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Resumo 

Este relatório vai expor todo o meu trabalho realizado no estágio curricular com o 

intuito de obter a Licenciatura de Comunicação e Relações Públicas. Com uma duração 

de três meses, tendo sido realizado na INSIGNARE – Associação de Ensino e 

Formação. 

Fiquei inserida no Gabinete de Comunicação e Imagem, durante a realização de todo o 

estágio. A principal função que desempenhei foi baseada na divulgação da oferta 

formativa das Escolas para o ano letivo 2020/2021. Toda a comunicação necessária, 

desde criação de imagens de oferta formativa à realização de entrevistas aos ex-alunos. 

Durante o decorrer do tempo na realização deste estágio, tive a oportunidade de 

aprender coisas diferentes e de explorar o meu sentido criativo para colaborar na 

campanha de divulgação. 

Esta experiência, veio enriquecer-me e dar-me a oportunidade de conhecer o que um 

profissional de Comunicação e Relações Públicas faz no dia-a-dia de uma empresa. 
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Introdução 

O passo final para a concretização da Licenciatura de Comunicação e Relações Públicas 

é o estágio curricular. Só existe uma maneira de perceber como o é que funciona o 

mercado de trabalho e a minha escolha antes de me licenciar foi realizar o estágio.  

Esta oportunidade é única e uma experiência diferente, que nos ensina como tudo 

funciona. Posso dizer que acabei o estágio dotada de avultados conhecimentos. Ao fim 

de três anos saí munida de um curso e vinha muito bem preparada, mas existem coisas 

que só o mercado de trabalho nos ensina. Este estágio deu-me a conhecer como planear 

uma comunicação concisa e direta nas escolas, aproveitando esse mesmo ponto para 

fazer uma campanha de divulgação mais direta e eficaz. 

No início do meu estágio assinei um plano de trabalho, onde me comprometi a realizar 

todas as tarefas propostas pela minha orientadora de estágio Carina João Oliveira. Esse 

plano de trabalho (Anexo I) consiste em apoiar o Gabinete de Comunicação e Imagem; 

reformular e atualizar os sites da instituição; colaborar na campanha de divulgação da 

oferta formativa das escolas; colaborar no clipping semanal; preparar os 30 anos da 

EPO e apoiar na elaboração de imagens e conteúdos a programar. 

O relatório de estágio está dividido por dois capítulos. O Capítulo I que fala da 

INSIGNARE, a instituição onde tive a oportunidade de estagiar e o capítulo II, onde 

exponho tudo o que realizei durante esta etapa.  

Assim num só relatório consigo expor tudo o que aprendi ao longo dos três anos de 

licenciatura e tudo o que consegui proporcionar à empresa que me acolheu durante três 

meses. 
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Capítulo I 

INSIGNARE 
 

“Vive-se uma realidade interessante no mundo comunicacional. Uma realidade                         

que nos deixa cada vez mais curiosos pela novidade que ainda está                                              

por vir e o que ela vai provocar em nossa rotina” (Claro, 2016). 
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O capítulo I é referente ao local onde estive a estagiar e à sua cidade. O seu grande 

objetivo é dar a conhecer a instituição e onde esta se insere, mostrando a sua 

constituição e departamentos. 

1. Concelho de Ourém 

O concelho de Ourém está dividido em 13 freguesias, sendo a freguesia de Fátima a 

mais conhecida pela presença do Santuário de Fátima. Conta com uma área de 417 

quilómetros quadrados, divididos pelas suas 13 freguesias (Ourém Câmara Municipal, 

s.d) e conta com 44.237 residentes no concelho em 2018 (Pordata, 2018). 

A construção das duas escolas profissionais em Ourém veio dinamizar a cultura e 

afluência de transportes e de pessoas no concelho. Cerca de 1/3 dos jovens que 

frequentam as escolas pertencem a concelhos vizinhos.  

O Município de Ourém tem como missão idealizar, planear e dinamizar a atividade 

cultural e desportiva concelhia através de iniciativas municipais e de parceria com 

agentes culturais e desportivos, visando a qualidade, a pluralidade e o papel inclusivo 

das dinâmicas junto das pessoas (Ourém Câmara Municipal, s.d). 

O Concelho de Ourém é conhecido pela sua cultura e turismo, contando com vários 

monumentos como o Santuário de Fátima, a Basílica da Santíssima Trindade e o 

Castelo de Ourém, que demonstram o valor medieval da cultura existente na terra. A 

praia fluvial do Agroal que é uma das mais visitadas, aumentando o turismo derivado da 

sua famosa água “milagrosa”.  

 

2. INSIGNARE – Associação de Ensino e Formação 

A Associação de Ensino e Formação (INSIGNARE) foi fundada em 1990, sendo uma 

parceria entre a Câmara Municipal de Ourém e a Associação Empresarial de Ourém-

Fátima (ACISO), que finalmente a 24 de agosto deram o primeiro passo assinando o 

contrato-programa, para iniciar assim a sua primeira Escola Profissional.  

Inicialmente as atividades foram realizadas em instalações cedidas pela ACISO, sendo o 

primeiro curso a ser proporcionado o Curso Técnico de Gestão. Em 1993, juntou-se o 

Centro de Estudos de Fátima (CEF) para uma parceria nova, onde foi possível criar um 
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Pólo da Escola Profissional em Fátima, dinamizando os cursos na área da hotelaria e 

turismo. “Neste momento a INSIGNARE é a entidade proprietária da Escola 

Profissional de Ourém (EPO) e da Escola de Hotelaria de Fátima (EHF), que 

direcionam a sua atividade para a formação inicial de nível 4 (Cursos Profissionais) 

tendo como público-alvo cerca de 600 jovens” (INSIGNARE.PT, 2016). 

No dia 1 de outubro de 1990 foi iniciada uma nova fase, avançando com a primeira 

escola profissional no concelho. Passados 30 anos a instituição é um marco no ensino 

nacional, proporcionando a todos os jovens do concelho uma oportunidade para o 

futuro.  

2020 é o ano das comemorações, 30 anos de história, muito suor, dedicação e trabalho 

passaram por esta casa para proporcionar um futuro diferente deste novo ensino. Devido 

à fase que estamos a passar, a organização optou por uma comemoração mais 

resguardada e segura. Todos os festejos foram realizados online, acabando por marcar o 

dia com um pequeno vídeo sobre os 30 anos da Escola Profissional de Ourém.  

Durante o ocorrer do meu estágio foi-me pedida a colaboração para realizar o logótipo 

dos 30 anos da EPO e os seus respetivos convites. Foi me dado o logótipo original e o 

que realizaram durante os 25 anos, onde me pediram para não fugir aos parâmetros 

usados e para tal para usar a minha inspiração para a sua realização com o que me foi 

lecionado durante os três anos de ensino. Para tal procedi a uma pesquisa nos meios 

online e optei por um logótipo simples e formal. Com o que me foi ensinado na 

licenciatura, procedi então à realização do logótipo no programa Adobe Illustrator, em 

que acabei por fazer várias experiências em que o escolhido foi o seguinte (Figura 1; 

Apêndice 1,2 e 3). 
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Figura 1 - Logo 30 Anos EPO 

Fonte: elaborado pela estagiária 

A Escola Profissional de Ourém demonstra que após 30 anos, a sua formação é 

importante no município, sendo capazes de formar jovens que posteriormente serão 

colocados diretamente no mercado de trabalho. 

