais enriquecedor. Portanto, após a candidatura a algumas empresas e após 

alguns condicionantes, ficou na empresa 2Play+, que é qualificada na produção e edição 

em vídeo do tipo institucional e promocional e nas áreas de design e multimédia. O 

estágio iniciou-se dia 1 de agosto de 2019 e terminou no dia de 8 de novembro de 2019, 

durante o qual desempenhou diversas funções no departamento de audiovisuais e 

algumas funções no departamento de design. Essas funções, descritas no Plano de 

Estágio (Anexo I) foram dívidas entre edição de vídeo e fotografia, captação de imagem 

e assistência como operadora de câmara e iluminação. 

Em relação ao presente relatório, necessitou de consultar artigos científicos bem como, 

para a realização do Capítulo I do mesmo, recorreu aos conhecimentos de Márcio Cortez 

e de Sílvia Magalhães, respetivos Chief Executive Officer (CEO) e Chief Operating 

Officer (COO) da empresa, para falar sobre o início da mesma, da sua evolução, estrutura 

organizacional, de quais são as suas missões, valores e visão da empresa, a identidade 

visual e a sua análise SWOT. 

O relatório está dividido em dois capítulos, no Capítulo I, como foi referido 

anteriormente, irão ser falados aspetos sobre a empresa e as suas características; o 

Capítulo II é composto pelo Plano de Estágio (Anexo I), cronogramas das atividades 

desenvolvidas durante os três meses e uma análise dessas mesmas atividades, onde foi 

também falado das dificuldades que a estagiária encontrou perante o desenvolver das 



2 

 

tarefas e da forma como e se as superou. 

Por fim, é feita uma apreciação e uma reflexão final das conclusões que tirou 

relativamente aos três anos da licenciatura em Comunicação Multimédia e dos três meses 

do estágio curricular.
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Neste capítulo, é realizada uma contextualização da 2Play+ que aborda em concreto a sua 

localização, a missão, visão e valores, estrutura organizacional, comunicação interna e 

externa, a identidade visual e a análise SWOT da empresa. 

1.1. A Empresa 

Foi no mês de abril, no ano 2008, que se iniciou uma nova fase para Márcio Cortez e 

para Sílvia Magalhães, dois amigos de longa data, tomaram a decisão de se juntar e 

fundar a empresa inicialmente designada por 2PLAY - Produções Audiovisuais, sediada 

na cidade de Viseu. 

Após a preparação adequada, no dia 1 de maio de 2009, oficializaram a sua entrada no 

mercado e, com alguma rapidez, o sucesso da empresa foi notório no mercado nacional. 

Inicialmente eram reconhecidos pela produções e reportagens sociais, nomeadamente, a 

produção e edição de casamentos e batizados, mas rapidamente evoluíram para a 

produção de vídeos institucionais, promocionais e documentais, também a nível nacional. 

O Chief Executive Officer (CEO) da empresa, Márcio Cortez referiu, e cito: “Após uma 

análise cuidada, reparámos que a maioria dos nossos clientes encontravam-se na zona de 

Lisboa, contando com, pelo menos, 70% de reportagens a serem realizadas nessa zona.”. 

Decidiram portanto, em 2010, fazer um investimento num espaço comercial, de modo a 

garantirem maior proximidade com os seus clientes. 

No ano de 2011, tomaram duas decisões: a de entrar mais no mercado institucional, com 

o objetivo de expandirem os seus trabalhos, aumentar os seus objetivos profissionais e 

colaborar para o crescimento da empresa; e a de abandonaram o espaço comercial que 

tinham em Lisboa, começando a realizar reuniões com os seus clientes via web. “Uma 

boa solução para um posicionamento estratégico da Internet é a de aplicar uma 

metodologia que meça o progresso e que facilite a integração das capacidades da Internet 

nos programas que poderão posicionar a companhia por forma a melhor a sua eficiência 

interna e a sua posição no mercado.”. (Cronin, 1996, p. 92) 

Após esta mudança, deu-se uma ainda maior quando, em janeiro de 2013, o que era 
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conhecido como 2PLAY - Produções Audiovisuais, mudou de nome para 2Play+, devido 

ao antigo nome se encontrar limitado. 

De acordo com Theodore Levitt (1960), citado por Christopher Lorenz (1991, p. 26) “A 

noção de que a sobrevivência da empresa depende do que essa mesma empresa fizer para 

satisfazer as necessidades e desejos do cliente.”. Com o aumento da concorrência e com a 

motivação certa para responder às necessidades e desejos dos seus clientes, decidiram 

alargar os seus serviços para as áreas de design e de multimédia e foi nesta altura que a 

2Play+ contratou mais funcionários e comprou mais equipamentos, com o intuito de 

continuar a satisfazer os clientes regulares, e conseguir atrair novos possíveis clientes. “A 

alta satisfação ou o encanto cria afinidade emocional com a marca, não apenas 

preferência racional. O resultado é a alta lealdade do consumidor.” (Kotler, 1998, p. 53) 

Com a entrada da área da multimédia, a empresa pretendia expandir as necessidades dos 

clientes com, essencialmente, a criação de páginas web e aplicações interactivas, e 

associou-se também a necessidade da entrada de um novo sócio para esse mesmo 

departamento e, em agosto de 2014, entrou como sócio Ivan Terra, novo Chief 

Technology Officer (CTO). Segundos os autores Bilhim e Castro (1997, p. 43) “A 

introdução de um sistema de informação tende, geralmente, a provocar mudanças na 

estrutura da organização, quer nas tarefas e nas pessoas. Na estrutura da organização os 

departamentos são consolidados, o número de níveis de hierarquia é reduzido, 

departamentos paralelos são substituídos por departamentos funcionais, o controlo 

torna-se mais centralizado, o controle é partilhado entre os executivos superiores e os 

departamentos, a tecnologia torna-se parte da estrutura de controle.”, onde podemos 

verificar esta referência na estrutura organizacional
3
.  

A empresa tornou-se cada vez mais reconhecida a nível nacional e, em 2019, sentiu a 

necessidade de mudar a sua morada e alargar o espaço de modo a concretizar novos 

objetivos. No entanto, a mudança de morada, segundo Márcio Cortez, o Chief Executive 

Officer (CEO) da empresa, seria praticamente impossível pois “iria atrasar imensos 

                                                 
3
 Estrutura organizacional da 2Play+: consultar Figura 4 
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projetos em desenvolvimento e atrasaria ainda mais os projetos que ainda estão por vir, 

todos com data prevista”. Então, em novembro de 2019 decidiram que, ao invés da 

mudança de morada, deveriam expandir a empresa dentro da sua sede. 

1.2. A Localização 

A localização da empresa 2Play+ encontra-se no centro da cidade de Viseu, perto da Sé 

Catedral, na Rua dos Loureiros, nº16, 1ºD (Figura 1 e Figura 2). 

 

Figura 1 - Localização da empresa 

Fonte: Google Maps
4
, com edição própria 

 

 

Figura 2 - Localização aproximada da empresa 

Fonte: Google Maps, com edição própria 

Como foi referido anteriormente, a empresa está a sofrer algumas mudanças e a expandir 

                                                 
4
 url da fonte do Google Maps da localização da empresa 2Play+: 

https://www.google.pt/maps/place/2+Play%2B/@40.661455,-7.9116607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s

0xd23364ebd52173b:0xefd253003481e529!8m2!3d40.661451!4d-7.909472?hl=pt-PT 

https://www.google.pt/maps/place/2+Play%2B/@40.661455,-7.9116607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd23364ebd52173b:0xefd253003481e529!8m2!3d40.661451!4d-7.909472?hl=pt-PT
https://www.google.pt/maps/place/2+Play%2B/@40.661455,-7.9116607,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd23364ebd52173b:0xefd253003481e529!8m2!3d40.661451!4d-7.909472?hl=pt-PT
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as suas intalações, no entanto, relativamente ao tempo em que a aluna esteve a estagiar, a 

empresa era constituida por três grandes secções: uma sala de reuniões, partilhada pelos 

sócios da 2Play+; a divisão da área dos departamentos de multimédia e comunicação; e a 

divisão da área dos departamentos de design e de audiovisuais (Figura 3). 

