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Resumo 

O presente relatório reporta-se ao estágio curricular realizado na associação Guarda Unida 

Desportiva, no âmbito do curso de licenciatura em Comunicação Multimédia, ministrado na 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico 

da Guarda (IPG). O estágio teve a duração de 400 horas, de 15 de junho a 21 de Agosto de 

2020, no qual foram aplicados conhecimentos e competências adquiridos ao longo da parte 

curricular, que teve a duração de três anos. 

Este relatório encontra-se estruturado em dois capítulos, sendo que o primeiro apresenta e 

caracteriza o clube Guarda Unida e o segundo capítulo expõe e descreve os trabalhos 

realizados durante o estágio.  

Por último, apresenta-se uma reflexão crítica do estágio. 

 

 

Palavras-chave: Captação de vídeo; Edição de vídeo; GUD; Design 
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Glossário de Termos Técnicos 

Adobe Photoshop - programa utilizado para edição de imagem 

Degradê - Diminuição ou modificação gradual de tons, cores, luz ou sombras 

Design - Disciplina que visa a criação de objectos, ambientes, obras gráficas, etc., ao mesmo 

tempo funcionais, estéticos e conformes aos imperativos de uma produção 

industrial 

Layout - Modo de distribuição e arranjo dos elementos gráficos num determinado espaço 

ou superfície  

Lettering - O lettering é a arte de desenhar letras combinando formas projetadas e 

desenhadas com um propósito específico 

Mock-up - Modelo ou uma representação em escala ou de tamanho real de um projeto ou 

de um dispositivo 

Opacidade – Grau de transparência de uma imagem ou objeto 

Post – Publicação numa página da internet 

Voz- Off - Locução em off é o texto de comercial interpretado por locutor/intérprete que não 

se vê na cena 

Website - Página ou conjunto de páginas da Internet com informação diversa, acessível 

através de computador ou de outro meio electrónico 
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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) tinha a opção 

de realizar um estágio ou a hipótese de fazer um projeto devido à Pandemia derivada do 

Novo Corona Vírus que estamos a viver nos dias de hoje. Optei por realizar um estágio com 

duração de 400 horas com a finalidade de obter o grau de licenciado. 

Surgiu a oportunidade de estagiar na Guarda Unida Desportiva, um clube local, e aceitei 

com grande entusiasmo uma vez que já fui jogador federado neste grande clube e tenho 

grande estigma por esta instituição. É um clube que aposta muita na formação de jovens 

desportistas, e também promove a Cidade com várias atividades que abrangem diversos 

públicos. 

Este relatório divide-se em dois capítulos, no primeiro irei descrever a instituição onde o 

estágio foi realizado e o tipo de trabalho que fazem, a sua marca e identidade visual, a 

estrutura interna e apresento uma análise SWOT. 

No início do estágio, como pode ser consultado no Anexo I, foi idealizado, em conjunto com 

o supervisor, um plano de trabalho a realizar no decorrer das 400 horas. O segundo capítulo 

deste relatório destina-se à apresentação dos trabalhos/projetos feitos no decorrer das 400 

horas de estágio e irei fazer um breve enquadramento teórico das atividades realizadas.  

Completo este relatório com uma reflexão final onde exponho o meu ponto de vista relativo 

a este estágio, em particular, e ao processo e ao curso, em geral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Enquadramento da Instituição 
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Neste primeiro capítulo, vou apresentar a organização que me acolheu para realizar o meu 

estágio curricular, a Guarda Unida Desportiva. Irei falar um pouco sobre a cidade da Guarda 

e os valores e missão da Instituição.  

 

1. A instituição 

 

1.1 Enquadramento territorial 

A Guarda, pela dimensão populacional1, está associada ao grupo das maiores freguesias de 

Portugal e, no distrito da Guarda, face à redução demográfica e à movimentação da 

população para outras áreas, a freguesia é o segundo maior município logo a seguir ao 

próprio concelho.2 

A Guarda, localizada no interior centro do país, é a mais alta cidade de Portugal Continental, 

atingindo os 1056 metros de altitude. Fica perto da Serra da Estrela e é a região mais fria de 

Portugal, toda a região é marcada pelo granito, pelo clima contrastado das montanhas e como 

já referido pelo seu ar puro e frio o que permite a criação de queijaria de uma altíssima 

qualidade. 

É conhecida pela cidade dos 5 F´s em que cada F tem um significado, Forte, Fria, Fiel, 

Formosa, Farta. 

