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“O ideal da educação não é aprender ao máximo,  

maximizar os resultados, 

 mas é antes de tudo 

 aprender a aprender,  

é aprender a se desenvolver 

 e aprender a continuar a se desenvolver  

depois da escola” 

 

Jean Piaget 

 

 

 

 

 

 

“Todos podem superar suas 

 circunstâncias e alcançar o sucesso  

se forem dedicados e apaixonados 

 pelo que fazem”. 

 

 

Nelson Mandela  
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Resumo 

 

O estágio curricular foi realizado na empresa Marias Catrapumbas, no setor de 

Comunicação e Relações Públicas. 

Este trabalho surge no âmbito do estágio curricular como aluna finalista da Licenciatura 

em Comunicação e Relações Públicas (CRP) na Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto é de caráter obrigatório a realização do estágio, sendo esta a 

tarefa mais global e integradora dos saberes adquiridos ao longo dos anos do percurso 

formativo. 

Durante o estágio pude exercer algumas tarefas, tais como: gestão das redes sociais, 

marketing, produção de vídeos, eventos, anúncios, publicidade de espetáculos, envio de 

emails e entre outras tarefas abordadas de uma forma mais aprofundada durante o 

relatório. 

 

Palavra chave: comunicação, empresa, espetáculo, estágio
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Introdução  
 

O estágio curricular é uma etapa muito importante de qualquer Licenciatura. Posto isto, 

a Licenciatura em Comunicação e Relações Públicas não difere, visto que nos permite 

realizar um trabalho de forma mais profissional e real, que nos permite também ter uma 

breve noção das tarefas que um profissional de comunicação e relações públicas 

desempenha no seu local de trabalho.  

No que toca a esta unidade curricular, o Instituto Politécnico de Guarda, apresenta-nos 

duas propostas que são: projeto final ou estágio curricular.  Decidi fazer o estágio, uma 

vez que é uma grande experiência de trabalho não esquecendo da dinâmica de trabalho 

que poderá proporcionar. Considero que esta unidade curricular (estágio), foi 

enriquecedora para a minha vida profissional e acredito que será de uma mais valia 

mostrar as minhas competências adquiridas durante os três anos do curso.  

Refiro ainda que, o mesmo decorreu na empresa Marias Catrapumbas integrada na no 

grupo Background e teve a duração de três meses (iniciou no dia 8 de julho e terminou 

no dia 8 de outubro). O tempo de trabalho diário eram de 8 horas. Ao longo desse período 

realizei várias atividades (Anexo I). Este estágio foi orientado na Entidade Acolhedora 

pela supervisora Margarida Bento, e por parte da Escola Superior Educação Comunicação 

e Desporto pelo professor Handerson Engrácio. 

O Relatório de Estágio que agora apresento está estruturado da seguinte forma: capítulo 

I, contextualização das Empresas (história, visão, missão, valores, analise SWOT, a forma 

como a mesma se comunica, entre outros). No capítulo II a descrição detalhada das 

atividades desenvolvidas e das responsabilidades / funções que me foram incumbidas, 

reflexão final e bibliografia. 
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Capítulo I Marias-Catrapumbas 
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1. Background 
 

No que concerne a organização podemos definir como um grupo de pessoas inseridas no 

meio externo, que trabalham em conjunto para alcançarem os mesmos objetivos. Por 

outro lado, Scott (1987, p. 22) refere que “Organização são coletividades orientadas para 

a procura de objetivos específicos, as quais exibem estruturas sociais com uma 

formalização relativamente elevada”. 

 Marias Catrapumbas é uma pequena empresa pertencente ao grupo Background. De 

acordo com documentação interna disponibilizada, o grupo Background é uma empresa 

de eventos culturais que tem o propósito de promover a cultura portuguesa.  O grupo 

Background foi fundado por 5 profissionais no dia 7 de novembro do ano 2009. A mesma 

surgiu devido à necessidade de haver mais empresas de produção cultural no país. A 

Background atua em três áreas que são: apoio a agentes culturais, prestação de serviços 

de reforço à produção, dinamização de ações que visam incentivar o investimento privado 

na cultura e dinamização de ações de formação especiais (Background, 2019). 