 

 

Figura 3 – Antigo Hall de entrada da empresa e área dos departamentos de design e audiovisuais 

Fonte: própria 

1.3. Missão, Visão e Valores 

O conjunto de diretrizes fundamentais que ditam a orientação, regência e construção da 
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identidade da organização é constituído pela missão, visão e valores. Para Von Krogh et 

al. (2001), citado por (Neves et al., 2003, p. 58) “demolir barreiras à comunicação 

através de conversas eficazes irá possibilitar um maior grau de criatividade e inovação”. 

O autor ainda refere que “uma das principais responsabilidades da gestão é comunicar a 

missão, a visão, as estratégias, objetivos, metas, ideias e valores positivos, estimulando a 

participação de todos no processo de gestão.” (Neves et al., 2003, p. 58) 

A 2Play+ desenvolve estes três aspetos pela sua estratégia de marketing e de negócios, 

usando sempre como base a comunicação entre os clientes e os colaboradores da empresa, 

bem como a satisfação de ambos. 

Podemos afirmar que com este trio de extrema importância, uma empresa é capaz de 

sobreviver em qualquer tipo de mercado que esteja inserido, pois a missão, visão e 

valores são peças fundamentais para a sua inserção, adaptação e possível 

desenvolvimento e ascensão. 

1.3.1. Missão 

Valadares (2002) define a missão como sendo “a razão de ser de uma empresa, aquilo 

que orienta objetivos e estratégias empresariais, devendo ser posta em termos claros, 

objetivos e entendida por todos da organização.”. 

No que concerne à missão, é a partir desta que a empresa comunica o motivo da sua 

existência e o que ela visa oferecer ao mercado e seus consumidores. A 2Play+ tem como 

missão garantir a satisfação dos clientes. “Em primeiro lugar, manter clientes satisfeitos 

favorece a lealdade face ao produto ou marca, uma vez que estão mais predispostos a 

repetir a experiência de compra no futuro, a comprar com maior frequência e/ou em 

maior volume à empresa, ou a adquirir outros produtos oferecidos por esse mesmo 

fornecedor". (Fornell, 1992, p. 6) 

1.3.2. Visão 

A visão descreve quais os objetivos a atingir num determinado período de tempo, que 

seja acessível e realista. “A visão deve ser considerada como os limites que os 
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responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais 

longo e uma abordagem mais ampla.” (Oliveira, 2007) 

O Chief Executive Officer (CEO) da empresa refere que a visão da empresa tem vindo ser 

a mesma há muitos anos “ser cada vez mais reconhecida a nível nacional e internacional, 

continuar a fazer, a crescer, a aprender e a inovar” e que a cada ano que passa vão 

conseguindo melhorar a visão que têm para a empresa. 

1.3.3. Valores 

Os valores são todos os princípios éticos que uma empresa possui, tanto para os seus 

colaboradores como consumidores. “Quando se hierarquizam os valores com a sua 

importância relativa temos o que é conhecido como o sistema de valores. Um exemplo de 

uma atitude importante para os gestores nas organizações é a satisfação dos trabalhadores 

no trabalho.”. (Bilhim e Castro, 1997, p. 42) 

Márcio Cortez afirma: “Quando fazemos um projeto pensamos no todo, utilizando e 

aplicando os nossos conhecimentos para satisfazer da melhor, e possível, maneira o 

cliente. Temos orgulho por conseguir que os nossos projetos integrem diferentes áreas e 

diferentes pessoas da equipa, acabando por conseguir adaptar cada projeto a cada 

cliente.”. 

A 2Play+ segue estes valores: 

 Trabalho em equipa: Apesar de haver quatro departamentos diferentes, a empresa 

trabalha como se fosse uma família e, quando responde ao pedido de algum 

cliente, existe entre ajuda; 

 Criatividade: Este ponto é necessário para as áreas que competem dentro da 

entidade para que os projetos sejam desenvolvidos da melhor forma; 

 Rigorosidade: A 2Play+ leva com seriedade cada projeto, independentemente de 

cada um ser trabalhado de maneira diferente, o rigor é o mesmo para todos, e este 

só é exposto quando for obtido o resultado pretendido; 

 Inovação: Este ponto é importante para que existam novos projetos, para que a 
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empresa evolua, para satisfazer os clientes habituais e atingir novos clientes. 

1.4. Estrutura Organizacional 

Pode-se afirmar que a estrutura é um fator crucial para garantir condições apropriadas da 

organização. Os autores João Bilhim e Isabel Castro (1997, p. 43) afirmam que “pensar a 

organização como sistema de comunicação é pensar a organização como um conjunto de 

elementos e de relações entre esses elementos.” 

Após a missão e a visão da empresa estarem estabelecidas, a configuração estrutural 

funciona como um instrumento básico e essencial para o desenvolvimento e a 

implementação do plano organizacional. 

“A estrutura organizacional formal é aquela deliberadamente planejada e formalmente 

representada, alguns aspectos, pelo organograma da empresa” (Terciotti e Macarenco, 

2013, p. 75) 

 

Figura 4 - Organograma
5
 da empresa 2Play+ 

Fonte: própria 

 

Como se pode verificar na estrutura organizacional da empresa (Figura 4), ela é divida 

                                                 
5
 Organograma – “é o gráfico da estrutura hierárquica de uma organização, que, ao mesmo tempo, 

representa os diferentes elementos do grupo e as suas ligações.” (Terciotti e Macarenco, 2013, p.75). 
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por quatro grandes departamentos e é representada por Márcio Cortez - Chief Executive 

Officer (CEO). Tem como sócios Sílvia Magalhães - Chief Operating Officer (COO) - e 

Ivan Terra - Chief Technology Officer (CTO), que são responsáveis pelos departamentos de 

audiovisuais e multimédia, respetivamente. 

No departamento de audiovisuais integra-se Sílvia Magalhães, Auelde Fontes, Catarina 

Melo, João Henriquez e também Márcio Cortez, e tratam da realização de vídeos 

promocionais, institucionais e sociais, motion graphics, spots TV, reportagens, 

sonorização, cobertura de eventos e diretos. No departamento de multimédia encontram-se 

Ivan Terra, António Novo, Gabriel Sabatka, Miguel Santos e Rafael Ramalho. Tem como 

funções o serviço, construção e manutenção de websites e aplicações interactivas para web 

e telemóveis. No departamento de design integra-se Ricardo Sequeira e Hugo Cabral que 

desenvolvem projetos de design gráfico, como design para a criação de um website e a 

criação e restauro de marcas, cartazes e campanhas publicitárias, políticas e de animação. 

Por fim, no departamento de comunicação encontram-se Diogo Seixas e Carlos Tavares e 

tratam de assuntos referentes à empresa, onde Carlos ajuda mais na parte interna da 

empresa e Diogo é o relações-públicas. 

“A comunicação organizacional envolve a transferência de informação através da 

hierarquia. A estrutura da organização é um padrão formal da comunicação. Ela indica 

como é que se comunica formalmente naquela organização.” (Bilhim e Castro, 1997, p. 

43) 

Os departamentos da empresa 2Play+ completam-se entre a necessidade da comunicação, 

a preparação de websites e implementação de vídeos e é por isso que é uma empresa que 

funciona tão bem, tem uma equipa bastante profissional que apoia os valores impostos 

pela empresa, conseguindo chegar à solução de um problema rapidamente, uma vez que 

têm um trabalho de equipa fantástico. 