 

1.2 Guarda Unida 

A Guarda Unida surgiu no dia 5 de Maio de 2008 na altura com o nome de Guarda Unida 

Sport Clube. Desde a fundação este clube sempre quis fazer tudo pela Guarda e pelos seus 

habitantes daí o slogan “Tudo Pela Guarda”. Um dos seus fundadores foi António Pereira 

de Andrade Pissarra, também presidente do clube ao longo destes 12 anos de existência.  

Sempre se preocupou em promover de uma forma exemplar o desporto na cidade da Guarda 

não só no futebol, mas também no ténis, futsal, desportos motorizados, airsoft, voleibol e 

                                                
1 https://www.pordata.pt/Municipios 
2 http://www.freguesiadaguarda.pt/page?nocache=0.281&pageid=a0G2000000sEBi1EAG 
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ciclismo, atualmente muitas destas atividades foram descontinuadas sendo que hoje em dia 

aposta-se no futebol, andebol e nos desportos motorizados. 

A Guarda Unida já conta com quatro títulos do Campeonato Distrital Feminino de Futsal, 

um título de Campeão Distrital de Infantis, uma taça da 2.ª Divisão de Seniores, uma taça do 

Torneio Complementar de Infantis e um título de Campeão Distrital de Iniciados, 

participando, neste escalão, no Campeonato Nacional da 1.ª Divisão. 

De relembrar que é uma instituição sem fins lucrativos, que começou por se chamar “Guarda 

Unida Sport Clube”, designando-se atualmente como “Guarda Unida Desportiva”. Esta 

mudança de nome deveu-se a um acordo entre a “Guarda Unida” e “Guarda Desportiva 

Futebol Clube”, sendo que assim ficaria um clube muito mais fortalecido a todos os níveis, 

pois trouxe mais atletas para o clube, mais sócios e mais voluntários para ajudar este grande 

clube (Estatutos e Livros de atas do Guarda Unida Desportiva). 

 

1.2.1 Instalações 

O Clube não possui instalações próprias de momento e ,por isso, a sua sede encontra-se no 

Estádio Municipal da Guarda, o espaço é dividido com diversos clubes da cidade como 

Guarda 2000 ou Velhas Guardas.  

O meu estágio foi realizado na sede da Guarda Unida Desportiva. É neste local que se 

realizam as reuniões entre os membros dos órgãos sociais sobre os variados temas. Também 

se efetuam as inscrições dos jogadores para as variadas equipas de futebol, andebol, futsal, 

ténis e onde se realiza ao pagamento das quotas dos sócios. 

Para a realização dos treinos e dos jogos utiliza espaços cedidos pela Câmara Municipal da 

Guarda, como o Estádio Municipal da Guarda, o pavilhão de São Miguel, o Campo do 

Zambito e o Instituto Politécnico da Guarda também disponibiliza algumas instalações, 

como o Pavilhão Azul, no âmbito do protocolo estabelecido entre as duas entidades. 

 

1.2.2 - Estrutura Organizacional 

Decorreram, no dia 19 de junho de 2020, as eleições para os corpos sociais da coletividade. 

Nestes encontramos a direção do clube, constituído por um presidente, quatro vice-

presidentes um secretário um tesoureiro e dois vogais, como se pode observar na Figura 1. 
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Figura 1- Corpos Sociais Direção 
Fonte: Documentos Oficiais GUD 

Quanto ao conselho fiscal, é formado por um presidente e dois vogais como podemos ver na 

Figura 2. 

 

Figura 2- Corpos Sociais Conselho Fiscal 
Fonte: Documentos Oficiais GUD 

 

Igualmente a assembleia geral é composta por três membros, um presidente e dois 

secretários, como poderemos ver na Figura 3.  
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Figura 3- Corpos Sociais Assembleia Geral 
Fonte: Documentos Oficiais GUD 

 
 

 1.3 Identidade Visual  

 Irei falar um pouco sobre a Identidade visual da Instituição, Identidade visual é um conjunto 

de elementos gráficos como o nome, slogan, cores, tipografia, que comunicam ao público-

alvo a ideia, os valores, o propósito e a missão de uma empresa. 

 

1.3.1 – Nome  
 
Este Clube inicialmente o seu nome era de Guarda Unida Sport Club, mas mais tarde com o 

acordo entre a Guarda Unida Sport Clube e a Guarda Desportiva Futebol Clube passou a 

chamar-se Guarda Unida Desportiva, isto tudo para o bem da Guarda. Com esta união a 

cidade e o clube só ficou a ganhar pois trouxe mais jogadores e mais colaboradores para a 

cidade. 