 É de salientar também que esta organização assume o papel como sendo uma empresa 

de produtores que presta apoio e serviços profissionais de produção a companhia de teatro 

tanto nacionais como internacionais. É neste contexto que nasce Marias Catrapumbas a 

empresa na qual desenvolvi o estágio, destinada a atuar nas áreas de teatro, contos, 

animações, entre outros. 

 

1.1 Localização 
 

A empresa de serviços profissionais de produção Background está localizada na grande 

Lisboa concretamente na Rua D. Afonso Henriques com fácil acesso aos transportes 

públicos como, os autocarros e metro na linha verde na estação de Arrieiro ou Alameda. 

É bastante vantajoso a empresa estar situada no centro de Lisboa, tendo em conta que é a 

cidade do país com mais população além de ser muito frequentada pelos turistas. 1 

 

 

 
1 Informações prestadas pelas fundadoras da empresa 
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1.2 Missão  

 

Neste âmbito, missão é vista como conjuntos de metas e princípios que um individuo ou 

uma organização traça para chegar a um determinado nível de sucesso. “No fundo, toda 

organização foi criada para atender a alguma finalidade: oferecer um produto ou um 

serviço à sociedade. A missão representa essa finalidade ou incumbência. Em outros 

termos, a missão significa a própria razão de ser e de existir da organização e qual o seu 

papel na sociedade” (Chiavenato, 2000, p.49). Assim, passamos a elencar a missão de 

Background: 

 

❖ “Oferecer resposta às numerosas necessidades de produção dos agentes culturais, 

privilegiando projetos artísticos de reconhecido interesse público e em 

simultâneo, promover o cumprimento do programa de responsabilidade social de 

uma empresa parceira, assegurando-lhe um retorno positivo em matéria de 

imagem corporativa. Responder sempre que possível as necessidades de 

produção, manifestada pela construção artística; 

❖ Fazer com que os interesses entre eventos culturais e investimento privado se 

juntem; 

❖ Atribuir serviços profissionais de produção com custos a hipóteses das estruturas 

artísticas; 

❖ Destacar o papel que tem os serviços de produção e fazer com que os serviços 

fiquem aperfeiçoados e as condições que os mesmos são prestados; 

❖ Dar ser o seu contributo para o crescimento de participação das companhias do 

país em eventos culturais fora do país; 

❖ Criar métodos organizacionais na realização de projetos culturais;  

❖ Dar ações de formação aos produtores em Portugal com intuito de colaborar na 

sua formação;”  (Background, 2019).2 

 

1.3 Valores 

 

Segundo Reis, “Os valores representam as convicções e os princípios éticos que decorrem 

da finalidade da empresa. Em suma, o que mais se valoriza na empresa” (2000: p.51). 

 
2 Informações prestadas pelas fundadoras da empresa 
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Nesta perspetiva, a maioria das organizações têm os seus valores, o grupo Background 

não é exceção. De uma forma sucinta, os valores são formas como as organizações 

comportam-se e devem integrar-se no meio, esta organização tem os seguintes valores: 

(Background, 2019). 

❖ Qualidade – dos projetos com que colaboramos e dos serviços que prestamos; 

❖ Competência - selecionamos pessoas com o perfil mais adequado a cada função;  

❖ Paixão Comum; 

❖ Confiança; 

❖ Clareza – honestidade e transparência em todos os procedimentos; 

❖ Responsabilidade Social. 

 

1.4 Serviços prestados 
 

A empresa Background oferece serviços em diversas áreas tais como:  

❖  “Design de Produção (Desenho de Produção, Produção dos Projetos in loco); 

❖ Serviços Técnicos (Bilheteira, Acolhimento, Direção de cena, Frente de casa, 

Agenciamento de serviços técnicos); 

❖ Apoio à Gestão (Criação de inquéritos ao público e tratamento da informação, 

Criação de Planos de Marketing); 

❖ Imagem & Comunicação (Promoção e Divulgação, Design Gráfico, Registo 

Fotográfico, Registo de Vídeo); 

❖ Apoio Administrativo (Tratamento de informação, Relatórios de pós-produção); 

❖ Venda de Espetáculos (Itinerâncias, Criação de um dossier de espetáculos a 

propor anualmente); 

❖ Ações de Formação (Métodos organizativos, Formação Geral, Formação 

Específica)”. 3 (Background, 2019). 