1.5. A Comunicação na Empresa 

Segundo Houaiss e Villar (2005, p. 2243), citado por Figueiredo (2018, p. 5) define a 

comunicação como a “acção de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber 
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outra mensagem como resposta […]; processo que envolve a transmissão e a recepção de 

mensagens entre uma fonte emissora e um destinatário receptor, no qual as informações, 

transmitidas por intermédio de recursos físicos (fala, audição, visão, etc.) ou de aparelhos 

e dispositivos técnicos, são codificadas na fonte e descodificadas no destino com o uso de 

sistemas convencionados de signos ou símbolos sonoros, escritos, iconográficos, gestuais, 

etc.”. 

Para a empresa 2 Play+, a comunicação surge como uma ferramenta essencial para o 

funcionamento geral de uma organização, daí a importância de investir nesta, de forma 

eficiente e a facilitar toda a gestão organizacional, ou seja, melhorar o relacionamento 

entre os trabalhadores (clientes internos) e o público (clientes externos). 

“Sem clientes não há empresa. Uma organização pode ter instalações, equipamentos e até 

trabalhadores, no entanto, se não tiver clientes que escolham os seus produtos ou serviços, 

não tem nem justificação económica nem social para existir. São os clientes que 

justificam a sua existência, que pagam os seus trabalhadores, que remuneram os 

investimentos nela efectuados e permitem a sua sobrevivência a longo prazo.” (Pires e 

Santos, 1996, p.14) 

Pode-se afirmar que existem influências positivas em ter o cuidado de transmitir 

informações, primeiramente aos trabalhadores da organização e, somente depois ao 

público externo porque, de acordo com Westphalen e Libaert (2009) “Quando a 

organização deposita confiança nos colaboradores, e trata-os com respeito, isso irá 

motivá-los a transmitir uma boa imagem organizacional ao público externo.” Por isso 

podemos considerar que a comunicação interna é uma grande aliada da comunicação 

externa, consolidando e construindo a imagem organizacional quando trabalhados valores 

como a missão e a visão. 

1.5.1. Comunicação Interna 

De acordo com Torquato (2010, p. 54), citado por Terciotti e Macarenco (2013, p. 73) “a 

missão básica da comunicação interna é contribuir para o desenvolvimento e manutenção 
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de um clima positivo, propício ao cumprimento de metas estratégicas da organização, ao 

crescimento continuado de suas atividades e serviços e à expansão de suas linhas de 

produtos”. 

A 2Play+ é apologista da integração de todos os trabalhadores para existir um bom 

ambiente na empresa. “Atualmente, toda empresa deve estar sintonizada com o mundo à 

sua volta, e o funcionário deve, por sua vez, estar sintonizado com sua empresa e com o 

mundo. A comunicação é a principal ferramenta e informação para manter as partes 

sincronizadas.” (Terciotti e Macarenco, 2013, p.74). 

Uma boa comunicação e um bom ambiente entre todos os trabalhadores da 2Play+ é a 

chave para o segredo do seu sucesso e do bom funcionamento da empresa. “Sem 

comunicação, não pode haver organização, gestão, cooperação, motivação” (Cunha, et al., 

2007, p. 354). A empresa é organizada e os departamentos ajudam-se entre si para 

desenvolverem projetos, o que faz com que o resultado final de cada projeto seja 

impecável, garantindo a satisfação dos trabalhadores por terem feito um bom trabalho e 

os clientes por obterem um bom serviço. 

Uma comunicação interna eficaz é considerada como uma ferramenta essencial para o 

sucesso organizacional, é através desta que são conhecidos os objetivos a atingir, 

corrigidos os desvios e dada relevância aos interesses e integração dos membros. De 

acordo com Kunsch (2003) é através dela que a “empresa consegue se posicionar frente 

ao mercado e planear as ações adequadas para poder atingir os seus públicos 

estratégicos”. 

1.5.2. Comunicação Externa 

Tomasi e Medeiros (2010) definem a comunicação externa como “a responsável pela 

imagem da empresa no mercado, seu objetivo é a opinião pública.”. 

A maneira de ser de uma organização, pode ser interpretada pelas diversas formas de 

comunicar. A 2Play+ tem como um dos seus principais objetivos garantir que a 

comunicação e a forma como comunicam satisfaça o seu cliente e, portanto, é importante 
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transmitir uma mensagem de confiança. Considerando esta perspetiva, podemos observar 

que a empresa valoriza a comunicação interpessoal e tem como objetivos a relação e o 

entendimento entre as pessoas, internas ou externas à organização. “Uma comunicação 

transparente e saudável agregará valor ao serviço ou produto da organização, tornando-a 

sustentável por um longo prazo.”. (Michel, M.; Michel, J. e Porciúncula, C, p. 126-127, 

2013) 

Como meios de comunicação, a 2Play+ possui quatro alternativas: 

O website oficial
6
 (Figura 5 e Figura 6) que contém informação necessária, como: a 

apresentação dos serviços da empresa, contactos e projetos desenvolvidos; 

 

Figura 5 - Website oficial da empresa 

Fonte: Google, com edição própria 

 

                                                 
6
 Website da empresa: www.2playmore.pt ; 

http://www.2playmore.pt/
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Figura 6 - Website oficial da empresa - informações sobre a empresa 

Fonte: Google, com edição própria 

 

A presença ativa nas redes sociais (Facebook
7
 (Figura 7) e Instagram

8
 (Figura 8)) que 

fazem com que a empresa tenha outro tipo de reconhecimento como o contacto mais 

ativo ao público e a proximidade para com os seus clientes pois nos dias de hoje as redes 

sociais estão constantemente presentes, quer a nível pessoal, quer profissional; 

 

                                                 
7
 Página oficial de Facebook da empresa: https://www.facebook.com/2playmore/ ; 

8
 Página oficial de Instagram da empresa: https://www.instagram.com/2playmore/ ; 

https://www.facebook.com/2playmore/
https://www.instagram.com/2playmore/
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Figura 7 - Facebook oficial da empresa 

Fonte: Google, com edição própria 

 

 
Figura 8 - Instagram oficial da empresa 

Fonte: Google, com edição própria 

 

O e-mail
9
 e o contacto telefónico

10
 que oferecem um outro tipo de comunicação aos 

clientes, uma maior acessibilidade e disponibilidade, sendo que são ferramentas 

importantes para enviar atualizações, informações e agradecimentos, a um grande 

                                                 
9
 E-mail da empresa: geral@2playmore.pt . 

10
 Contacto telefónico da empresa: (+351) 232 449 392. 

mailto:geral@2playmore.pt
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número de pessoas num curto espaço de tempo. Estes meios de comunicação permitem 

que existam alternativas de contacto entre o cliente e a empresa, de modo a serem falados 

pormenores de projetos, serem marcadas reuniões ou qualquer tipo de mudança em 

algum projeto, no caso de ser impossibilitada a deslocação até à entidade, uma vez que a 

empresa não tem clientes apenas a nível distrital. 

 

Conclui-se que a comunicação interna e a comunicação externa estão interligadas e são 

conceitos indissociáveis. Uma vertente condiciona a outra, quanto mais efetiva a 

comunicação interna se revelar, maior será o envolvimento e empenho dos trabalhadores 

da empresa, originando por consequência um aumento da produtividade por parte da 

organização. 

1.6. Identidade Visual da Empresa 

A identidade visual é o modo como a empresa decide dar-se a conhecer gráfica e 

publicamente, trata da sua cultura, da sua personalidade e modo de pensar como um todo, 

pelo que é a essência do conteúdo da mensagem corporativa da empresa. “A 

personalidade da empresa, os seus valores e a sua cultura constituem o seu ADN e o seu 

verdadeiro valor diferenciador de todas as demais organizações.” (Costa, 2011). É aquilo 

que a representa no mercado e ao público, e, segundo o autor Olins (1995) “o nome é 

único e irrepetível, podendo ser descritivo ou conceptual.”. 