 

1.3.2 – Logotipo 
 
A identidade visual da Guarda Unida ficou encarregue a uma empresa de seu nome Puro 

Design e segundo o manual de normas a identidade visual foi desenhada com base em três 

conceitos importantes:  

. Historicidade (Relação com a cidade da Guarda); 

. Dinâmica (tendo em conta que é uma instituição inserida no ramo desportivo); 
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. Sobriedade.  

Foram sugeridas três diferentes propostas, mas acabaram por escolher a que irei falar e 

descrever o seu conceito. 

A instituição, depois de vários estudos, criou uma forma que nos remete para a forma da 

estátua do Rei D. Sancho I, que deu foral à cidade em 1199, criando uma forma mais abstrata, 

para o trabalho criativo, o objeto base foi a seguinte imagem, como podemos ver na Figura 

4. 

  

 

Figura 4- Origem de elemento gráfico do símbolo 
Fonte: Documentos Oficiais GUD 

 

Para complementar o grafismo criado anteriormente e seguindo o conceito de historicidade 

como referi anteriormente, a empresa Puro Design criou outro elemento gráfico que remete 

para a forma do brasão da cidade da Guarda, como podemos ver na Figura 5. 

 

 
  Figura 5- Estudo de formas e cores a partir do brasão da Guarda 

Fonte: Documentos Oficiais GUD 
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Foi elaborado um estudo de cores que remetesse para os objetivos pré-estabelecidos, deste 

modo, as cores que mais se enquadravam no projeto era o vermelho e o dourado. Estas 

associadas ao brasão da Cidade, como atrás referido e que podem ser observadas na Figura 

6. 

Figura 6- Estudo de cor 
Fonte: Documentos Oficiais GUD 

 

Na conclusão deste projeto com a adição de o elemento final, a tipografia que se apresenta 

de uma forma muito simples e direta o que permite uma leitura rápida e eficaz. A marca 

insere-se no ramo do futebol o que transmite dinamismo, confiança, historicidade como 

podemos reparar na Figura 7 que se segue. 

 

 

Figura 7- Identidade Visual GUD 

Fonte: Documentos Oficiais GUD 
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2  Análise SWOT 

Para se proceder à avaliação institucional de uma empresa ou de um conjunto de empresas 

(cadeia produtiva), é necessário utilizar ferramentas que possibilitem a perceção de suas 

características internas e do seu ambiente externo. Uma dessas ferramentas de avaliação é a 

análise SWOT. Através dela, poderão ser tomadas decisões mais apropriadas no que diz 

respeito à elaboração de estratégias e proposições de políticas, considerando-se as 

especificidades da realidade empresarial ou setorial em questão. O termo SWOT é uma sigla 

formada com as letras iniciais das palavras inglesas strenghts (forças), weaknesses 

(fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças) (Schultz e Waquil, 2011, p. 

45) 

 

Figura 8- Análise Swot 

Fonte: Própria 

Em relação aos pontos fortes verifiquei que a Guarda Unida tem um grande prestígio na 

região o que irá ajudar na aquisição de novos sócios e jogadores para o clube. O clube aposta 

forte na formação de jovens jogadores nas várias camadas do clube, e aposta em diversas 

modalidades como o futebol que é considerado o desporto rei nos dias de hoje, o andebol, 

ténis e os desportos motorizados. Algumas destas modalidades só são praticadas em contexto 

semiprofissional na Guarda Unida o que diferencia o clube dos outros da região. O clube 
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tem feito um esforço financeiro para obter viaturas próprias para as várias modalidades o 

que facilita bastante o transporte dos atletas para os treinos e jogos. 

Quanto aos pontos fracos apontei a falta de instalações próprias o que faz que o clube seja 

dependente de outros órgãos, como a Câmara Municipal da Guarda ou o IPG, que 

disponibilizam as instalações e espaços para a realização dos treinos das variadas camadas. 

Também apontei poucas verbas, mas isso alinha-se de ser um clube desportivo sem fins 

lucrativos, o que impossibilita ganhos para adquirir espaços próprios.  

O clube tem várias oportunidades que a meu ver as tem aproveitado da melhor maneira 

possível, como já foi responsável de vários torneios onde o Guarda Unida trouxe à Guarda 

clubes como, Benfica, Porto, Sporting, Real Madrid entre muitos outros. Para além dos 

eventos futebolísticos é responsável de eventos sociais, como caminhadas pelo distrito da 

Guarda ou provas de desportos motorizados. A presença nas redes sociais está a ser bem 

aproveitada, pois o clube tem várias páginas em várias redes sociais fazendo com que se 

abranja mais pessoas. 