2. Marias Catrapumbas  
 

Marias Catrapumbas é uma empresa pertencente a Background direcionada as crianças 

com o objetivo de animar e rasgar sorrisos nos seus rostos.  A empresa de animação e 

 
3 Informações prestadas pelas fundadoras da empresa 
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teatro Marias Catrapumbas foi criada por três atrizes (ver figura 1) em 2014, tendo o 

propósito de estimular a criatividade e a capacidade imaginativa, levando um universo 

artístico e sensorial cheio de cores e de canções a todas as crianças. 

 

Figura 1Fundadoras 

Fonte: Marias Catrapumbas 

 

Com este intuito, adaptam livremente pequenos contos, como é o caso dos espetáculos 

em que reúnem essas histórias, por exemplo: A Floresta de Sophia de Mello Breyner, Os 

Músicos de Bremen, dos irmãos Grimmou, A Ovelhinha que veio para jantar, de Steve 

Smallman. 

A empresa surgiu de modo a responder a necessidade de escassez de trabalho na área 

teatral e da intenção de corresponder a uma falta de inovação pedagógico-artística em 

diferentes contextos nomeadamente creches, infantários, escolas entre outros. 

 

2.1 Localização  
 

Marias Catrapumbas está localizada na grande Lisboa, onde se encontra uma grande 

parte da população portuguesa e é uma cidade que recebe muitas sensibilidades culturais 

de várias partes do mundo. 

Em Lisboa, nota-se o interesse pelo teatro e é um fator predominante para a fixação de 

organizações ligadas ao teatro. O escritório “Marias Catrapumbas” (ver figura 2) está 

localizado na rua Bartolomeu Dias número 28.  
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Figura 2 Localização 

Fonte: https://www.google.com/search?q=rua+bartolomeu+dias+28+OEIRAS 

2.2 Missão 

 

No que concerne a missão, caracteriza o que a empresa é e o que representa no mercado.  

Reis (2000, p.50) afirma que “A missão é o suporte da identidade especifica da empresa e 

das grandes motivações que fundamentam a sua existência. A partir dela serão definidos os 

objetivos e a estratégia, e tem como elementos: finalidades, suposições, crenças, valores e 

comportamentos”.  

 

De acordo com a informação prestada pela empresa a missão passa por garantir a 

existência contínua de um trabalho de animação pedagógico e artístico para crianças, 

pautado pela pesquisa e experimentação teatral, relacionando-se com vários espaços 

(teatros, bibliotecas, infantários, creches, escolas, entre outros), procurando criar uma 

comunidade de jovens espectadores atentos e futuramente, implicados na reflexão acerca 

da realidade. 

 

2.3 Visão 
 

Relativamente a visão é onde a empresa deseja alcançar e quais os seus objetivos durante 

um período. “Visão é a imagem que a organização define a respeito do seu futuro, ou seja, 

do que ela pretende ser” (Chiavenato, 2000, p.49).  

De acordo com a informação prestada pela empresa a mesma tem a visão de trabalhar 

sempre no sentido de responder a urgência de criação pedagógico-artístico aliada à 

necessidade de inovação.  

https://www.google.com/search?q=rua+bartolomeu+dias+28+OEIRAS
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2.4 Objetivos 
 

Todas as empresas têm de traçar um objetivo para assim chegar os fins desejados e 

esperados. Objetivo é atingir uma meta desejada por uma pessoa ou empresa. Reis (2000, 

p.52) afirma que “Objetivo é uma medida de eficiência do processo de conversão de 

recursos operados numa empresa. Nesta sequência, o mesmo mobiliza o indivíduo a 

tomar uma decisão ou correr atrás dos seus desejos, posto isto, a empresa consegue avaliar 

as atividades de uma forma positiva ou negativa”.   