A função da marca é de identificar um produto ou serviço ou o nome de uma empresa ou 

instituição, uma ideia, um artista, etc., ganhando destaque como um elemento 

diferenciador. A marca é mais do que um simples nome, envolvendo uma série de outros 

elementos (símbolos, logotipos, sinais, desenhos) e significados (valores, emoções, 

benefícios, características, etc.). 

Dowling (1994, p. 127) “identificou cinco componentes do mix da identidade visual: 

 O nome - a designação que a organização adota e pela qual é reconhecida no 

mercado; 

 O logótipo – consiste na versão gráfica do nome; é mais informativo porque é 
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representativo; pode consistir também num emblema representativo da empresa, 

instituição, produto, serviço ou marca; 

 O símbolo - possui mais força de memorização, pode ser polissémico; pode 

encerrar uma metáfora; é a figura ou desenho que acompanha o logótipo. Pode 

suscitar não só uma resposta emocional como tornar mais simples a comunicação 

formal da organização (Van Riel, 1995); 

 A gama cromática – elemento complementar de identificação visual. Introduz 

uma carga emocional, evocadora, estética, conotativa e força sinalética à 

identidade; 

 O slogan, lema ou divisa - por vezes as organizações desenvolvem uma afirmação 

que expressa ou reforça os atributos diferenciadores da organização.” 

 

 

 

Figura 9 - Identidade Visual da 2Play+ 

Fonte: Arquivo 2Play+ 

 

Relativamente à Identidade Visual, a empresa encontra-se atualmente com a que está 

ilustrada na figura 9, utilizando portanto apenas o nome da empresa para a elaboração do 

logótipo, optando por não colocar nenhum símbolo. A ideia da empresa para o presente 

logótipo foi “a criação de algo visualmente mais simples e memorável” citado por 

Márcio Cortez. O autor Alexandre M. Pereira Figueiredo (2018, p. 48) refere que “a 

simplicidade ancora-se muito na ordem, no estabelecimento de padrões regulares e 

previsíveis, que são mais facilmente entendidos/descodificados.”. 
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O nome da empresa é lido com tradução em inglês “twoplaymore” e, apesar da palavra 

estrangeira, e mesmo podendo pensar que seria uma desvantagem à empresa, é uma 

palavra com uma sonorização simples, permintindo continuar a satisfazer os seus clientes, 

a nível nacional e aderir de forma facilitada ao mercado internacional, uma vez que a 

empresa é requisitada nos dois mercados. “O tom da linguagem de marca pode-se afirmar 

que é a forma como se veste, comporta e fala, pelo que pode se alterar ao longo do tempo 

ou dependendo de para que o público se dirige”. (Wheeler, 2003) 

Segundo Márcio Cortez, a cor azul para a empresa representa “a utilização repetitiva da 

cor na área da comunicação. Transmite lealdade, personalidade, idealismo e fidelidade, 

adjectivos que queremos passar da nossa entidade para o mundo.”. 

O slogan “twoplaymore – come play with us!” é utilizado de forma a ser uma afirmação 

de identidade e pode ser observado na sala de reuniões da 2Play+ nas apêndices do 

presente relatório (Apêndice 10:6)
11

. 

Em síntese, para uma marca ser forte no mercado deve ser distinta. “Uma Identidade 

Visual eficaz constrói uma noção mais real do que é a empresa, produto ou serviço e 

aumenta o reconhecimento dos mesmos, expressando uma diferença competitiva”. 

(Wheeler, 2008, p. 42) 

1.7. Análise SWOT 

O autor João M. S. Carvalho (2009) define a Análise SWOT
12

 como a “avaliação das 

fraquezas e forças internas, e das ameaças e oportunidades externas, da organização.” 

Esta análise é feita para, quando algum problema interno da empresa, consigam agir de 

forma mais fácil e de diversas maneiras. 

De acordo com Lindon et al. (2011, p. 451) “Este diagnóstico apresenta-se sob a forma de 

dois quadros, um para as forças e fraquezas da empresa, e outro para as oportunidades e 

ameaças, identificadas ao longo da análise de mercado e da concorrência.”. 

                                                 
11

 Apêndice 10:6 - Consultar imagem número seis da Apêndice 10. 

12
 SWOT – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, traduzido de: Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities and Threats 
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ANÁLISE SWOT DA EMPRESA 2PLAY+ 

Análise Interna 

Forças Fraquezas 

 Recursos humanos e 

o ambiente criado 

pelos mesmos. 

 Espaço físico 

pequeno. 

 

Análise Externa 

Oportunidades Ameaças 

 Internacionalização 

 Mais concorrência na 

área; 

 Mercado alto e 

exigente. 

Tabela 1 - Última análise SWOT da empresa 

Fonte: análise existente na empresa (2017) 

 

Após uma cuidada análise com a supervisora Sílvia Magalhães, chegaram à conclusão que 

a análise SWOT da empresa ainda não poderia ser modificada, pois, como foi referido no 

ponto 1.1, apesar da empresa se encontrar em mudanças, ela ainda não se encontra pronta, 

portanto, juntamente com Sílvia, foi feito um novo modelo da análise SWOT representado 

na Tabela 1 para um modelo mais moderno e versátil: 
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Figura 10 - Novo modelo da análise SWOT da empresa 

Fonte: própria, com a colaboração de Sílvia Magalhães 

 

As forças e as fraquezas da empresa fazem parte de uma análise interna, e podem ser 

designados como os pontos fortes e os pontos fracos da empresa e são definidos pelos 

membros da 2Play+. Estes aspetos são definidos pelo número de anos (e sucesso) que a 

empresa tem, pelos recursos humanos e o ambiente que eles proporcionam à empresa pois, 

independentemente da divisão de departamentos, existe, para além de um grande 

profissionalismo, uma grande convivência entre todos. Relativamente ao espaço físico da 

empresa ser muito pequeno, com o crescimento de departamentos, serviços, projetos e 

clientes, vem a necessidade de aumentar o número de trabalhadores da empresa. 

No entanto, em maio de 2019, a empresa aptou por investir no aumento do espaço físico da 

empresa, e após muitas pesquisas, investimentos e tempo de espera, em novembro de 2019 

foi iniciado o aumento do espaço físico, proporcionando assim uma melhor divisão e 

organização entre os departamentos, novas salas, novos arrumos e novo material. 

As oportunidades e as ameaças assinaladas fazem parte da análise externa pois estão 
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relacionados com o mercado, o que faz com que esteja fora do alcance dos membros da 

empresa. É preciso que a empresa tenha uma estratégica clara, com objetivos e metas 

bem definidos, que irão permitir que as oportunidades para o negócio sejam uma 

prioridade de acordo com a estratégia da empresa. A internacionalização da empresa é 

um objetivo que a empresa pretende alcançar há muitos anos e cada vez mais pois iria 

permitir que o mercado fosse mais extenso e que o capital económico aumentasse. 

Relativamente às ameaças assinaladas, foi encontrado um aumento da concorrência e um 

mercado mais alto e mais exigente, porém, é possível resolver estas ameaças 

comprovando que os serviços da 2Play+ são superiores a qualquer outro serviço. 

Podemos concluir que este tipo de quadros tornam-se fundamentais para analisar o 

crescimento e o desenvolvimento de uma empresa, uma vez que, no contexto do 

planeamento estratégico, podemos ir comparando cada análise feita e perceber como fazer 

a empresa crescer, aquilo que temos que mudar, os nossos objetivos e aquilo com que 

temos que nos preocupar. 
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Neste capítulo, a estagiária fala sobre o seu percurso na empresa, apresentando os 

objetivos que lhe foram propostos pelo plano de estágio (Anexo 1). Após serem 

apresentados os cronogramas relativamente aos meses em que esteve na 2Play+, irão ser 

analisadas as tarefas que foram desenvolvidas, bem como as aprendizagens efectuadas e 

as dificuldades encontradas. 