Neste tempo de pandemia foram cancelados vários eventos de futebol e dos desportos 

motorizados, o que só dificulta a vida ao clube e a incerteza de preparar a nova época de 

melhor forma dos vários escalões e modalidades. Existe uma forte concorrência a nível 

futebolístico na cidade da Guarda, o que acredito seja a maior ameaça para a coletividade. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Capítulo II 
O estágio 
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Neste capítulo irei falar sobre as atividades que realizei ao longo do meu estágio curricular, 

bem como o seu enquadramento em termos técnicos. É um capítulo onde vão estar os 

trabalhos realizados durante o estágio, mas também alguns dos conhecimentos que adquiri 

no curso de Comunicação Multimédia.  

1. Objetivos  

Ao fim de três anos de estudo o grande objetivo é a aplicar os conhecimentos adquiridos no 

mundo do trabalho, sendo assim surgiu a oportunidade de estagiar na Guarda Unida que tem 

como objetivo dinamizar a cidade da guarda.  

Todos os trabalhos realizados durante o estágio curricular foram desenvolvidos através de 

uma metodologia de projeto adequado as necessidades de cada projeto. Trabalhei em áreas 

distintas como captação e edição de vídeo como a gestão de redes sociais. No início do 

estágio, foi realizado um plano de trabalho (Anexo 1), juntamente com o supervisor, para 

definir as tarefas que iria realizar ao longo do estágio curricular. 

2. Software Utilizado  

Durante os quatro meses de estágio foi necessário usar alguns programas para os variados 

trabalhos realizados, sendo que estes programas foram lecionados ao longo dos três anos de 

licenciatura o que facilitou a realização dos trabalhos requisitados.  

Adobe Photoshop CS6 - é um software desenvolvido pela Adobe Systems utilizado para 

edição e montagem de imagem (bitmap), sendo considerado o melhor editor de imagens e, 

consequentemente, o mais utilizado na área profissional.  

Adobe Premiere Pro CC - desenvolvido, também, pela Adobe Systems, é um programa 

destinado à edição de vídeo, sendo um dos programas informáticos mais usados no mundo 

profissional. 

Microsoft Word - O Microsoft Word é um processador de texto desenvolvido e 

comercializado pela Microsoft, sendo o processador de texto mais utilizado no mundo. 

Como já referi anteriormente os programas utilizados durante o estágio curricular foram 

Adobe Photoshop e Adobe Premiere Pro CC 2018, os quais foram lecionados durante a 

licenciatura.  
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O Adobe Photoshop foi utilizado para a realização de alguns cartazes em formato A4, para 

a criação do design das carrinhas e edição de fotografias.  

O Adobe Premiere foi empregue para a produção de um vídeo que foi posteriormente 

publicado nas redes sociais do clube. 

 

3. Atividades realizadas  
 

3.1 Elaboração de cartazes 

 
Durante o estágio curricular foi pedida a realização de vários cartazes para variados eventos 

como provas automobilísticas ou para a preparação da nova época desportiva. 

3.1.1 Perícia de Mêda 

  
A Guarda Unida Desportiva tem apostado fortemente em provas de desportos motorizados, 

mas com o aparecimento do Corona Vírus muitos dos eventos que a Guarda Unida tinha 

preparado para o ano 2020 foram cancelados ou adiados. Inicialmente a Perícia de Mêda era 

um dos eventos que se tinha mantido e que seria realizado no dia 15 de agosto, mas acabou 

por ser adiado.  

Para este cartaz optei por usar a cor amarela que representa a felicidade o verão e que 

desperta a criatividade, e para contrastar com o amarelo optei por um azul escuro que 

transmite tranquilidade. Decidi colocar a Torre do Relógio em silhueta para marcar a 

presença da cidade e aproveitando o espaço criado pela silhueta coloquei a identidade visual 

do clube e um carro que recortei de uma foto captada no ano anterior. Quanto ao título utilizei 

o tipo de letra American Captain, simples, mas ao mesmo tempo robusto. Para finalizar usei 

o traçado a preto para realçar o título e sombra projetada para o mesmo efeito, como podemos 

ver na Figura 9. 
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Figura 9- Cartaz Perícia de Mêda 
Fonte: Própria 

 

3.1.2 Rampa do Caldeirão 2020 

A Rampa do Caldeirão, ao contrário de muitas outras, foi um dos eventos que conseguiu 

perdurar à pandemia que estamos a viver atualmente e irá ser realizado em setembro deste 

ano com algumas modificações para conseguir respeitar todas as normas da Direção Geral 

de Saúde. A fim do evento foi pedido a realização de um cartaz publicitário do mesmo. 