Marias Catrapumbas tem como objetivo conhecer novas realidades, interagir noutras 

comunidades, estimular a criatividade, aprofundar conhecimentos que permitem uma 

maior aproximação e comunicação com o público em questão.  

2.5 Espetáculos 
 

Marias Catrapumbas realiza diversos espetáculos (ver anexo III) para diferentes idades 

e com diferentes preços (ver anexo IV). Para a empresa é muito importante que o seu 

trabalho continue e que não seja descuidado e, como tal, reinventam-se, alimentando o 

seu espírito criativo e mantendo sempre uma atitude crítica, rigorosa e socialmente 

interventiva.  

O ato teatral artístico, para um público bebé, infantil e jovem, segundo a empresa, é de 

uma importância vital, visto que deixará marcas e sementes para toda a sua vida. Segundo 

as fundadoras, a realização pessoal e profissional é imensa nesta empresa, tendo em conta 

que, une a qualidade artística ao desempenho pedagógico à relação de afetos, permitindo 

que se coloque o knowhow de atrizes ao serviço de um público (talvez o mais exigente). 

Por esta razão, desejam fazer sempre mais e melhor artisticamente e humana, conhecê-

los melhor, entrar mais no seu mundo e acima de tudo, deslumbrá-los com o teatro. 

Acredita-se assim que se construirá um mundo melhor. 

A empresa tem diversos espetáculos ou animações (ver figura 3) direcionada a crianças e 

idosos com preços acessíveis para diferentes classes sociais.  
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Figura 3 Lista de Espetáculos 

Fonte: Marias Catrapumbas 

Com esta visão comunitária e de possibilidade de transformação de “mundos”, Marias 

Catrapumbas continuarão a atuar e abraçar todos os seus espetáculos. 

3. Comunicação e Relações Públicas 
 

A comunicação deriva do latim communicare o que apresenta uma ideia de pôr em 

comum as informações, ou seja, a comunicação é o ato de comunicar e partilhar 

informações. Para a comunicação ser bem-sucedida deve ter um emissor e um recetor, o 

recetor deve ser capaz de descodificar a mensagem do emissor. A comunicação é um 

processo continuo e está sempre em evolução. 

Desde cedo o homem teve necessidade de se expressar e comunicar, essa comunicação 

começou através de gestos e sons com a finalidade de alertar ou expressar as suas 

emoções. Ao longo dos tempos o homem foi desenvolvendo as mais diversas formas de 

comunicação, tendo atingido a época atual, o que pode designar-se da “Era da Tecnologia 

e da Informação”. (TodaMatéria, 2019). 

 

Pode-se dizer que relações públicas consiste em uma direção, mediante da comunicação 

das perceções e relações estratégicas entre uma organização dos seus grupos de interesse. 

“Entende-se por relações públicas o esforço deliberado, planificado, coeso e continuo da 

alta administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma 

organização pública ou privada e o seu pessoal, assim como entre essa organização e 

todos os grupos aos quais está direta ou indiretamente ligada” (Lampreia, 1983, p.85).  

Porém, relações públicas enquanto disciplina não tem apenas uma definição, visto que há 

conhecimento de muitas definições para esta disciplina de comunicação atribuída por 

vários especialistas da área. As relações públicas podem ser divididas em internas e 

externas. As relações públicas internas funcionam como o elo da ligação entre a 

administração e todos os restantes funcionários da empresa apontando uma boa 
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comunicação interna e criação de ambiente saudável na organização. As relações públicas 

externas consistem no bom entendimento mútuo entre as empresas e os seus diferentes 

públicos externos (consumidores, fornecedores e comunidade). Um profissional de 

relações públicas funciona como um mediador da empresa promovendo a relação com os 

seus públicos e tem como objetivo: criar, modificar ou até mesmo consolidar a relação 

entre duas partes, estabelecer um clima de confiança num contexto de compreensão, 

entendimento e credibilidade e é essencial e crucial o papel de persuasão e influência.  