2.1. O Estágio na 2Play+ 

Para a conclusão da licenciatura em Comunicação Multimédia é necessário a realização 

de um projeto ou de um estágio curricular, como tal, a aluna optou por um estágio 

curricular por achar que seria melhor estar em contacto com o mundo de trabalho e assim 

poder adquirir mais conhecimentos a trabalhar e a aprender com pessoas que estão já de 

forma profissional neste ramo. 

Antes do início do estágio da aluna, foi marcada uma reunião com o Márcio Cortez, na 

qual foi apresentado o currículo, portefólio e foram faladas algumas características da 

empresa, para saber onde a aluna se iria destacar, e foi-lhe então designado o 

departamento de audiovisuais. 

As tarefas eram, por norma, dadas a cada membro semanalmente, acompanhadas do 

horário, no entanto a empresa era flexível no que tocava a troca de horários e de tarefas. 

O estágio iniciou a 1 de agosto de 2019 e apesar de dever terminar no dia 31 de outubro 

de 2019 (três meses), houve a prolongação de uma semana e terminou no dia 8 de 

novembro de 2019 (Anexo III). A estagiária tinha a escolha entre dois horários: das 9h às 

18h ou das 10h às 19h, com uma hora de almoço das 13h às 14h. Caso houvesse a 

necessidade de fazer algum dia do fim-de-semana, a estagiária trabalharia nesse dia e 

usufruiria de um dia de folga a combinar com Márcio Cortez, bem como se fizesse algum 

evento noturno, não trabalharia no dia a seguir ou entraria mais tarde. 

Houve algumas dificuldades encontradas ao longo do percurso da estagiária, mas todos 

mostraram ser muito simpáticos com a sua chegada, tratando-a de imediato como um 

membro novo da equipa, ajudaram quando tinha dúvidas e mesmo quando não as tinha, 
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ensinavam-lhe coisas novas, novos métodos ou métodos mais rápido, o que fez, de forma 

geral, a experiência positiva e enriquecedora. 

2.1.1. Objetivos 

Durante o primeiro dia de estágio, foi elaborado pela supervisora e pelo Márcio Cortez 

um Plano de Estágio (Anexo I) que iria ser a base das atividades a ser realizadas pela 

estagiária. Este plano de estágio foi estruturado pelas aptidões demonstradas no seu 

currículo e portefólio, com o objetivo de melhorar e pôr em prática alguns dos 

conhecimentos que adquiriu nos três anos da licenciatura, bem como adquirir mais 

conhecimentos e pô-los em prática também. 

2.1.2. Plano de Estágio 

O Plano de Estágio (Anexo I), elaborado pela Chief Operating Officer (COO) e 

supervisora Sílvia Magalhães, e pelo Chief Executive Officer (CEO) Márcio Cortez, foi 

estruturado de modo a dar uma base à estagiária, para ela ter em conta todo o tipo de 

atividades que poderia desempenhar durante os três meses de estágio. As atividades 

propostas foram: 

 Assistente operadora de câmara, iluminação e edição; 

 Transmissão de vídeo para redes sociais; 

 Captação de imagem; 

 Design e edição de imagens; 

 Edição e pós-produção de vídeo. 

. 

Das atividades descritas pelo plano de estágio, as actividades de captação de imagem e 

assistência de câmara, iluminação e edição foi onde houve mais dificuldades e uma maior 

aprendizagem por parte da estagiária, pois teve que montar e mexer em material que 

desconhecia, teve que aprender a utilizar novos softwares e lidar com clientes. 

Apesar de terem sido encontradas algumas dificuldades, todas as tarefas propostas à 

estagiária, foram superadas e realizadas com sucesso, havendo um feedback positivo por 
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parte dos membros da 2Pay+. 

2.1.3. Softwares utilizados 

A 2Play+ utiliza diversos programas para cada um dos seus departamentos, onde todos 

têm equipamento com todos os programas com a versão mais recente, seja da Adobe, seja 

da Microsoft. Foi fornecido à estagiária um computador para poder melhorar, aprender e 

desenvolver as suas aptidões nos programas da Adobe After Effects, Adobe Audition, 

Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Adobe Premiere e Microsoft 

Office Excel (Anexo III).  

2.2. Cronogramas de atividades 

Foi atribuído um cronograma a cada mês presente no estágio. Uma vez pedido, o estágio, 

que deveria terminar a 31 de Outubro, foi prolongado até ao dia 8 de novembro de 2019. 

Os cronogramas estão divididos por atividades, onde cada uma corresponde a uma cor. 

São divididos também por quinzenas, onde por baixo estão os dias correspondentes à 

metade de cada quinzena. 

 

Figura 11 - Cronograma de atividades - referente ao mês de agosto 

Fonte: própria 
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Figura 12 - Cronograma de atividades - referente ao mês de setembro 

Fonte: própria 

 

 

Figura 13 - Cronograma de atividades - referente ao mês de outubro 

Fonte: própria 
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Figura 14 - Cronograma de atividades - referente ao mês de novembro 

Fonte: própria 

 

Como podemos observar nas Figuras 11, 12, 13 e 14, as atividades que a estagiária 

concretizou durante este período foram referentes aos Plano de Estágio (Anexo 1).  

As atividades edição e pós-produção de vídeo e design e edição de fotografia foram 

aquelas que foram realizadas com mais frequência, uma vez que todas as semanas a 

estagiária tinha que: 

 Enviar para o e-mail da formação os cartazes dos jogos que iriam haver nesse 

fim-de-semana, em JPG no formato de post
13

 e storie
14

 (Apêndice 4); 

 Receber o vídeo do jogo da equipa principal do Clube Desportivo de Tondela 

(CDT) para fazer a pós-produção do vídeo dos melhores momentos do 

guarda-redes Cláudio Ramos (Apêndice 7); 

 Fazer a edição e criação de cartazes a dar os parabéns os jogadores da equipa 

principal e da formação do Clube Desportivo de Tondela (CDT) (Apêndice 4).  

                                                 
13

 Formato post: 1440x1780px; 

14
 Formato storie: 1500x2670px; 

* Projetos fora do estágio curricular. 
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2.3. Atividades desenvolvidas 

Após a realização do Plano de Estágio (Anexo 1), iniciaram os três meses de estágio e 

portanto, as funções base dadas pela supervisora Sílvia Magalhães e por Márcio Cortez, 

começaram a transformar-se em atividades, que foram desempenhadas e efectuadas com 

sucesso pela estagiária. 

As atividades ficaram dividias entre quatro categorias: edição e pós-produção de vídeo, 

design e edição de fotografia, trabalho de campo (assistente operadora de câmara, 

iluminação e edição, captação de imagem e transmissão de vídeo para redes sociais) e 

trabalho de pesquisa. 

As atividades estão divididas em quatro categorias: a edição e pós-produção de vídeo, 

design e edição de fotografia, trabalho de campo e trabalho de pesquisa. Cada categoria 

irá ser explicada de forma geral e as atividades com mais impacto na estagiária, onde 

houve mais dificuldades e mais aprendizagem irão ser tratadas de forma mais específica. 