Na criação deste cartaz Figura 10, foi solicitado uma ideia criativa mas que seguisse a ideia 

de cartazes anteriores. Optei por um lettering clássico com uma fonte mais compacta. A cor 

escolhida foi um castanho pois representa solidez e disciplina algo que uma prova destas tem 

de mostrar para o público. Para completar o título decidi colocar uma textura laranja para o 

devido contraste e porque este contorno iria colidir com a cor do carro. Posteriormente, para 

dar uma sensação de movimento tal como ao carro, decidi criar três novas camadas, mudando 

apenas a opacidade e a posição das mesmas. 

Como fundo usei quatro imagens diferentes, a da Barragem do Caldeirão como fundo pois é 

o local onde irá decorrer o evento, coloquei uma estrada para conseguir enquadrar o carro 

no cartaz. E por último a Sé da Guarda aparece em silhueta para conseguir dar certo destaque 

à data do evento e para conseguir ligar melhor o evento à cidade da Guarda. 
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Figura 10- Rampa do Caldeirão 
Fonte: Própria 

3.1.3 Layout publicação Faz-te Sócio  

Com as eleições a decorrer neste ano a nova direção decidiu conceder um perdão aos 

associados da Guarda Unida com quotas em atraso procedendo a uma amnistia geral.  

Com a amnistia propus uma publicação Figura 11 para angariar mais sócios numa nova era 

para o clube. 

Para esta proposta decidi fazer algo simples com as cores do clube bem evidentes e o 

cinzento como fundo por ser uma cor neutra e também identificada como uma cor dotada de 

solidez e estabilidade. 

Foquei bastante a identidade visual no centro juntamente com a frase “Faz-te Sócio” com 

um lettering suave e limpo.  

Os outros elementos da publicação é o lettering “Tudo pela Guarda” que é o slogan do clube, 

e no canto inferior direito decidi colocar referência às redes sociais do clube.  
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Figura 11- Faz-te Sócio 
Fonte: Própria 

 

3.1.4 Layout publicação Jogos 

No mundo do futebol é muito importante estar presente nas redes sociais e, por isso mesmo, 

propus dois layouts com a informação de qualquer jogo que esteja a decorrer de qual o 

resultado ao intervalo e o resultado final. Estes podem ser usados nas variadas modalidades 

que o clube promove. A ideia destes posts é de serem publicados no decorrer dos vários 

jogos para as pessoas que não tiveram hipótese de irem ver o jogo do seu clube estarem 

informadas sobre o resultado, com esta situação toda da pandemia o mais provável é não 

haver adeptos nos jogos o que faz que estas publicações sejam ainda mais úteis. 

Ao intervalo do jogo iria ser publicado o layout que podemos ver na Figura 12 com o devido 

resultado e equipa adversária. 
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Figura 12- Proposta Publicação Jogos 
Fonte: Própria 

Na proposta usei um layout muito simples, com uma imagem apenas ilustrativa, a ideia é 

tirar uma fotografia do jogo na primeira parte e colocar como fundo para de seguida ser 

publicada quando fosse intervalo com o resultado a ser editado também conforme o jogo. 

Como já referi é um layout editável que pode ser usado para todas as modalidades, bastando 

apenas tirar uma fotografia do evento e colocar como fundo. 

 

Figura 13- Proposta Publicação Jogos 
Fonte: Própria 

 

A publicação que podemos ver na Figura 13 é a que vai marcar o final do jogo. No final do 

jogo por tendência os adeptos gostam de fazer várias perguntas ou até opinar sobre a 
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equipa/clube e esta é uma excelente maneira do clube agradar a massa associativa e 

responder as várias perguntas feitas sobre os jogos envolventes. 

 

3.2 Criação Maquete Equipamento  

Para o processo de inscrição das camadas jovens de futebol era necessário preencher um 

formulário e assinado pelo clube, havendo a necessidade de anexar as maquetes 

(identificando o equipamento principal e os alternativos). E para os clubes que tivessem 

firmado um acordo/contrato de patrocínio era obrigatório os respetivos logos dos 

patrocinadores nas maquetes. 

Foi-me pedido para fazer as maquetes com que os jogadores sub-15 iriam jogar com os 

respetivos logos dos patrocínios.  