A empresa Marias Catrapumbas não tem um profissional de relações públicas, posto isto 

acredito que seria uma grande valia para empresa, uma vez que a falta de comunicação 

interna pode prejudicar o trabalho da empresa.  

3.1 Comunicação Interna 

 

Este tópico tem o propósito de promover relação dentro da empresa com os colaboradores 

de modo a ter um ambiente saudável. “Comunicação interna tem como missão assegurar 

a valorização das mensagens da administração, difundir a informação e assegurar a boa 

receção pelo público-alvo e a comunicação de enquadramento e contribuir para um bom 

clima social” (Beirão,2008, p.80). O departamento da comunicação interna tem uma 

grande relevância dentro da organização, dado que neste grupo interno encontram-se os 

funcionários, administradores e gestores. A mesma para conseguir chegar no nível 

desejado deve pesquisar qual o melhor meio para levar informações importantes para os 

clientes internos. 

3.1.1 Reuniões internas 
 

No que se toca a reuniões internas, a Marias Catrapumbas tem por norma reuniões uma 

vez por semana com objetivo de debater algumas questões relacionadas com a empresa 

como distribuir tarefas. É uma forma da empresa estar mais organizada, saber o que 

precisa em relação aos materiais, visto que todas as semanas têm animações e maioria das 

vezes dois a três matérias são extraviados.   

 

3.2 Comunicação externa 

Comunicação externa é uma forma de transmissão de informação entre a organização e 

seus diferentes públicos. A mesma faz a divulgação de vários projetos, atividades e todas 
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informações que chamem a atenção e que são de interesse do público externo. Na 

comunicação externa a publicidade, o diálogo, a informação, são indispensáveis para o 

desenvolvimento da empresa. “Na verdade, sem diálogo, informação e esclarecimento 

não é possível atingir-se um clima de harmonia e de confiança entre os vários grupos. O 

público sentir-se-á satisfeito, e, como tal confiante, se for concretamente informado e 

esclarecido pelos gestores das instituições com os quais estabelece relações” (Caetano & 

Rasquilha, 2007, p. 91).  O seu público externo pode ser composto por vários públicos de 

forma generalizada. É de realçar que é de grande importância a organização criar e manter 

uma boa relação com público-alvo, para assim consolidar e promover a mesma. 

Comunicação externa inclui não apenas o que uma organização quer apresentar como 

também com o que o público procura identificar-se. 

3.2.1 Correio eletrónico 
 

Correio eletrónico ou email é um dos meios da comunicação externa mais importante de 

uma organização. A partir do email Marias Catrapumbas (ver anexo V) consegue-se 

desenvolver diversas atividades como por exemplo: promover os serviços, agendar 

reuniões, pedir orçamentos, marcar entrevistas, partilhar serviços, entre outras.  

3.2.2 Contato Telefónico 
 

Esta ferramenta (telefone) é o meio mais prático e fácil de entrar em contato com os 

clientes e público em geral. Marias Catrapumbas depois de um contato por via email 

optam sempre por telefone, uma vez que facilita a comunicação entre os clientes, 

colaboradores, fazendo esclarecimento de dúvidas, obter mais informações, marcação de 

espetáculos, etc. Ao atender uma chamada telefónica primeiramente o funcionário 

identifica-se pelo seu nome e diz que está a falar da parte de Marias Catrapumbas de 

forma muito serena e educada. 

3.2.3 Redes sociais 
 

Na atualidade, as redes sociais têm uma grande relevância na sociedade, isto porque 

facilita na comunicação social e na divulgação de qualquer produto ou serviço. Marias 

Catrapumbas por ser uma empresa moderna e atualizada que está aberta para o mundo 

usufrui do Facebook e Instagram, sendo as redes sociais mais utilizadas. (Conceito, 2019). 
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3.2.3.1 Facebook 
 

Esta ferramenta é um meio de comunicação utilizado pela maioria das organizações ao 

nível mundial e é também a mais conhecida na sociedade. A mesma ajuda na divulgação 

de informações de forma rápida desde que esteja ligado a internet. 