A Missão, Visão e Valores são importantes para determinar os objetivos que uma 

organização quer atingir, demonstrando assim quais são os seus padrões éticos e 

profissionais que lhes pertencem. 

A organização visa uma Missão onde pretende “contribuir para o desenvolvimento do 

concelho de Ourém, mas também de toda a região onde se insere, formando jovens 

profissionais dotados das competências e aptidões das profissões técnicas, educando 

para a cidadania, fomentando a inovação e o empreendedorismo, e procurando uma 

relação efetiva e duradoura com o mercado de trabalho” (INSIGNARE, 2020). A 

organização cada vez mais consegue implementar a sua missão visto que a taxa de 

alunos aumentou e a sua taxa de conclusão também, garantindo assim a formação de 

profissionais no concelho e na região. 

A Visão é “uma ambição, um ideal, um estado que se pretende alcançar, num 

determinado período temporal, pressupondo a formulação da mesma uma capacidade de 

antecipação de um futuro desejável a alcançar, uma visão de sentido prospetivo baseada 

na compreensão partilhada do que a escola é, das evoluções possíveis do contexto e do 

que a própria pretende vir a ser.” (INSIGNARE, 2020) 
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Neste sentido, a EPO definiu como Visão sua “Ser referência regional no ensino 

profissional nas áreas técnicas, como uma instituição fomentadora de talentos, 

descobertos em todo e qualquer jovem, capacitando e fortalecendo o tecido empresarial 

regional, alicerçados na qualidade e diferenciação do ensino, na ética, no 

profissionalismo e na busca do crescimento individual e coletivo de todos os alunos” 

(INSIGNARE, 2020). 

A INSIGNARE transmite valores focados principalmente “na Responsabilidade Social, 

na Integridade, na Motivação pela Inovação e na Ambição” (INSIGNARE, 2020). 

Estas são as estratégias de crescimento da empresa, para se poderem focar num futuro 

maior e mais rápido, visto que os nossos alunos são o nosso elemento chave para o 

sucesso.  
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2.1. Organograma 

 

Figura 2 - Organograma INSIGNARE, retirado do website www.insignare.pt 

Fonte: INSIGNARE.PT 

Um organograma serve para indicar graficamente a estrutura organizacional de uma 

empresa ou instituição. É necessário e condição essencial uma fiel reflexão da estrutura 

organizacional de uma empresa assim como sua divisão hierárquica, pois além de ser 

uma ferramenta de extrema utilidade para mostrar o “exterior de sua disposição e suas 

principais funções, servirá internamente para que os funcionários da empresa ou da 
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organização conheçam suas características gerais assim como o lugar e a função que 

ocuparão no quadro (Conceitos, s.d). O Organograma está na vertical demonstrando 

assim os órgãos com mais poder, começando na direção da INSIGNARE pela diretora-

executiva Carina Oliveira e posteriormente todos os departamentos.  

 

2.2. Departamentos 

A INSIGNARE está dividida em diferentes departamentos para demonstrar a sua lógica 

e eficácia. Um dos grandes objetivos da divisão de departamentos é interceder pela 

melhoria dos serviços prestados, nomeadamente, realizar uma efetiva melhoria da 

qualidade dos mesmos. Adaptando esta melhoria de serviços, às necessidades que a 

empresa encerra para alcançar os seus potenciais clientes, assim como manter satisfeitos 

aqueles que já sejam seus clientes, levará à existência de uma grande evolução do 

mundo empresarial, desta empresa. Pode dizer-se que existirá uma revolução! Que 

permitirá proporcionar a cada cliente que se desloque à mesma um atendimento 

personalizado, no que diz respeito à eficiência do serviço perante as necessidades que o 

aluno demonstra.  A constante melhoria dos serviços prestados provoca assim, um 

aumento da produtividade da empresa, e mais importante que tudo, a um custo 

reduzido. 

2.2.1. Gabinete de Comunicação e Imagem 

O objetivo do Gabinete de Comunicação e Imagem é divulgar e realizar a comunicação 

com o público do concelho de Ourém, utilizando os vários canais de comunicação, 

promovendo as Escolas e os cursos ao mesmo tempo que se faz a divulgação. O grande 

objetivo desta divulgação é captar a atenção de jovens que queiram seguir cursos 

profissionais e posteriormente ingressarem no mercado de trabalho. A comunicação ou 

os diferentes meios usados pelas empresas, atualmente são um dos meios mais 

importantes para contactar com os clientes. “Tanto para as pessoas como para as 

organizações, a confiança, e o respeito vão sendo adquiridos e nunca são impostos. No 

caso das pessoas, pelos seus comportamentos e suas ações passadas e presentes. No 

caso das organizações, pela soma dos comportamentos e atos de todos os seus 

integrantes” (Ianhez, s.d). “Os Relações Públicas estarão sempre presentes em todas as 

áreas de atuação de uma organização. As organizações, apenas têm de tomar, ou não, a 

iniciativa de perceber qual a importância e o poderoso papel que as Relações Públicas 
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podem desempenhar, quando são bem geridas e planeadas” (Franco, 2016, p. 7). Todos 

as nossas ações realizadas são uma mais valia para a comunicação com o nosso público. 

2.2.2. Gabinete de Gestão da Qualidade - reformular 

Todo este gabinete é gerido para coordenar todos os selos de qualidade presentes na 

escola e que futuramente serão propostos para um melhor funcionamento de qualidade 

da mesma. Todos os selos são dados por serem referência a nível europeu de qualidade 

e garantia para a formação de profissionais. 

 

2.2.3. Escola Profissional de Ourém 

A EPO é uma das duas escolas que pertencem à INSIGNARE, contando com os cursos 

técnicos de gestão, informática, design, metalomecânica e de eletrónica, “sendo a sua 

intenção direcionar a sua atividade para o desenvolvimento de cursos com forte 

componente técnica e tecnológica – daí a designação atual de EPO – Escola Oficina” 

(INSIGNARE.PT, 2016). 

A EPO aposta bastante na responsabilidade que é dada aos alunos, visto que estes 

começam a estagiar logo no primeiro ano de escola, fazendo por cada ano de 

escolaridade, um mês de estágio. Contribui-se, assim, “de forma decisiva para o seu 

enriquecimento profissional e cultural, facilitado não só pela escolha criteriosa dos 

locais de estágio, como pelo desenvolvimento na EPO de atividades diversificadas 

geradoras de competências pessoais e sociais, não esquecendo a importância da 

responsabilização que lhes é incutida desde cedo, e que a par com um ensino de caráter 

muito prático, forma profissionais de excelência” (INSIGNARE.PT, 2016). 