2.3.1. Edição e Pós-produção de vídeo 

Nesta categoria a estagiária realizou projetos nos programas no Adobe Premiere Pro 

2019, no Adobe Audition 2019 e no Adobe After Effects 2019. Uma das dificuldades que 

encontrou foi apenas saber trabalhar com o Adobe Premiere, o que fez com ela tivesse 

que aprender a utilizar os outros dois programas, pesquisando de forma online e com a 

ajuda dos trabalhadores da 2Play+. Depois da captação de imagem feita ou de 

fornecerem as imagens a serem utilizadas, são enviadas para o computador onde irá ser 

feita a edição e os ficheiros são organizados por pastas. Depois é tratada a edição, onde é 

tudo guardado numa das sub-pastas, o projeto final é guardado na pasta principal  e é 

enviado ao cliente. Todos os projetos desempenhados nesta categoria foram vídeos 

promocionais ou institucionais, feitos para o Clube Desportivo de Tondela (CDT) e um 

para o Ateliê da Alidanças. 

 “Best of CR1” - melhores momentos do guarda-redes Cláudio Ramos do Clube 

Desportivo de Tondela (CDT); 
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Todas as semanas, à exceção de uma semana em que não houve jogo, era enviado à 

estagiária o vídeo do jogo da equipa principal que decorreu no fim-de-semana e esta 

tinha que rever, cortar e editar, bem como tratar da sonorização para cada projeto 

(Apêndice 7). 

 

Figura 15 - Pós-produção: "Best of CR1" 

Fonte: própria 

 

O vídeo não podia ter menos do que 30 segundos mas também não era aconselhado ter 

mais de um minuto. Para ser mais fácil realizar a edição de vídeo, a estagiária utilizou 

cores para distinguir os remates, dos planos próximos ao guarda-redes e das defesas 

(Figura 15). A escolha da música foi da autoria da estagiária, recorrendo ao site da 

Arlist
15

 onde não existe copyright, escolhendo um género musical mais apropriado ao 

futebol mas também às imagens que tinha, pois é essencial que a imagem e o som se 

acompanhem. 

Uma vez que as imagens fornecidas eram da Liga Nos e não havia muita qualidade, de 

modo a não transparecer isso ao público, era utilizada a correção de cor e as transições de 

vídeo para melhorar o produto final. Para a correção de cor foi utilizado um lut designado 

por uma camada de ajuste e nas imagens que não ficavam com a mesma tonalidade ou 

estavam com mais ou menos luminosidade foi utilizada a ferramenta de padrão RGB e 

                                                 
15

 Url do site Artlist: 

https://artlist.io/?keyword=artlist&gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS8_2RJ6NWFLZF5e2W5NF

MU_DC7nvJToRVjvaUyBQvmEoQ8ja01QmaRoCOTYQAvD_BwE 

https://artlist.io/?keyword=artlist&gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS8_2RJ6NWFLZF5e2W5NFMU_DC7nvJToRVjvaUyBQvmEoQ8ja01QmaRoCOTYQAvD_BwE
https://artlist.io/?keyword=artlist&gclid=CjwKCAiA6vXwBRBKEiwAYE7iS8_2RJ6NWFLZF5e2W5NFMU_DC7nvJToRVjvaUyBQvmEoQ8ja01QmaRoCOTYQAvD_BwE
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Cor de Lumetri do painel “Controles de Efeito”. 

Todos os vídeos do Clube Desportivo de Tondela (CDT) possuem a mesma técnica no 

que toca à correção de cor e ao método de edição. 

 Vídeo de antevisão do jogo do Clube Desportivo de Tondela (CDT) contra o 

Boavista Futebol Clube (Boavista FC); 

Neste tipo de vídeos de antevisão e pós-jogo era necessário a deslocação de, pelo menos, 

um membro da equipa para ir fazer a gravação do treinador ou jogador a falar, era 

utilizada uma câmara e um microfone, e após ser iniciada a edição do vídeo, eram 

verificadas as respostas às perguntas que iriam ficar para a edição, eram retiradas as 

gravações com as perguntas e o som que a câmara tinha apanhado e fazia-se a edição 

com a junção das respostas seleccionadas. Relativamente à correção de cor, era utilizada 

a mesma técnica que nos restantes vídeos, como foi anteriormente referido. 

 

 Vídeo promocional à “Alidanças – Ateliê de Dança”; 

Este vídeo foi aquele que a estagiária demorou mais a tratar pois, a supervisora 

encarregou-a de todo o vídeo, disponibilizando apenas as imagens (fornecidas e gravadas 

pelo ateliê). Foi encarregada do contacto com o cliente, procurar saber o produto que ele 

queria dentro daquilo que lhe tinha fornecido, porém, não estava a ficar satisfeita com o 

resultado do projeto, havia imensos obstáculos para o produto desejado como: a diferença 

de tonalidades de uns vídeos para os outros e a falta de dinâmica, então foi comunicado o 

problema à supervisora e juntas chegaram a uma solução viável para a realização de um 

bom produto e de um cliente satisfeito. Foi então falado entre a estagiária, a supervisora e 

o cliente a impossibilidade de fazer um vídeo promocional tradicional, explicando que, 

talvez o melhor método e, uma vez que o público-alvo seriam principalmente as crianças 

e os seus encarregados, utilizar um vídeo que contasse com vídeo (Figura 16) e animação 

(Figura 17). 

A estagiária teve que aprender rapidamente, com a ajuda de Ricardo Sequeira do 

departamento de design, a utilizar no programa de Adobe After Effects 2019 para todo o 
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projeto se tornar possível. Ela foi aprendendo, e quando alguma dúvida, seria então 

alguém da empresa chamado, e um mês depois o produto final estava acabado (Apêndice 

8). 

O edição do vídeo demorou mais tempo pois, para além de ter que aprender a utilizar o 

programa, tinha que recolher os melhores excertos das imagens fornecidas pelo cliente e 

ainda era uma extensa lista de vídeos. Teve que ser definido um áudio
16

 que 

estabelecesse uma boa ligação entre o vídeo e a animação e as cores tiveram que ser 

ajustadas às cores da escola (nomeadamente o rosa, o roxo e o preto), com a escolha do 

cliente. 

 

Figura 16 - Pós-produção: Alidanças – projeto em desenvolvimento 

Fonte: própria 

 

 

Figura 17 - Pós-produção: Alidanças - projeto final 

Fonte: própria 

                                                 
16

 Foi recorrido o site Artlist para a escolha sonora. 
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Os contactos do ateliê foram fornecidos pelo cliente para que, no final do vídeo, fossem 

postos, como se fossem créditos finais, durante um período tempo, com o objetivo de as 

pessoas se certificarem que havia contactos e que estavam disponíveis, juntamente com o 

logo da escola e da sua parceria com a Enérgica
17

. Para os créditos finais, foi utilizado o 

programa Adobe Photoshop CC 2019 para manter tudo de forma graficamente alinhado e 

agradável à vista do público e, no final, foi tudo interligado no programa da Adobe 

Premiere 2019. A estagiária ficou satisfeita pois desempenhou um papel muito 

importante, ter o primeiro contacto com um cliente e fazer um projeto “sozinha”, onde 

foram desempenhadas imensas tarefas dentro de um só projeto o que fez com que 

melhorasse as suas aptidões e adquirisse novos conhecimentos. 

O vídeo
18

 está disponível na rede social Facebook oficial do ateliê
19

 (Figura 18): 

 

 

Figura 18 - Página oficial do Facebook da Alidanças 

                                                 
17

 Url do site da Enérgica: https://energicaviseu.pt/ 

18
 O vídeo que a estagiária realizou é o primeiro da secção de vídeos da página oficial do Facebook 

“Alidanças, Ateliê de Dança 2019-2020”; 

19
 Alidanças, Facebook oficial: https://www.facebook.com/alidancasfans/ 

https://energicaviseu.pt/
https://www.facebook.com/alidancasfans/
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Fonte: própria 

 

 “Golo do mês” – mês de setembro; 

Foi utilizada a doutrina dos vídeos do Clube Desportivo de Tondela (CDT), no entanto, 

este projeto era apenas junção e repetição entre o ataque, remate e golo do(s) golo(s) do(s) 

jogador(es) do mês anterior ao que a estagiária se encontrava. O vídeo não podia ter mais 

de três minutos e seria reencaminhado para um dos membros da empresa para ser 

colocada animação no vídeo. 