 O Facebook é a primeira rede social da empresa e a partir deste meio de comunicação 

são publicados os vídeos, fotografias dos espetáculos e informações da empresa (ver 

figura 7).  

 

 

Figura 4 Facebook 

Fonte: https://www.facebook.com/mariascatrapumbas/ 

3.2.3.2 Instagram 
 

 É uma rede social em que as organizações têm apostado muito para fazer publicidade 

dos seus produtos ou serviços, divulgando informações. Esta aplicação nos dias de hoje 

está a ser muito utilizada na sociedade não só ao nível pessoal como profissional.  

Nesta rede social (ver figura 8)  Marias Catrapumbas utiliza para fazer publicações, posts 

no story  e publicidade de forma a obter mais clientes.  

https://www.facebook.com/mariascatrapumbas/
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Figura 5 Instagram 

Fonte: Marias Catrapumbas 

3.2.4 Site 
 

Site é uma plataforma virtual que maioria das organizações utilizam para apresentar 

destacar os seus produtos ou serviços. Nele encontra-se informações da organização 

como: contextualização (como surgiu, quem fundou) missão, visão, valores, por vezes 

organograma, os objetivos, contatos, vídeos etc. (Significados, 2019). 

Na plataforma digital (site) da Marias Catrapumbas (ver figura 9) está disponível, as 

atividades a serem desenvolvidas, a história e os contatos da empresa.  

 

 

Figura: 6 Site 

Fonte: https://mariascatrapumbas.wordpress.com/ 

https://mariascatrapumbas.wordpress.com/
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3.2.5 Publicidade 
 

Salienta-se que a palavra “publicidade” tem origem do latim e apresenta diversas 

definições. O surgimento da publicidade moderna esteve intimamente ligado à criação e 

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. 

“Publicidade é a comunicação paga feita pelos indivíduos, empresas ou organizações 

através dos diversos meios com o objetivo de promover vendas ou divulgar ideias, 

identificando publicamente como autores dessa comunicação” (Lampreia, 1996, p.44).  

A mesma corresponde a qualquer forma de comunicação paga, identificável e destinada 

a promover, ideias para produtos ou serviços, com recurso aos mass media.  “A 

publicidade é regulamentada pelo Código da publicidade cujos princípios gerais são, para 

além da obrigação de respeitar a lei, a obrigatoriedade  de ser identificado enquanto tal 

(punindo a publicidade dissimulada, que tem a sua expressão máxima na publicidade 

subliminar) , a obrigatoriedade de ser verdadeira (sancionando a publicidade enganosa) e 

a obrigatoriedade de respeitar os direitos dos consumidores (de acordo com a Lei de 

Defesa do Consumidor)” ( Lindon, 2000, p.324).  

Esta organização utiliza a publicidade com intuito de informar o seu público, prestando 

os seus serviços; ativar a procura primária e a pesquisa seletiva; melhorar as relações entre 

os representantes e os canais e aumentar a sua eficiência como organização.  

3.2.6 Parcerias 
 

Marias Catrapumbas é uma empresa nova no mercado português, visto que só tem quatro 

anos de existência, contudo a mesma vem crescendo dia após dia, enfrentando algumas 

dificuldades, mas nunca desistindo, pelo contrário, continua forte e mais persistente em 

alcançar os seus objetivos. Com o passar do tempo esta organização vem formando 

parcerias com várias entidades tais como:  Aldeia- crescer em família, Árvore dos bebés, 

Livraria Gatafunho, Creche didodi.  São essas as empresas que apostam na Marias 

Catrapumbas, as quatros primeiras são parceiras com o espaço para realizarem os 

espetáculos, e a Creche Didodi é onde fazem espetáculos regularmente (uma vez por mês). 