2.2.4. Escola Profissional de Fátima 

A EHF foi um Pólo criado através da EPO com o intuito de formar profissionais na área 

da restauração. A escola está situada em Fátima, como sabemos é um mercado 

predominante hoteleiro e turístico, facilitando a inserção dos alunos nos estágios e no 

mercado de trabalho. “Atualmente ministra cursos na área de turismo, restaurante/bar, 

cozinha/pastelaria e pastelaria/padaria, na perspetiva de ir ao encontro das necessidades 

de técnicos qualificados existentes nos mercados de Fátima, um mercado predominante 

hoteleiro” (INSIGNARE.PT, 2016). 
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2.2.5. Departamento Administrativo e Financeiro 

O Departamento Administrativo e Financeiro, está dividido pelas diferentes áreas da 

contabilidade e gestão. 

A área da administração atua, nomeadamente, na liderança dos diversos setores da 

empresa. Neste setor, são realizadas inúmeras funções, são exemplos disso a gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos, assim como, a gestão de tesouraria e compras, e 

também de vendas e cobranças. Não obstante, mas também muito importante é a 

realização e administração de produtos e serviços. “O setor administrativo é uma ampla 

parte da empresa responsável pelo planeamento estratégico e pela gestão de pessoal e 

atividades que fazem o negócio acontecer” (Dias, s.d.). 

Por seu turno, e como o próprio nome o indica o setor financeiro administra os recursos 

da empresa, neste caso das escolas, com um elevado grau de predominância. Atuar 

perante a contabilidade e gestão, é sem qualquer dúvida o seu objetivo primordial, uma 

vez que é nesta área que qualquer gestor de uma empresa toma as suas decisões de 

investir, ou pelo contrário, de diminuir os seus custos. Também importante, neste setor é 

a gestão de todos os impostos a que a empresa se encontra sujeita. A contabilidade, e o 

controlo dos riscos a que se encontra advertida são também áreas para as quais este 

setor estende o seu campo de aplicação. 

Como foi referido acima, verifica-se a ligação indispensável de ambos os setores, como 

uma forma de complementaridade. 

 

2.2.6. Departamento de Formação e Emprego  

O Departamento de Formação e Emprego está dividido por várias áreas de trabalho, 

sendo as principais o Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e o Centro Qualifica. 

 “O GIP é uma estrutura de apoio ao emprego criada pela INSIGNARE em parceria 

com o IEFP, que presta apoio às empresas e a jovens adultos em situação de 

desemprego” (INSIGNARE.PT, 2016). Proporcionando serviços a empresas e a pessoas 

desempregadas. O Centro Qualifica, ajuda a população a completar uma escolaridade ao 

nível do 4º, 6º, 9º e 12º ano, reconhecendo as suas experiências de vida, através do 
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Processo Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC). “Os 

Centros Qualifica são ainda locais de acesso a informação a outras modalidades de 

formação com vista ao aumento da escolaridade e da qualificação profissional” 

(INSIGNARE.PT, 2016). O Processo de RVCC veio ajudar toda a população do 

concelho que queria prosseguir com a sua carreira, mas o seu grau académico não o 

permitia. Desde 2000 que o Centro Qualifica forma oureenses. 

 

2.2.7. Gabinete de Cooperação Internacional 

A INSIGNARE dispõe um Gabinete de Cooperação Internacional (GCI), sendo este que 

resolve todos os estágios internacionais. O GCI visa a relação da EPO e da EHF com 

instituições estrangeiras, sendo a sua principal missão, apresentar os alunos a variadas 

empresas para aqueles que queiram realizar os seus estágios curriculares fora de 

Portugal, proporcionando e apoiando uma nova oportunidade para estes alunos. Este 

mesmo gabinete trata de todos os processos de ERASMUS +, recebendo e enviando 

alunos para vários países europeus. 

 

2.2.8. Análise SWOT da INSIGNARE 

A INSIGNARE como empresa mãe das Escolas Profissionais deve procurar analisar a 

concorrência e as demais propostas relativas às suas áreas. Procurando sempre 

dinamizar e fazer com que a integração nas suas escolas seja diferente e positiva ao fim 

de três anos de ensino.  

“A análise SWOT é um instrumento de apoio à análise e reflexão estratégica que, a 

partir de uma síntese das informações recolhidas no diagnóstico, permite avaliar os 

efeitos conjugados dos fatores que contribuem para o desenvolvimento do negócio. 

Consiste em: 

• Pontos fortes (strenghts) da empresa ou produto(s) em relação a principais 

concorrentes; 

• Pontos fracos (weaknesses) da empresa ou produto(s); 

• Oportunidades (opportunities): aspetos positivos da envolvente com impacto 

significativo no negócio; 
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• Ameaças (threats): aspetos negativos da envolvente com impacto no negócio da 

empresa;” (Baynast et al, 2018) 

Tabela 1 - Análise SWOT da INSIGNARE 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças 

- Boas instalações 

- Diversidade nos 

cursos em cada 

Escola 

- Repetição da 

divulgação nos meios 

de comunicação. 

- Pouca comunicação 

interna 

- Várias parcerias 

com empresas para 

estágios e Erasmus+ 

- Público Jovem, 

fácil de captar 

- Concorrência 

- Público pouco 

interessado  

Fonte: elaborada pela estagiária 

Fiz uma análise SWOT relativa à INSIGNARE, pois ao fim de algum tempo achei que 

existem várias áreas que deviam ser retificadas para que possa existir mais 

produtividade de trabalho e principalmente mais harmonia. É uma empresa que aposta 

muito em publicidade, mas a sua divulgação é repetitiva, acabando o próprio público 

por não demonstrar interesse. A implementação da realização de reuniões semanais 

seria uma forma de combater a falta de comunicação interna na empresa, uma vez que 

através deste expediente qualquer colaborador teria acesso a todos as informações que 

se revelassem importantes. Por outro lado, o facto de existir pouco público alcançado 

pode ser suprido, através da partilha por parte dos colaboradores das informações 

relevantes nas suas páginas de redes sociais, uma vez que se verifica a possibilidade de 

cativar potenciais futuros alunos. 

A concorrência é um ponto relativo visto que existe em qualquer ponto do país, mas 

uma das maneiras de o combater seria fazer um estudo de mercado e das suas ofertas, 

para conseguirmos antecipar os seus passos e serem inovadores nos seus projetos 

futuros. 

 Todo o processo de melhoria só irá ajudar a empresa a comunicar com o seu público e a 

cativar potenciais jovens. 
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2.2.9. Sede da INSIGNARE 

A sede da instituição é composta por duas salas amplas, estando divididas pelas áreas de 

comunicação e o departamento financeiro, dois gabinetes e uma sala de reuniões de dez 

a 15 pessoas, estando equipada com televisão, videoprojector, ar condicionado e WiFi.  

A sala de reuniões (ver figura 3) é utilizada pela direção e os seus parceiros, sendo que, 

sempre que é necessário realizar conferências ou tertúlias, estas são realizadas em cada 

escola consoante a comemoração. 