 “Desafios CDT” – Quiz entre os jogadores João Pedro e Xavier. 

Este projeto envolveu animação, coordenação entre som e imagem e bastante corte e 

correção de cor na edição e a ideia final era um quiz entre dois jogadores do Clube 

Desportivo de Tondela (CDT) sobre diversos temas, que eles desconheciam, com o 

objetivo de fazer um vídeo engraçado, diferente, mas ao mesmo tempo, informativo. 

A estagiária demorou cerca de uma semana para a finalização deste produto pois de 

vídeos brutos de 15 minutos, teve de minimizar o produto final até cerca de seis minutos, 

ou seja, teve que haver um certo cuidado no corte das cenas brutas, bem como na 

coordenação entre os vídeos brutos e o áudio dos microfones. Para além destes percalços, 

teve que ter em conta todo o áudio para saber quem ía acertando ou errando, bem como 

qual jogador ganhava a ronda para, em animação, se colocar os nomes dos jogadores, os 

certos e errados a cada resposta certa ou errada e o vencedor da ronda, para no final do 

vídeo se saber quem vencia o quis (Apêndice 9). 
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Figura 19 - Pós-produção: "Desafios CDT" - Quiz João Pedro e Xavier 

Fonte: própria 

 

Algumas partes da animação foram feitas no Adobe After Effects, outras no próprio 

Adobe Premiere (Figura 19). O objetivo era ser um vídeo conciso, que não fosse 

cansativo ao público e com as partes de comédia na altura certas e, apesar de ter sido um 

projeto que exigiu muito trabalho e concentração, o produto final correspondeu às 

espectativas. 

2.3.2. Design e edição de fotografia 

Nesta categoria a estagiária tinha como função ajustar, corrigir e editar os cartazes ou 

fotografias que lhe fossem fornecidas. A maioria dos cartazes já estava com o template 

feito, pelo que apenas tinha que pegar na informação que lhe era dar e completar ou 

reconstruir a pedido do cliente, outras vezes, consoante o pedido do cliente, era 

necessário a pesquisa, busca e edição de algum elemento que não fosse fornecido, como 

por exemplo, os logótipos dos clubes (Figura 23). 

Para o desenvolvimento das atividades desta categoria foram utilizados os programas da 

Adobe Photoshop CC 2019 e Adobe Illustrator 2019. Apesar da estagiária não ter grande 
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aptidão para o segundo programa, conseguiu aprender a utilizá-lo de forma rápida, 

conseguindo realizar a criação, de raiz, de um cartaz (Figura 22). Estas foram as 

atividades e alguns exemplos que decorreram durante os três meses de estágio (Apêndice 

4): 

 Jogos semanais da formação do Clube Desportivo de Tondela (CDT); 

 

Figura 20 - Template 3 Jogos da Formação 

Fonte: própria, com template da empresa 

 

 Parabéns - cartazes a dar os parabéns aos jogadores, treinadores e colaboradores 

do Clube Desportivo de Tondela (CDT); 
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Figura 21 - Cartaz a dar os parabéns ao treinador da equipa principal do 

Clube Desportivo de Tondela (CDT) 

Fonte: própria, com template da empresa 

 

 

 

Figura 22 - Cartaz a dar os parabéns a um membro do departamento médico da formação 

Fonte: própria 

Este cartaz foi o único da autoria da estagiária. Após a edição e correção da cor da 

imagem do membro do departamento médico da formação do Clube Desportivo de 

Tondela (CDT), foi realizado no programa Adobe Illustrator 2019 o cartaz, onde foi tido 
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em conta as cores do clube e o destaque dos parabéns e do nome do membro em questão. 

Este tipo de cartaz foi apenas utilizado para os membros da formação e não para os da 

equipa principal. 

 

 Convocados - cartazes dos jogadores da equipa principal do Clube Desportivo de 

Tondela (CDT) que foram convocados; 

 

Figura 23 - Jogadores convocados, em formato post e storie 

Fonte: própria, com template da empresa 

 

 

 Edição e correcção de fotografias; 

Nesta atividade (Apêndice 2) a estagiária teria que fazer a correção de cor de 

fotografias de palestras e de fotos de jogadores do Clube Desportivo de Tondela 

(CDT). A ideia da correção era tornar as fotos com a certa luminosidade e contraste e 

tornar a imagem mais fria ou mais quente, consoante o pedido do cliente. Esta 

atividade foi desenvolvida no programa da Adobe Lightroom CC 2019: 
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Figura 24 - Correção de cor de fotografia 

Fonte: própria 

2.3.3. Trabalho de Campo 

Nos trabalhos de campo, a estagiária desempenhou as mesmas funções para todos os 

projetos. Ao todo foram realizados doze projetos onde a estagiária participou e onde 

esteve a auxiliar o membro responsável pela saída para cada trabalho de campo. 

Normalmente, as suas funções eram ajudar a montar ou trocar o material necessário ao 

membro responsável, verifica-lo sempre antes do início das gravações, e estar atenta ao 

som dos microfones, caso houvesse algum erro ou fosse necessário aumentar ou diminuir 

o seu som. Também foi dada como função à estagiária a gravação e transmissão de 

vídeos para redes sociais nos eventos feitos em Sernancelhe. 

 Assistente de operadora de câmara e responsável pela transmissão de vídeos para 

redes sociais no evento: Summer Fusion, Sernancelhe 2019 – Dia 2; 

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: 100 Jogos do jogador 

Jhon Murillo; 

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “Ser sócio do CDT”; 

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “O melhor lugar”; 

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “Regresso dos 

jogadores Ricardo Alves e João Reis”; 
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 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “Outubro Rosa”; 

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “Os novos métodos 

de campo e de segurança para o Sporting Clube de Braga (SCB)” (Apêndice 

10:2);  

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “CDT eSports” – 

CDT contra SCP; 

 Assistente de operadora de câmara e responsável pela transmissão de vídeos para 

redes sociais no evento: “Festa da Castanha 2019” – Dia 1 (Apêndice 10:3/10:4); 

 Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “CDT vs SLB” 

(Apêndice 10:5); 

 Assistente de operadora de câmara, iluminação e captação de imagem no projeto: 

“Desafios CDT” – Quiz entre os jogadores João Pedro e Xavier (Apêndice 10:1); 

 Assistente de operadora de câmara, iluminação e captação de imagem no projeto: 

“O Bolo?!” – vídeo da festa de casamento Sara e João. 

Nas últimas duas atividades dos trabalhos de campo, foi dada à estagiária a tarefa de 

realizar algumas captações de imagem. O primeiro projeto foi fácil pois, após a 

montagem do cenário e do material, a captação de imagem foi feita com um tripé, pelo 

que apenas esteve de estar atenta ao áudio do microfone e à tonalidade da imagem. O 

segundo projeto foi mais dinâmico porque foi com um fotógrafo fazer gravações de um 

projeto que os noivos Sara e João queriam fazer. O vídeo pedido era uma curta-metragem 

entre comédia, drama e acção, em que o objetivo era fazer os convidados pensarem que 

não iria haver bolo na cerimónia e toda a ideia era à volta do esquecimento do bolo por 

parte do chefe de cozinha e é aí que os noivos entram em acção e tentam fazer eles um 

antes da sua cerimónia de casamento, mas quando chegam ao destino, o bolo cai e ficam 

novamente sem ele, com o plot twist de que, afinal, tudo isto não passa de um sonho após 

os noivos terem desmaiado quando o chefe lhes disse que não tinha o bolo preparado. Foi 

um projeto surpreendente para a estagiária pois nunca se tinha deparado com um projeto 

deste género e aprendeu bastante a trabalhar do lado da câmara, como por exemplo: a 
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colocação da luz e a utilização de certos planos. A função da estagiária, para além da 

captação de imagem, foi dar ideias ao membro responsável, verificar o guião e auxiliar o 

responsável na montagem de cenário e na troca de planos de acordo com esse mesmo 

guião. 