Essas empresas ajudam a promover os seus serviços e vice-versa.    
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4. Identidade Visual 
 

A identidade visual pode ser caracterizada como um conjunto de elementos, elaborados 

de uma forma criativa, que representa visualmente uma empresa, nome, produto ou 

serviço. A identidade visual é também o fator responsável por realizar a sua identidade, 

sendo ela uma característica de importância estratégica para o sucesso da comunicação. 

É essencial para o sucesso das marcas mostrarem identidades visuais sólidas, que 

proporcionem o seu efeito acumulativo. “A Identidade de qualquer instituição começa, 

em termos de comunicação, pelo seu nome, pelo seu logótipo e também pelo seu slogan, 

que são os elementos primários para a identificação e reconhecimento desta junto do 

público” (Lampreia, 1998, p.48).  

 

4.1 Nomes 

 

O nome é um elemento essencial de uma organização ou instituição e é um componente 

da identidade visual. Existem vários tipos de nomes que são: abreviado, patronímico, 

fabricado, descritivo, siglas e por analogia. “Patronímico é um nome dado pelo fundador 

a sua empresa ou organização. Abreviado são nomes de dois ou mais fundadores com 

inicias dos seus nomes. Fabricado são nomes novos, ou seja, inventados. Analogia são 

nomes ligados a algo e por último descritivo nome que descreve um produto ou uma 

organização”.  (Lampreia, 2003). 

Marias Catrapumbas é um nome fabricado, uma vez que é um nome novo. O nome 

(Marias Catrapumbas) foi criado por quatro colegas, das quais três são as fundadoras e 

outra a madrinha da empresa.  Todas elas estavam a procura de um nome que marcassem 

as pessoas quando falassem dos seus serviços e ao mesmo tempo um nome engraçado e 

atrativo de modo que as pessoas memorizassem facilmente. Depois de trocarem várias 

ideias chegaram as Marias e depois Catrapumbas. Marias Catrapumbas simboliza um 

movimento grande, bem redondo e um barulho não discreto. 

  

4.2 Logótipo 

 

No que toca ao Logótipo, é de referir que é uma representação gráfica ou visual de uma 

empresa/organização que deve ser de fácil perceção. O mesmo tem como intuito de 
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chamar a atenção do público de modo a promover e também diferenciar a marca dos seus 

competidores. Geralmente, o logótipo significa sempre alguma coisa, ou seja, ele não 

pode ser agradável apenas para os nossos olhos, deve também facilitar o seu 

reconhecimento imediato. “O logótipo do produto ou empresa anunciante aparece quase 

sempre em lugar de destaque e constitui, por vezes mesmo, o elemento principal da 

comunicação que se pretende estabelecer” (Gomes, 1994, p.225).  

Recentemente, o logótipo da empresa foi alterado com o propósito de melhorar a imagem, 

dar mais vivacidade através de diversas cores. Na minha opinião foi uma mudança 

positiva, tendo em conta que atraiu mais o público principalmente as crianças sendo o seu 

público alvo. O antigo logótipo da empresa é o próprio nome, tendo Marias em cima e as 

Catrapumbas em baixo e a empresa realça mais as Catrapumbas, uma vez, que é um 

nome que não é muito comum e por ser um nome cómico. O logótipo atual também é o 

próprio nome da empresa, mas transmite a criatividade, diversidade e o movimento. 

 

Figura 7 Logótipo antigo 

Fonte: Marias Ctrapumbas 
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Figura 8 Logótipo atual 

Fonte: Marias Catrapumbas 

Na perspetiva do logótipo anterior, o próprio nome está escrito na cor branca e rodeado 

do azul com algumas pintas cor de rosa, laranja e verde. E em relação ao logótipo atual 

apresenta cores vibrantes, quentes e são bastante notórias como o amarelo, vermelho, 

preto, rosa e o roxo. 