 

Figura 3 - Sala de reuniões INSIGNARE 

Fonte: elaborado pela estagiária 

A EPO dispõem duas salas de reuniões, 11 salas de aula e quatro oficinas, com lotação 

para 300 alunos. A EHF contém uma sala de reuniões, 11 salas de aula, um ginásio, três 

cozinhas, um restaurante de aplicação e uma sala de treino, contando com lotação para 

300 alunos. 

 

2.3. Comunicação Interna 

A comunicação interna é um dos pontos fulcrais de uma organização, “estando dividida 

em instrumentos relacionados com a comunicação propriamente dita e instrumentos 

relacionados com o envolvimento das diferentes áreas funcionais da empresa no 

processo de comunicação” (Remondes, 2011, p. 172). O seu grande objetivo é interligar 

a informação entre os diferentes colaboradores e trabalhadores, fazendo com que a 

informação se una no interior da entidade. A comunicação interna é um ponto fulcral na 

comunicação de uma empresa, se esta for concisa e direta e não existir barreiras, a 

ligação de informação será mais rápida e produtiva. A INSIGNARE comunica através 
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do email e da comunicação pessoal. A comunicação interna é bastante importante sendo 

que toda a empresa está dividida por departamentos, e o que leva a um bom trabalho é a 

troca de informação e o fluxo de comunicação entre os mesmos. 

Todos os anos existe o almoço de natal, um dos eventos mais esperados por todos os 

colaboradores, uma vez que é uma época festiva, mas acima de tudo uma época em que 

todos os colaboradores têm espaço para conviver uns com os outros, visto que os 

empregados são diferentes de escola para escola. 

Sempre que existe uma data festiva ou um marco importante conquistado pela empresa, 

todos os colaboradores são informados através de um email ou de uma newsletter, o que 

acaba por os incentivar, visto que o prémio não é só da empresa, mas sim de todos os 

colaboradores que se esforçam para atingir esses objetivos. Uma organização não é feita 

só por uma pessoa, mas sim por todos os envolvidos no projeto, sendo que qualquer 

marco atingido é relativo ao esforço e dedicação de todos os que ajudam a alcançá-lo. 

 

2.4. Comunicação Externa 

A comunicação externa é o ponto mais importante de uma empresa. É assim que 

confirmamos como é que a comunicação está a chegar ao público. Utilizamos vários 

tipos de meios como as redes sociais, os jornais locais e as rádios para fazer a 

divulgação. O meio com mais impacto é as redes sociais. “O digital é uma extensão do 

mundo físico, não se esqueça disso. A seu tempo, construindo ligações, que são 

amplificadas com o poder do online, os resultados começam a surgir, se apostar na 

estratégia certa” (Marques, 2019, p. 71). 

 

2.4.1.  Redes sociais 

Nos dias que correm, as redes sociais são o meio digital mais usado, quer por jovens 

quer por pessoas de mais idade. “A gestão das redes sociais é um desafio exigente, 

requer um profissional com inúmeras competências. Será uma tarefa que consumirá 

muito tempo, mas, se for bem desempenhada, trará resultados benéficos ao negócio” 

(Marques, 2019, p. 72). Atualmente, podemos afirmar que por exemplo “a gestão das 

redes sociais é, uma de duas coisas: adaptação ou morte” (Afonso et al, 2016, p. 96), ou 

seja, as organizações ou aderem ou morrem, sendo que são estas que contribuem para 
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um maior reconhecimento da marca. A INSIGNARE consegue chegar ao seu público 

através das redes sociais, usando apenas o Facebook e o Instagram. O Facebook é a 

rede mais usada por todas as faixas etárias, sendo um impulso para qualquer empresa, 

no que toca ao contacto e à primeira impressão com o cliente. “É a rede social mais 

usada e conhecida no mundo” (Raposo, 2017). Todos os dias utilizamos esta ferramenta 

digital para partilhar informação com o nosso público (figuras 4 e 5). 

       

   Figura 4 - Facebook INSIGNARE    Figura 5 - Facebook INSIGNARE I 

      Fonte: Facebook INSIGNARE                         Fonte: Facebook INSIGNARE 

 

Anteriormente referi que a INSIGNARE é a empresa mãe da EPO e da EHF, sendo que 

toda a comunicação e divulgação realizada para ambas as escolas é feita pelo Gabinete 

de Comunicação e Imagem. “As marcas devem procurar concentrar-se em campanhas 

para grupos específicos que podem ser segmentadas em função de critérios 

demográficos como o género e a idade, entre outros, critérios com base nos quais podem 

atingir-se objetivos previamente estabelecidos” (Afonso et al, 2016, p. 108). Como é 

referido cada escola contém o seu Facebook, visto que as áreas de estudo são diferentes 

(ver figuras 6,7,8 e 9). 
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          Figura 6 - Facebook EHF          Figura 7 - Facebook EHF I               

          Fonte: Facebook EHF                Fonte: Facebook EHF 
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     Figura 8 - Facebook EPO       Figura 9 - Facebook EPO I 

          Fonte: Facebook EPO              Fonte: Facebook EPO 

 

O Instagram “é uma rede social visual uma vez que os conteúdos partilhados são 

imagens e vídeos, apesar de ser possível publicar no texto na forma de legenda nos 

respetivos conteúdos” (Afonso et al, 2016, p. 113) era uma das redes sociais menos 

usadas pela empresa. Atualmente é uma das vertentes em que estamos a trabalhar, visto 

que como queremos captar o nosso público, será a rede social mais proveitosa. Os 

alunos que pretendemos captar vão dos catorze aos dezassete anos, sendo estes os que 

mais usam as redes sociais. No Instagram estamos a utilizar bastante as publicações das 

stories para captar a atenção do nosso público, usando ao mesmo tempo os hashtags. 

Também deve usar o hashtag relacionada com a sua marca, e estimular os clientes a 

fazerem o mesmo. Assim, acompanha mais facilmente os conteúdos com um negócio, 

evento ou marca (Marques, 2019, p. 90) (figuras 10 e 11). 
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          Figura 10 - Instagram EPO               Figura 11 - Instagram EHF 

  Fonte: Instagram EPO                    Fonte: Instagram EHF 

 

As redes socias atualmente são uma ferramenta de divulgação importante nas empresas. 

Como podemos ver no caso da INSIGNARE utilizamos os meios digitais para 

promover todos os cursos disponíveis e ao mesmo tempo utilizamos estas mesmas para 

comunicar com o nosso público. Ao comunicar com estes acabamos sempre por reaver 

um feedback, o que atualmente é muito bom, para saber se estamos a alcançar o nosso 

público e de que maneira. 
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Capítulo II 

Estágio INSIGNARE 
 

“As novas tecnologias alteraram, não há dúvidas, o modo como as pessoas obtêm 
informação, escrevem e produzem documentos, trocam mensagens                                 

e armazenam informação” (Remondes, 2011, p. 21). 

 

 

 

Este capítulo é referente aos três meses que estive a estagiar. Irei relatar todos os 

trabalhos que me foram pedidos e que realizei com empenho e dedicação. Irei expor 

conhecimentos adquiridos durante a licenciatura e os que me foram necessários 

aprender durante estes três meses com os meus colegas de trabalho. Todas as tarefas 

realizadas foram designadas e supervisionadas pela Carina João Oliveira, CEO da 

INSIGNARE ou pela responsável do Gabinete de Comunicação e Imagem, Patrícia 

Pereira. 