2.3.4. Trabalho de Pesquisa 

 Pesquisa e organização dos jogadores da 1ª e 2ª Liga de Portugal (NOS). 

Este foi o único projeto que foi feito directamente com o departamento de multimédia 

pois eles precisavam de uma base de dados
20

 (feita no software Microsoft Office Excel 

2019) para a realização de um website com todos os jogadores do plantel de cada equipa 

da primeira (1ª) e da segunda (2ª) Liga NOS, de Portugal, conforme os códigos que 

forneceram à estagiária e com a sua pesquisa sobre os dados fornecidos no website 

Zerozero
21

 e Liga Portugal
22

 de cada jogador. 

Este projeto foi muito cansativo pois eram 36 equipas, o que fariam mais de 1000 

jogadores, tudo para fazer num curto espaço de tempo de 4 dias, mas com a ajuda do 

departamento de multimédia e de comunicação, foi tudo feito a tempo e da melhor e mais 

organizada forma possível. A base de dados tinha que deter de: nome, alcunha, número 

da camisola, código da fotografia, código da bandeira, nacionalidade do jogador, código 

da bandeira, país onde nasceu o jogador, código da bandeira, dupla nacionalidade caso 

existisse, data de nascimento, altura e qual o pé preferencial do jogador. 

 

Todas as atividades desempenhadas na empresa 2Play+ foram enriquecedoras pois todos 

os dias, em cada atividade que desempenhava aprendia uma coisa nova. 

                                                 
20

 Consultar a apêndice 5. 

21
 Website da Zerozero: https://www.zerozero.pt/ 

22
 Website da Liga Portugal: https://www.ligaportugal.pt/pt/liganos 

https://www.zerozero.pt/
https://www.ligaportugal.pt/pt/liganos
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REFLEXÃO FINAL  

A estagiária encontra-se grata por toda a sabedoria e pela forma como cresceu no 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG), desde o primeiro ao terceiro ano da licenciatura, 

pelos conhecimentos que adquiriu das unidades curriculares do curso de Comunicação 

Multimédia e pela possibilidade da melhoria das suas aptidões profissionais. 

A licenciatura deu à estagiária a possibilidade de pôr em prática algumas unidades 

curriculares teórico-práticas durante o período do estágio curricular, nomeadamente 

foram fundamentais as unidades curriculares de Técnicas e Expressão Oral e Escrita, 

Teoria da Comunicação, Semiótica, Psicologia Social, Sociologia da Comunicação e 

Publicidade e Propaganda e Capação e Edição de Áudio e Vídeo para um melhor 

desenvolvimento e realização de todas as tarefas desempenhadas. 

A escolha do estágio curricular não podia ter sido melhor, apesar da possibilidade entre 

um projeto e o estágio, não podia deixar de escolher o segundo por duas razões: a 2Play+ 

era uma empresa que a estagiária já tinha conhecimento desde 2016, durante a frequência 

do 12º ano, por isso quando o estágio curricular foi aceite a estagiária ficou radiante, por 

ter a oportunidade de trabalhar numa empresa que considera inovadora, dinâmica, 

autêntica, que tem vontade de aprender e ensinar, assim como partilhar conhecimentos.  

A paixão pelos audiovisuais, em particular pela edição de vídeo, começou a formar-se em 

2014 e desde aí tem crescido, pois é uma área pela qual a estagiária se interessa, tem 

curiosidade de aprender mais, em fazer mais e melhor e a 2Play+ deu-lhe essa 

oportunidade durante três meses. 

A estagiária estava curiosa com aquilo que iria encontrar no mundo de trabalho, com a 

forma como iria lidar com as tarefas e como se iria sentir na empresa, mas também tinha 

receio da forma como iria integrar-se na equipa. Rapidamente o receio deu lugar a uma 

satisfação plena com a descontração, boa disposição e óptimo ambiente que se vive na 

empresa.  

Verificou-se o tratamento da estagiária como se fosse parte integrante da equipa e a 

disposição de todos os elementos para ajudar, brincar, corrigir, aprender e ensinar. 
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O presente relatório de estágio foi um trabalho constante de (re) construção e pesquisa, 

conseguindo perceber que, todo este processo, serviu para a consolidação de tudo aquilo 

que a estagiária aprendeu durante os três anos da licenciatura, mas também daquilo que 

aprendeu durante o estágio curricular. 

A estagiária considera que o estágio curricular foi bastante enriquecedor pelo que 

permitiu um amadurecimento a nível pessoal e profissional, ao dar a possibilidade de 

aprender e trabalhar com softwares que, até aqui não tinha tido oportunidade de o fazer, 

bem como pelos profissionais e pessoas com que se relacionou durante o período de 

estágio. 

A estagiária tem noção que o mercado de trabalho é cada vez mais exigente e 

competitivo, mas depois de todo o seu percurso, sente-se preparada para o enfrentar, 

utilizando os métodos aprendidos e melhorados entre a licenciatura em Comunicação 

Multimédia e o estágio curricular na 2Play+. 
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Anexo III 

Softwares utilizados



Identidade Visual Nome do Programa Definição do Programa 

 

Adobe After Effects 
Criação de gráficos com movimento e 

efeitos visuais 

 

Adobe Audition 
Edição, criação, mistura e restauração de 

áudio digital 

 

Adobe Illustrator Edição de imagens vetoriais 

 

Adobe Lightroom Edição fotográfica 

 

Adobe Photoshop Edição gráfica 

 

Adobe Premiere Edição de vídeo 

 

Microsoft Office Excel Edição de planilhas eletrónicas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 



Lista de Apêndices 

 

Apêndice 1 – Edição e pós-produção do vídeo do torneio de futebol dos Veteranos do 

Clube Desportivo de Tondela (CDT) 

Apêndice 2 – Edição e correcção de cor de fotografias 

Apêndice 3 – Assistente de edição de vídeo – coordenação entre a captação de imagem e 

o som dos microfones 

Apêndice 4 – Edição de cartazes para o Clube Desportivo de Tondela (CDT) 

Apêndice 5 – Excel dos jogadores da 1ª e 2ª liga (NOS) de Portugal 

Apêndice 6 – Pós-produção do vídeo da entrevista do treinador dos Juvenis do Clube 

Desportivo de Tondela (CDT) 

Apêndice 7 - Pós-produção dos vídeos do Cláudio Ramos 

Apêndice 8 - Edição e pós-produção do vídeo da Alidanças 

Apêndice 9 – Pós-produção do vídeo “Desafios CDT” – Quis entre João Pedro e Xavier 

Apêndice 10 - Bastidores como assistente de câmara 

 10:1 – Assistente de operadora de câmara, iluminação e captação de imagem no 

projeto: “Desafios CDT” – Quiz entre os jogadores João Pedro e Xavier; 

 10:2 – Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “Os novos 

métodos de campo e de segurança para o Sporting Clube de Braga (SCB)”;  

 10:3/10:4 – Assistente de operadora de câmara e responsável pela transmissão de 

vídeos para redes sociais no evento: Festa da Castanha 2019 – Dia 1; 

 10:5 – Assistente de operadora de câmara e iluminação no projeto: “CDT vs 

SLB”; 

 10:6 – Imagem do slogan da empresa 2Play+ afixado na sala de reuniões; 

 10:7/10:8 – Trabalho de campo fora do período do estágio – assistente operadora 

de câmara e captação de imagem no projeto: “Aquilino, letras e terra – Centenário 

de «Terras do Demo»” – dia 2.
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