  

 

Figura 14- Criação Maquete Equipamento 
Fonte: Própria 

Para realizar esta tarefa usei o Adobe Photoshop, fiz o download de uma mock-up e de 

seguida foi só passar o design dos equipamentos para a mock-up da maneira mais realística. 

 

3.3 Decoração de viaturas 

A Guarda Unida tem várias carrinhas para o transporte dos jogadores, quer para os jogos de 

futebol quer para os treinos, mas também possui uma que é exclusiva para o apoio das 
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variadas provas automobilísticas que o clube promove. Todas as carrinhas têm a aparência 

original e foi proposto que se realizasse o design das mesmas para as tornar mais atrativas e 

originais.  

Esta tarefa mostrou-se complicada pois é uma área que não me sinto tanto à vontade e que 

menos foi aprofundada ao longo do curso. Para começar teria de ter as medidas exatas das 

carrinhas o que se manifestou um problema pois algumas carrinhas não estariam na cidade 

da Guarda. Desloquei-me ao local das carrinhas para tirar algumas fotografias das mesmas, 

de seguida criei a mock-up das carrinhas no Adobe Photoshop para realizar o design de forma 

a simular o efeito final. Foram concebidas as propostas visuais Figura 15 e Figura 16 para 

a carrinha usada para as provas automobilísticas. 

 

Figura 15- Decoração de Viaturas 
Fonte: Própria 

 

Para a realização do design desta carrinha Figura 15 decidi fazer algo simples para depois 

prosseguir com as várias mudanças que me fossem propostas pela direção. Usei um vetor de 

uma bandeira quadriculada para colocar no topo e em baixo, deixando assim o meio da 

carrinha para as identidades visuais do Troféu Raiano e do Racing Trophy das Beiras. 
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Figura 16- Decoração de Viaturas 
Fonte: Própria 

Como referido anteriormente coloquei em prática as mudanças nomeadas pelos superiores 

que me foi pedido exuberância e elegância, decidi colocar algo muito próprio das atividades 

automobilísticas uma bandeira quadriculada com uma certa curva para conseguir fazer o 

efeito de cima para baixo como conseguimos ver na Figura 16. Por cima da bandeira 

apliquei a identidade visual do Racing Trophy das Beiras e na porta da carrinha seria 

colocada a identidade visual do associado FPAK com a Guarda Unida. 
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Figura 17- Decoração de Viaturas 
Fonte: Própria 

Em relação à carrinha designada para o transporte dos jogadores não consegui ir tirar 

fotografias devido a esta não estar na cidade da Guarda, o que me dificultou um pouco o 

trabalho, pois tive que pesquisar uma carrinha idêntica a do clube e prosseguir com a 

respetiva mock-up.  

Para o design foi pedido algo que conseguisse chamar a atenção, mas com elegância. 

Seguindo instruções coloquei um fundo em degradê que começava no preto até atingir a cor 

original da carrinha. Na parte detrás da carrinha foi me pedido para aplicar a figura de D. 

Sancho I por cima do degradê, como podemos ver na Figura 17. Na porta da carrinha 

coloquei a identidade visual do clube, e alguns contactos como o Facebook e o website. 

 

3.4 Apresentação dos Jogadores 

Foi pedido para realizar uma proposta para a apresentação dos jogadores nas redes sociais. 

No início de cada época desportiva os clubes apresentam os seus jogadores de várias 

maneiras, seja vídeo, fotografia. Devido à pandemia não foi possível tirar fotografias aos 

vários jogadores nem fazer um vídeo. 
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Figura 18- Proposta Apresentação Jogador 
Fonte: Própria 

Para esta proposta decidi fazer algo distinto e transparente, para a cor de fundo coloquei uma 

cor de vinho para contrastar com o branco presente. Criei um círculo de tamanho médio para 

colocar a fotografia do jogador, criando depois uma máscara para a fotografia só sair do 

círculo na parte de cima como se pode ver na Figura 18. O número do jogador iria aparecer 

de lado e o nome do respetivo em baixo do dito círculo, optei por um lettering bem visível e 

robusto. Com as brushes do Adobe Photoshop decidi colocar alguns efeitos para a 

apresentação não se tornar tão monótona, e no canto superior direito coloquei a identidade 

do clube.  

 

3.6 Eleições para os Corpos Sociais  

Dia 19 de junho, durante o período de estágio decorreu, na sede da Guarda Unida Desportiva, 

as eleições para os corpos sociais do clube. O evento começou às 17:30 da tarde e prolongou-

se até às 21:00, seguindo todas as normas de higiene e segurança implementadas pela DGS. 