 

1. Acolhimento 

Comecei o meu estágio no dia 7 de julho de 2020, devido à pandemia do Covid-19. Foi 

uma alegria ter conseguido juntar-me presencialmente a esta empresa. Fui recebida de 

braços abertos e com alegria por parte de todos os meus colegas dos vários 

departamentos. Durante todo o meu estágio fui acompanhada pela responsável do 

Gabinete de Comunicação e Imagem, Patrícia Pereira, que se disponibilizou sempre 

para me ajudar com qualquer dúvida e sempre que necessário me facultava novas 

tarefas para realizar. 
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2. Atividades Desenvolvidas 

Todas as atividades que me foram estipuladas, as que me foram dadas posteriormente, 

foram realizadas com o máximo esforço, utilizando todos os conhecimentos adquiridos. 

Realizei várias atividades: 

• Renovação do site da INSIGNARE, EPO e EHF; 

• Colaboração na campanha de divulgação das escolas; 

• Vídeos de apresentação das escolas; 

• Clipping; 

• Criação de uma apresentação das escolas para Moçambique; 

• Rota Carmelita; 

• 30 Anos da EPO; 

• Criação de conteúdos para divulgação nas redes sociais; 

• Criação dos layouts dos alunos do mês; 

• Elaboração de uma calendarização mensal para o Gabinete de Comunicação e 

Imagem; 

 

2.1. Estruturação da Rota Carmelita 

A Rota Carmelita foi um dos primeiros projetos que me foi dado, sendo que foi 

desenvolvida por professores e vários cursos da Escola de Hotelaria de Fátima, com o 

intuito de fazer mais e melhor pelos futuros caminhantes/turistas. A “Rota da 

Carmelita” passou a ser a inspiração destes alunos, potencializando assim o valor do 

turismo. 

Toda a rota foi percorrida mais do que uma vez pelos professores e alunos, incidindo 

sobre as temáticas a estudar na sala, de encontro a desafiarem a sua inspiração para 

“algo mais”. Dessa mesma inspiração foi resultado a criação de 2 novos produtos, com 

recurso a ingredientes autóctones: “O Carmelito” – um pastel alusivo à Rota e com 

ingredientes encontrados na região, e ainda o “Pão Doce de Bolota” - um produto de 

panificação com a farinha de bolota.   
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A criação e estudo do “Carmelito”, um pastel à base de amêndoa e canela, teve esse 

mesmo propósito, ao reconhecer os produtos do caminho, da rota, de forma mais 

tradicional. Era um pastel seco, de longa duração, de forma a ser transportado ao longo 

de vários dias, numa Rota para caminhantes. Na pesquisa de novos alimentos, surgiu 

como evidente a bolota, a menos utilizada e conhecida. Nos povos pré-romanos da 

Península Ibérica, a bolota era famosa por ser utilizada para a obtenção de farinha, com 

que faziam o pão. O pão-doce da bolota, amenizou sabores e paladares, compondo as 

suas condições de conservação. Concorrendo então com este projeto dos alunos ao 

Hospitality Education Awards.  

 

Figura 12 - Alunos e professores a percorrer a Rota Carmelita 

Fonte: Base de dados INSIGNARE 

 

2.2. Conteúdos redes sociais 

Todos os conteúdos criados foram ao encontro de cada rede social e do estudo do nosso 

público. O processo de monitorização de redes sociais começa pela recolha de 

informações do ambiente externo da empresa, seguido pela análise de dados e sua 

utilização. As marcas devem procurar concentrar-se em campanhas para grupos 

específicos que podem ser segmentadas em função de critérios demográficos como o 

género e a idade (Afonso et al, 2016). São criados conteúdos todos os dias para serem 

publicados consoante as instruções e estudos da população. Na figura seguinte irei 

demonstrar o conteúdo que me pediram que fosse criado consoante as ideias que foram 

desenvolvidas para o World Skills Day, que é um dia importante para todos os alunos 
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dos cursos profissionais, visto que demonstram qual é o curso que escolheram e a sua 

competência. Para a execução do trabalho foi realizada uma procura na base de dados 

da INSIGNARE, onde encontramos as fotos dos nossos alunos e posteriormente 

fizemos uma montagem alusiva ao dia com os cursos de cada escola (figuras 13,14 e 

apêndice 4). 

   

 

Figura 13 - Worlds Youth Skills Day EPO  Figura 14 - Worlds Youth Skills Day EHF 

                       Fonte: elaborado pela estagiária                Fonte: elaborado pela estagiária 

Foram realizados vários conteúdos para as redes sociais, sendo positiva a opinião do 

nosso público, o que nos levou a continuar a elaborar mais conteúdos.  

Durante a oferta formativa foi-me pedido para criar conteúdos para publicar durante 

cinco dias nas páginas da EHF, visto que é a escola com mais interação nas redes 

sociais, mas por outro lado, com menos inscrições nos cursos. Para tal, procedi à 

elaboração dos cinco motivos, colocando em cada um dos dias um texto que fosse 

característico para incentivar os alunos a inscreverem-se, sendo os motivos os seguintes: 

“uma escola de futuro”; “conhecer a europa gratuitamente”; “experiências novas”; 

“modelos de avaliação exclusivos” e como último “emprego e futuro” (apêndice 5). 

O grande problema de algumas empresas é a estagnação de conteúdo e a repetição da 

mesma informação a ser colocada nas redes sociais. Para alterar um pouco o ciclo e para 
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revertermos um pouco esse ritmo, começamos por fazer publicações nas nossas stories 

indo ao encontro com o que os nossos alunos pretendiam. Desde a colocação dos cursos 

que os alunos gostavam de frequentar e a escola não possui, a colocação do que iriam 

fazer quando acabassem o curso, isto se iriam seguir os estudos ou se iriam entrar no 

mercado de trabalho (figuras 15,16 ,17 e 18). 

       

     Figura 15 - Resultados storie do Facebook EHF                  Figura 16 - Resultados storie do Facebook EPO 

                   Fonte: elaborado pela estagiária                Fonte: elaborado pela estagiária 

                          

          Figura 17 - Resultados storie do Instagram EPO               Figura 18 - Resultados storie do Instagram EHF 

          Fonte: elaborado pela estagiária                Fonte: elaborado pela estagiária 
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Como podemos ver nas figuras apresentadas, a taxa de resposta no Facebook é muito 

mais baixa, visto que a rede social mais usada pelos adolescentes de atualmente é o 

Instagram, o que provoca a diferença nas respostas que desejávamos. Com este 

resultado conseguimos entender que para atingir os jovens que possam ser potenciais 

clientes, deveríamos utilizar a rede social com mais respostas que é o Instagram e para 

atingir os seus encarregados de educação deveríamos usar o Facebook, acabando por 

mudar as estratégias que usávamos.  

Posteriormente, fizemos uma procura nas nossas bases de dados para saber se 

contínhamos fotos dos alunos em vários projetos, como não conseguimos estar 

presentes em todos os eventos realizados pelas escolas, acabamos por fazer uma 

interação com os nossos alunos para partilharem as suas fotos connosco, sendo a sua 

adesão muito positiva. 

As redes sociais passam muito por marcar histórias e momentos em que os alunos 

representam o curso da melhor forma, sendo que para sair um pouco desse ritmo 

criamos esta vertente de contacto com eles.  

 

2.3. Planeamento da segurança das escolas 

Um dos trabalhos que me foi entregue durante o meu estágio foi a realização de cartazes 

e folhetos em que conseguíssemos demonstrar aos nossos alunos e encarregados de 

educação, que a segurança deles é a nossa prioridade. Foi me pedido para realizar um 

cartaz alusivo a tudo o que seria necessário usar neste novo início de ano letivo. Desde a 

prevenção nas escolas, ao que os alunos deveriam ou não fazer a partir do momento em 

que passam os portões da escola. Sendo assim, realizei os seguintes cartazes que foram 

colocados em todas as salas de aula, corredores e secretarias da escola. Para atingir o 

cartaz final passamos por vários passos e alterações que fazem parte de um processo de 

construção. Inicialmente começamos por fazer esboços para ver como iríamos expor as 

imagens e a informação, passando então à prática onde colocamos tudo no Illustrator e 

adaptamos até obter o melhor resultado possível (ver figura 19 e apêndice 6 e 7). 
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Figura 19 - Prevenção Covid-19 

Fonte: elaborado pela estagiária 

Este cartaz foi dos primeiros a ser realizado o que gerou bastantes comentários positivos 

entre os professores e a direção. Posteriormente foi-me pedida a colaboração para a 

realização de um folheto informativo para a apresentação do novo ano letivo. Neste 

folheto as diretrizes que me foram dadas, é que teria de utilizar a mesma imagem que 

foi colocada no cartaz e juntar informação sobre a prevenção que devemos ter numa 

escola (figuras 20 e 21). 
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Figura 20 - Folheto Escola IN Medidas ON I 

Fonte: elaborado pela estagiária 

 

Figura 21 - Folheto Escola IN Medidas ON II 

Fonte: elaborado pela estagiária 
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Este foi um dos projetos em que mais gostei de trabalhar, no fim de procurar todas as 

informações e objetos que necessitava, foi realizada a impressão para ser distribuído por 

todos os alunos e encarregados de educação nas reuniões de início de ano letivo. A 

adesão ao folheto foi boa, visto que a informação estava toda num só suporte o que 

conseguiu captar a atenção de quem o leu e alertar para a prevenção necessária.  

Para deixar concluído todo o processo relativo com as novas normas foi me pedido para 

realizar a saída de todas as salas para a sala de isolamento. Procedi então à mudança no 

programa Adobe Illustrator, onde coloquei setas e o ponto da sala de isolamento nas 

plantas que me foram dadas (apêndice 8). 

2.4. Parceria com Moçambique 

A INSIGNARE tenta cada vez mais fazer parcerias com vários países, para conseguir 

colocar os alunos a fazer formação, noutros países. Moçambique é dos nossos parceiros, 

visto que a partilha de formação é uma mais valia para as duas entidades. 

Durante todo o estágio foi-me pedida a colaboração nos projetos em que a escola estava 

envolvida, em especial neste projeto de Moçambique. O meu trabalho em concreto foi 

criar apresentações para apresentar online a todos os parceiros e realizar todos os 

documentos que me foram pedidos em relação à escola. Explicando tudo o que as 

escolas e empresas fazem, em Inglês, para que estes consigam mostrar aos seus alunos 

tudo o que a escola lhe tem para oferecer. 

As escolas valorizam muito a formação dos seus alunos, sendo que as parcerias de 

Erasmus+ e de colaboração com outros países faz de nós uma escola com renome. O 

futuro profissional dos alunos é uma mais valia para a escola, sendo que estas fazem o 

máximo para lhes proporcionar um futuro diferente e a oportunidade de fazerem 

estágios curriculares fora do nosso país ajuda-os no seu futuro enquanto profissionais.  

As empresas cada vez mais valorizam esses pequenos estágios, visto que enriquece a 

empresa pela experiência e contactos que estes possam ter estabelecido durante esse 

período. 
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2.5. Calendarização 

Todo a calendarização apresentada era baseada no sexo e nas idades que desejávamos 

atingir, neste caso em determinadas faixas etárias, como os jovens e os seus pais. O 

maior meio de divulgação utilizado é a imagem, sendo a marca da empresa. A 

divulgação é feita através de imagens e de vídeos, que estão divididos em frames, que 

são imagens em frações de segundos. O contributo das novas tecnologias melhora a 

eficácia da imagem organizacional (Remondes, 2011). 

A Calendarização estabelecida vai ao encontro de todos estes parâmetros, visto que o 

foco é atingir o patamar dos jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 16 anos, 

visto que são estes que querem que se inscrevam nos cursos e também os seus 

encarregados de educação, pois são estes que ajudam nas tomadas de decisões. Tendo 

em conta estes parâmetros baseamos a nossa calendarização em função destas pessoas, 

pois são eles que irão fazer parte do futuro da escola, sendo estes que queremos atingir 

com as nossas publicações e divulgações.  

Para tal foi me pedida a realização de vários projetos para colocar nas nossas redes 

sociais, que incidissem nos jovens e nos seus encarregados de educação. Procedi então à 

colocação das datas festivas e especiais onde coloquei todos os aspetos que deveria criar 

e que fossem pertinentes para a empresa. Por ordem da calendarização comecei por 

realizar as aberturas do ano letivo, onde coloquei os nossos alunos e uma frase alusiva 

(apêndice 8,9 e 10), que posteriormente acabamos por mudar e ficar a seguinte figura 

(figura 22). 

 

Figura 22 - Abertura do ano letivo 
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Fonte: elaborado pela estagiária 

Posteriormente, procedi à realização de vários projetos, desde brochuras para 

demonstrar aos alunos qual é que vai ser o tema anual para as escolas do ano letivo 

2020/2021 (apêndice 12,13 e 14), à realização e edição de layouts já existentes relativos 

aos melhores alunos da escola (apêndices 15 e 16). 

Durante o mês de agosto a EPO e o Instituto Politécnico de Tomar estiveram em 

reuniões para se unirem e criarem um Curso Técnico Superior Profissional na área de 

Gestão, onde pediram a minha colaboração para realizar uma imagem de divulgação. 

Como não tínhamos nenhuma base para nos guiar na criação do projeto, foi me pedido 

que encontrasse uma imagem alusiva a estudantes numa base de dados e colocasse a 

informação pertinente na mesma (apêndice 17). Nos 30 anos de comemoração da EPO 

como não foi possível fazer a festa que gostávamos, mas realizámos a entrega de 

diplomas, em que me foi pedido para realizar os convites para colocar online. Acabei 

por usar imagens da escola e retiradas de bases de dados para assim proceder à sua 

realização (apêndice 18). 