A cobertura do evento ficou encarregue por mim e pelo Nuno Lages, meu colega de estágio. 

A ideia era de fazer uma vídeo reportagem e fotorreportagem da tarde de eleições para de 

seguida serem partilhadas pelas redas sociais do clube. No final ainda foi redigido um 

comunicado de imprensa e enviado a vários órgãos de comunicação social. 
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3.6.1 Vídeo 

O vídeo desde que existe é e sempre será uma ferramenta de extrema importância nas 

estratégias de comunicação e marketing de qualquer empresa, com o surgimento das redes 

sociais o vídeo ganhou ainda mais força para mostrar os vários produtos das empresas. “O 

vídeo deve fazer parte da estratégia de conteúdos, para poder impactar o público de uma 

forma atrativa e cativante” (Marques,2019, p. 122) 

Tive a oportunidade de trabalhar na área do vídeo durante o estágio fazendo a cobertura 

referente ao ato eleitoral decorrido na sede do clube. Foram captados momentos alguns 

depoimentos de pessoas presentes, algumas imagens da sede e outras imagens para usar na 

edição do vídeo. 

A edição de vídeo é tão importante ou mais que a captação do vídeo em si, é na edição que 

conseguimos tornar algo bonito que na realidade talvez não o seja. “O princípio subjacente 

à edição de vídeo é semelhante ao da formação de frases com sentido e elegantes a partir de 

uma mescla de palavras” (Ang, 2006, p. 12).  

Para realizar a edição do vídeo utilizei o Adobe Premiere como podemos ver na Figura 17, 

para começar tive de reunir e organizar todos os ficheiros que iria utilizar no vídeo. Procurei 

por uma música que se enquadrasse nos planos que tinha e no tema das eleições. Para a voz-

off pedi ajuda ao meu amigo Paulo Santos estudante da licenciatura de Comunicação 

Multimédia que só lhe tenho a agradecer. Finalizado o vídeo exportei o mesmo para de 

seguida ser publicado nas redes sociais do clube. 
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Figura 19- Edição de Vídeo 
Fonte: Própria 

3.6.2 Comunicado de Imprensa 

No final do ato eleitoral, foi redigido um comunicado de imprensa para enviar aos órgãos de 

comunicação do distrito. O comunicado de imprensa irá informar os media dos resultados 

das eleições dos corpos sociais. 

O comunicado de imprensa é uma das formas mais correntes de contacto com os órgãos de 

comunicação social. O comunicado deve ser redigido de forma simples e contendo os 

elementos mais importantes no início, com frases breves. Pois um jornalista recebe muitos 

comunicados por dia dos mais variados temas. Este tem que ser atrativo de forma a destacar 

os elementos mais importantes, elaborado num formato de notícia e com um bom título vai 

ter mais possibilidades de ser publicado.  

O comunicado de imprensa redigido pode ser consultado no Apêndice XII  

 

3.6.3 Fotografia  

A fotografia era a única forma de eternizar algo que fosse importante, seja esse algo um 

lugar, um objeto, um momento especial ou até mesmo pessoas especiais. A fotografia foi um 

importante instrumento para gravar momentos sobre a história da humanidade. Atualmente 

a fotografia é uma arte bastante complexa, mas apaixonante ao mesmo tempo, é preciso ter 

em atenção vários fatores e procedimentos para se conseguir captar um bom momento. A 
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fotografia é um instrumento muito forte e importante capaz de representar sentimentos como 

a alegria, tristeza, medo e muitos outros. 

“A fotografia é em regra encarada como verdadeira e rigorosa.” (Langford,2019, p. 12) 

Antes de sequer pensarmos em tirar boas fotografias temos que perceber os três grandes 

pilares da fotografia, que são, a abertura, a velocidade e o ISO. São estas três componentes 

que irão afetar o registo final.  

A abertura afeta a quantidade de luz que atravessa a lente e é geralmente composta por um 

conjunto de lâminas que abrem ou fecham consoante a definição de abertura escolhida. 

Quanto mais baixo o f-stop mais luz irá atravessar a lente e quanto mais alto o f-stop menos 

luz irá atravessar a lente. A alteração da abertura também irá afetar a profundidade de campo 

que quanto maior será a abertura do diafragma, maior será o desfoque dos objetos 

secundários da fotografia, e quanto menor a abertura irá focar um plano maior. 