Por último, e por iniciativa própria, realizei os layouts relativos ao Natal, onde fui 

procurar nas bases de dados ideias e acabei por fazer uma junção de todas as que vi. A 

sua edição foi realizada no Illustrator em que tive a oportunidade de explorar todos os 

detalhes relativos à época festiva (apêndice 19). 

Não obstante, foi pedida também, a minha colaboração para fazer alterações no site, 

onde procedi com a minha originalidade e fiz uma análise da concorrência, onde me 

consegui deparar com os sites mais desenvolvidos, e aprender com isso. 

Consecutivamente, foi-me pedido para apresentar propostas para alteração de vários 

conteúdos relativos com esta vertente. Para tal procedi a um estudo nas bases de dados e 

em vários sites e, posteriormente procedi ao seu esboço, onde simplesmente adaptei as 

minhas ideias e transpus as mesmas para computador, indo ao encontro do que me foi 

pedido (apêndices 20,21,22 ,23 e 24) 

O futuro da entidade depende de uma boa comunicação com os seus futuros alunos, por 

isso tentamos adaptar os nossos meios a essas estatísticas. 
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2.6. Clipping 

O Clipping é realizado com o intuito de informar todos os nossos colaboradores e 

inscritos sobre as notícias onde somos destacados ou que onde envolvem a evolução de 

todos os aspetos relacionados com as escolas. Todas as sextas feiras é realizado o 

clipping com o objetivo de recolher todas as notícias nacionais, regionais e 

internacionais que falem do Ensino Profissional. Baseia-se em fazer uma pesquisa em 

todos os jornais e na Internet, sendo posteriormente colocadas as notícias no Mailchimp, 

uma base de dados com todas as notícias. No fim de estar na base de dados é enviada 

por Email a todos os nossos colaboradores e população inscrita (figuras 23 e 24). 

                       

      Figura 23 - Clipping I       Figura 24 – Clipping II 

                             Fonte: elaborado pela estagiária              Fonte: elaborado pela estagiária 

 

Como sabemos não é fácil obter um resultado sobre o nosso próprio clipping, visto que 

a única percentagem que conseguimos obter é a taxa de cliques nas notícias e a taxa de 

abertura do email (ver figura 25). 
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Figura 25 - Resultados Clipping 

Fonte: elaborado pela estagiária 

Como poderemos observar a taxa de abertura varia sempre entre os 20% e os 30%, 

sendo que uma das soluções passará por aumentar este número, seria atualizar a nossa 

base de dados, e averiguar se os emails ainda são usados, e também fazer um 

aglomerado de informações de quem gostaria de receber as nossas notícias. 

2.7. Realização de Gravações e Edição de Vídeos 

Uma das etapas que mais gostei de realizar durante todo o estágio foi a realização de 

gravações para a concretização de vídeos informativos ou institucionais. 

É uma das vertentes em que apostamos mais para dar a conhecer aos nossos futuros 

alunos, visto que são cursos muito práticos, acabamos por realizar mais vídeos com o 

intuito de dar a conhecer os conteúdos sobre a nossa oferta formativa. 

Foram realizados vários vídeos sobre os pratos que os alunos mais gostavam de 

confecionar, e expostos através de boomerangs para que futuros alunos possam obter 

uma perceção do que é feito nas aulas práticas. 

Várias edições de vídeos que realizamos são feitas para dar a conhecer a nossa história, 

sendo realizados vídeos sobre os 30 anos da escola, testemunhos e até mesmo gravações 

para um pequeno incentivo de todas as pessoas que integram o qualifica (apêndice 25). 

Utilizei também o programa After Effects para fazer a abertura do vídeo dos 30 anos da 

EPO com o seu logótipo. 
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Apostamos muito nesta vertente porque não existe nada como exprimir o que sentimos, 

muitas das vezes as imagens não falam e não expressam tudo de bom que temos para 

mostrar. 

 

2.8. Proposta para alteração de folheto Qualifica 

Por minha iniciativa durante o meu período de estágio, foi-me dada a oportunidade de 

pesquisar na base de dados da instituição e realizar as mudanças necessárias em 

conteúdos desatualizados. O grande intuito deste folheto é ser entregue a todas as 

pessoas que não possuam o 9º ano ou o 12º ano concluído, para as incentivar a 

inscreverem-se para concluir estes. Sendo que o nosso papel como Relações Públicas é 

incentivar o nosso público a fazer algo correto “Podemos então olhar para as Relações 

Públicas como uma forma de comunicação polivalente, apetrechada com várias 

ferramentas e com um elevado nível de complexidade, que no fundo serve para criar 

uma ligação comunicacional entre todos os setores da organização e os seus públicos, 

criando assim uma identidade corporativa e um conceito institucional que chegará junto 

da sociedade em geral.” (Franco, 2016, p. 7). 

Por iniciativa própria procedi à alteração de um folheto já existente, visto que este 

continha bastante texto e não se mostrava apelativo. Para tal trabalhei a partir das bases 

pré-existente desse projeto e modifiquei o que continha excesso de texto num pequeno 

resumo de “tudo é um ciclo”, acabando por dar uma nova vertente ao folheto. A capa 

inicial só continha o logótipo, então procedi por minha criatividade e juntei frases que 

fossem importantes para conquistar o nosso público alvo só com o olhar, visto que a 

capa dever ser apelativa para conseguir captar o nosso leitor (ver figura 26 e 27). 
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Figura 26 - Folheto Qualifica I 

Fonte: elaborado pela estagiária 

 

Figura 27 - Folheto Qualifica II 

Fonte: elaborado pela estagiária 

 

2.9. Publicações em jornais 

Atualmente, utilizamos vários métodos para contactar com o nosso público alvo, sendo 

as redes sociais, os jornais e a rádio os mais utilizados. Contudo, os jornais são um meio 

de comunicação que não caíram em desuso, sendo que a INSIGNARE também aposta 

na sua divulgação.  
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É através dos jornais, não só, mas também, que a INSIGNARE divulga as suas ofertas 

formativas, assim como as notícias, a ela associadas (apêndice 26).  

As publicações em jornais são uma mais valia para atingir certos públicos que não 

gostem de usar as novas tecnologias. Oferecendo a possibilidade de qualquer pessoa se 

manter informada acerca das notícias mais recentes daquela empresa. 

Uma das notícias em que consegui participar foram os 85 anos do Jornal Região de 

Leiria, onde nos foi pedido para fazer um pequeno depoimento sobre a imprensa. O 

depoimento ainda não foi lançado no jornal sendo o seguinte:  

“85 anos são um marco na sociedade de Leiria e de toda a região. Ao longo de todos 

estes anos a chave da presença na imprensa escrita e online, passou por ser a divulgação 

associada à comunidade e à atividade das grandes, pequenas e médias empresas que nos 

rodeiam. Manter os leitores e parceiros informados e atualizados, passa pela imprensa 

regional que tem um impacto muito mais realista nas suas vidas. 

Aquilo que acontece cá, é noticiado cá. Esta é a base do fortalecimento dos laços entre a 

imprensa regional e o tecido empresarial. Por tudo isso, Parabéns Jornal de Leiria!” 
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Reflexão Final 

Um dos marcos mais importantes de toda a licenciatura é o sentimento de finalização do 

relatório de estágio, é esse marco que nos diz que os melhores dias da nossa vida 

acabaram e vai começar uma nova etapa, que vamos ter de enfrentar. 

Estes três meses foram sem dúvida diferentes, tendo de agradecer a toda a equipa da 

INSIGNARE, toda a sua dedicação e trabalho que investiram em mim. Fico orgulhosa 

pelo belo trabalho desta equipa e pela satisfação pessoal que consegui obter, com a 

realização de todas as tarefas propostas, agradecendo, desde já a todos pela preparação 

que me deram para o mercado de trabalho. 

Todo este trabalho e dedicação deve um grande agradecimento a todos os professores, 

família e colegas, foram três anos de muito trabalho e de dedicação, mas nada seria 

possível neste mundo sem a formação que a escola e os professores nos disponibilizam. 

Entramos neste mundo com uma mentalidade pequenina e devemos agradecer a todos, a 

paciência que têm para nos formar enquanto pessoas e acima de tudo enquanto 

trabalhadores, prestes a enveredar na grande área que é o mercado de trabalho.  

Agradeço mais que tudo à INSIGNARE que me ensinou a gostar de áreas que não me 

despertavam interesse e que neste momento gosto, e por permitir que aprofundasse os 

meus conhecimentos em relação a diversas matérias, nas quais os meus conhecimentos 

não eram tão amplos. Somos “verdes” em relação a este novo capítulo, mas nada como 

a determinação e a vontade de trabalhar para demonstrar um espírito de eficácia, que se 

traduzirá na eficiência que iremos demonstrar no mundo do trabalho, e ainda mais 

importante que tudo, o espírito de entreajuda, que se deve verificar numa empresa, para 

que o sucesso seja mais fácil de alcançar. Somos mais fortes todos juntos do que 

separados. 

Todo o nosso futuro depende do ensinamento e partilha de informação. Enquanto 

aceitarmos isso, seremos grandes. 

 

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

37 

 

Bibliografia 

 

Afonso, C., Monteiro, D., Amaral, I., Neto, J., & Mendes, J. (2016). Marketing Digital e E-

Commerce. Viseu: Psicosoma. 

Baynast, A. d., Lendrevie, J., Lévy, J., Dionísio, P., & Rodrigues, V. (2018). Mercator. Alfragide: 

Marta Ramires. 

Claro, J. A. (2016). Marketing Digital e E-Commerce. Viseu: Psicosoma. 

Dias, E. (s.d.). Dicionário Financeiro. Obtido de Dicionário Financeiro: 

https://www.dicionariofinanceiro.com/setor-administrativo/ 

Franco, J. M. (s.d de Setembro de 2016). As Relações Públicas numa organização. Obtido de 

https://eg.uc.pt/bitstream/10316/33192/1/Rela%C3%A7%C3%B5es%20P%C3%BAblica

s%20de%20uma%20organiza%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Jo%C3%A3o%20Franco%202009128564.pdf 

Ianhez, J. A. (s.d). Manual de Relações Públicas. Obtido de SCRIBD: 

https://pt.scribd.com/doc/27535798/Manual-de-Relacoes-Publicas 

INSIGNARE. (2020). Obtido de INSIGNARE: https://www.insignare.pt/pt/4098/faq#P4 

INSIGNARE.PT. (s.d de s.d de 2016). Obtido de INSIGNARE: 

https://www.insignare.pt/pt/9/historial 

Marques, V. (2019). Marketing Digital de A a Z. Braga: Digital 360. 

Organograma . (s.d de s.d de s.d). Obtido de https://conceitos.com/organograma/ 

Ourém Câmara Municipal. (s.d de s.d de s.d). Obtido de ourem: https://www.ourem.pt/areas-

de-acao/cultura-e-desporto/ 

Pordata. (2018). Obtido de Pordata: 

https://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Our%c3%a9m-252210 

Raposo, M. (2017). Torna-te um guru das redes sociais. Queluz de Baixo: Editorial Presença. 

Remondes, J. (2011). Marketing Interno e Comunicação; O impacto da utilização de novas 

tecnologias nas PME`s. Viseu: Psicosoma. 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

Lista de Anexos 

 

Anexo 1 – Plano de Estágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

Anexo 1 – Plano de Estágio  

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

Lista de Apêndices 

Apêndice 1 – Logótipo 30 Anos EPO 

Apêndice 2 – Convite 30 Anos da EPO 

Apêndice 3 – Cartaz Baile de Gala 

Apêndice 4 – Geral World Skills Day INSIGNARE 

Apêndice 5 – Cinco Motivos para estudar na Escola de Hotelaria de Fátima 

Apêndice 6 – Realização de imagem de prevenção para as Escolas 

Apêndice 7 – Realização de imagem de prevenção para as Escolas 

Apêndice 8 – Planta sala de Isolamento 

Apêndice 9 – Anúncio elaborado para abertura do ano letivo EPO 

Apêndice 10 - Anúncio elaborado para abertura do ano letivo EHF 

Apêndice 11 - Anúncio elaborado para abertura do ano letivo INSIGNARE 

Apêndice 12 – Realização de imagens tema anual de escolas 

Apêndice 13 – Brochura Indústria 4.0 

Apêndice 14 – Brochura Rotas e Percursos 

Apêndice 15 – Anúncio aluno do mês EPO 

Apêndice 16 – Anúncio Aluno do mês EHF 

Apêndice 17 – Realização de Imagem de Divulgação TeSP Contabilidade e Gestão 

Apêndice 18 – Convite Entrega de Diplomas 

Apêndice 19 – Layout Natal 2020/2021 

Apêndice 20 – Proposta de alteração design do site 

Apêndice 21 – Criação de separador Students Projects 

Apêndice 22 – Criação Layout de Menu desenvolvido por Ex-aluno 

Apêndice 23 – Divulgação ERASMUS + 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

Apêndice 24 – Elaboração de cartão de visita Restaurante Claustro Monfortino 

Apêndice 25 – Realização de vídeos 

Apêndice 26 – Realização de publicidade jornais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

Apêndice 1 – Logo 30 Anos EPO 

 

 

 

 

 



Ana Rita Silva | Relatório de Estágio – Insignare | 2020                                                   

 

Apêndice 2 – Convite 30 Anos da EPO
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Apêndice 20 – Proposta de alteração design do site 
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Apêndice 25 – Realização de vídeos 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1470399146497332 

https://www.facebook.com/watch/?v=619898145600432 

https://www.facebook.com/watch/?v=573398163331108 

https://www.facebook.com/watch/?v=623677948532446 

https://www.facebook.com/watch/?v=355868395591710 

https://www.facebook.com/watch/?v=382579916080041 

https://www.facebook.com/watch/?v=904164726777087 

https://www.facebook.com/watch/?v=353157756077819 
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Apêndice 26 – Realização de publicidade jornais 
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