O ISO determina a sensibilidade do sensor da câmara à luz. Um ISO baixo capta pouca luz, 

mas quase não apresenta ruído (granulação) e os contornos ficam mais nítidos. Já um ISO 

maior, apesar de permitir fotografar com pouca luz, gera um ruído percetível e prejudica a 

nitidez dos detalhes.  

Durante o estágio fiquei encarregue de tirar fotografias no decorrer das eleições do Guarda 

Unida Desportiva, depois de captadas selecionei as melhores fotografias para proceder as 

edições das mesmas. Foram realizadas umas edições muito simples no Adobe Photoshop 

como a exposição, o brilho e o contraste.  

 

3.6.4 Gestão de Redes Sociais  

Com o passar dos anos, e com a facilidade que existe no acesso à tecnologia, a internet 

tornou-se algo obrigatório para todas as pessoas, mas também para as empresas. O 

aparecimento das redes sociais possibilita ao público o conhecimento mais facilitado de uma 

organização ou serviço.  

O termo ‘rede social’ existe há várias décadas para definir as relações e comunicação 

estabelecidas entre várias pessoas da mesma comunidade (Pereira et al, 2011). Apesar disso, 
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este conceito é usado, atualmente, de forma bastante regular para definir plataformas da 

internet como o Facebook, o Twitter, ou o Instagram.  

Como forma de chegar mais perto do seu público, o Guarda Unida Desportiva marca 

presença em diversas redes sociais. A gestão das redes sociais do clube foi uma das tarefas 

que desenvolvi ao longo do estágio com maior regularidade. Ainda que, o clube desportivo 

marque presença nas três principais redes sociais a nível mundial, tem maior popularidade 

no Facebook. Esta plataforma de interação entre utilizadores é uma das mais populares no 

mundo, contando com mais de mil milhões de perfis.  

No que diz respeito à página profissional do Guarda Unida Desportiva, o clube conta com 

quase 3000 seguidores, um número que tem vindo a crescer diariamente, uma vez que foram 

realizados bastantes convites a outros utilizadores para seguirem a página. Nesta página, 

tínhamos também a função de partilhar os artigos publicados no website para chegar a um 

maior número de seguidores, como pode ser observado na Figura 20.  

 

 

Figura 20- Gestão Redes Sociais 
Fonte: Própria 

 

Para além da página profissional, o Guarda Unida possui também um perfil de amigos 

agregado. No perfil de amigos existia a tarefa diária de congratular os outros utilizadores 

pelo seu aniversário, para esse efeito era publicado um postal no perfil dos aniversariantes. 

Figura 21. 
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Figura 21- Publicação Facebook 
Fonte: Própria 

 
  



Relatório de estágio – Guarda Unida Desportiva  
 

 28 

 

Reflexão Final  

A realização do estágio curricular no qual incide o presente relatório de estágio decorreu ao 

longo de 400 horas, ou seja, a realização do estágio profissional foi extremamente 

importante, pois permitiu-me o contacto com a realidade que me espera num futuro próximo 

e preparou-me para o mundo de trabalho. Tive várias oportunidades de colocar em prática o 

que aprendi ao longo destes três anos de licenciatura em Comunicação Multimédia. 

O ano de 2020 fica marcado pelo aparecimento da Covid-19, obrigando o mundo a parar e a 

reaprender a viver com o vírus. Com a pandemia houve muitas empresas que não aguentaram 

financeiramente, outras tiveram que fechar temporariamente e as que se “mantiveram de pé” 

foram obrigadas a realizar teletrabalho. Para quem queria realizar estágio curricular seria um 

ano muito difícil para tal. 

Inicialmente o meu plano sempre foi o de estagiar numa produtora de vídeo, é isso que quero 

seguir para o meu futuro e via-me a estagiar numa empresa de renome. Devido a pandemia 

abriu-se a possibilidade de realizar um projeto dentro da área, pensei seriamente nisso, até 

surgir a oportunidade de estagiar na Guarda Unida Desportiva. 

Realizado o estágio sinto um sentimento de dever cumprido e não estou nada arrependido 

de ter tomado a decisão de vir estagiar para a Guarda Unida, consegui trabalhar nas várias 

áreas estudadas na licenciatura como vídeo, fotografia e design. Realizei vários trabalhos, 

alguns com maior dificuldade outros com menos, como tudo na vida, mas sempre com 

grande liberdade da parte do clube. Atualmente vejo que se fosse para uma empresa tão 

grande como esperaria ao início não aprenderia tanto do mundo do trabalho e talvez me 

sentiria um pouco excluído.  

Tenho a agradecer a todos por estas quatrocentas horas de estágio por uma ótima experiência 

de trabalho. 
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