Essas combinações de cores não foram escolhidas por acaso, visto que as cores, são 

elementos extremamente importantes, para além de ajudar na contextualização da criação 

é essencial para sua identificação. “Cor é uma ferramenta poderosa, especialmente do 

designer a organizar dados em diversas estruturas e para auxiliar experiência de leitura de 

um design” (David, 2017, p.121). O azul simboliza conhecimento e inteligência, cor de 

laranja exprime criatividade, sabedoria, energia e vitalidade; branco simboliza a paz que 

a empresa transmite, vermelho simboliza a energia; amarelo simboliza alegria, 

descontração; roxo simboliza a magia que Marias Catrapumbas leva para as pessoas; 

preto transmite o respeito e por fim o rosa que por sua vez simboliza a ternura.  

4.3 Slogan 

 

Podemos definir o slogan como uma frase simples, clara, apelativa e de fácil 

memorização, que tende a chamar atenção do público para um determinado serviço ou 

produto, destacando assim a sua qualidade. O “slogan serve para reforçar a mensagem do 

logótipo, exprimindo a filosofia da empresa” (Lampreia, 1992, p.53). O mesmo é um 

elemento bastante fundamental para qualquer empresa. O slogan das Marias 
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Catrapumbas “As Marias Catrapumbas chegaram para arrasar com qualquer festa”. 

Na minha perspetiva o slogan é interessante, uma vez que, Marias Catrapumbas, está 

sempre aberta para qualquer festa de diferentes idades e não importa o lugar, ou seja, sem 

diferenciação cultural. Engloba o espírito de uma equipa de teatro sempre disposta. O 

slogan é atrativo embora longo, o que pode dispersar a atenção do consumidor e isso pode 

prejudicar a empresa porque não é de fácil memorização.  

4.4. Organograma 

 

Relativamente ao organograma da empresa, pode-se dizer que é um esquema que 

representa hierarquicamente as relações existentes dentro de uma empresa. Por outro 

lado, “organograma é representação da estrutura organizacional, mas oferece informações 

que vão além da simples estrutura, demonstrado também as relações de autoridade, fluxo 

informações e comunicação, assim como a distribuição das unidades, divisões ou setores 

e seus cargos”. (Lacombe, 2003, citado por Rocha, p. 21). O mesmo ajuda a empresa, os 

clientes, os funcionários e parceiros a perceber como relacionar-se uns com os outros, 

possibilita saber quais são as funções e o nome do responsável de cada setor da empresa 

e auxilia a entender um pouco mais sobre a empresa. O organograma deve começar 

primeiramente com a pessoa de maior cargo ou empresário e a seguir os subordinados. 

O organograma de Marias Catrapumbas (figura 6) foi elaborado da seguinte forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Organograma 

Fonte: elaboração própria 

Direção artística, direção 
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Colaboradora 

permanente 
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4.5 Analise SWOT 

 

Nesta ótica podemos definir a análise SWOT (tabela 1) como uma ferramenta que faz um 

diagnóstico estratégico da empresa/instituição, ao nível externo e interno. “Analise 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 

externos e internos que contribuem para o desenvolvimento do negócio” (Lendrevie at.al., 

2015 p.481). Na parte interna são diagnosticados os pontos fortes e fracos da empresa que 

são os principais pontos que a diferenciam dos seus concorrentes do mercado, já as 

oportunidades e as ameaças derivam de uma pesquisa externa da empresa. 

Significado das letras:  

S-Strenghts (pontos fortes); 

W-Weaknesses (pontos fracos); 

O-Opportunities (oportunidades); 

T- Threats (ameaças). 

Caracterizei como os pontos fortes da empresa uma equipa especializada com 

profissionais habilitados por ser um dos fatores mais importante da marca, identifiquei 

também projeto artístico com uma identidade muito forte, capacidade de descentralização 

entre outros citados abaixo pois esta empresa está sempre disponível e preocupada com 

seus clientes. Em relação aos pontos fracos destaquei seis pontos que considero 

preocupante. As oportunidades destaquei o grande aumento de apoio a formação para 

empresa, a desenvoltura das redes sociais e no concerne as ameaças, considerei aumento 

de desvalorização do teatro e um público restrito. 

A presento em seguida a apreciação da análise SWOT da organização Marias catrapubas 

de acordo a minha perceção ao longo dos três meses. 
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Tabela 1 Análise SWOT 

Fonte: Elaboração própria 

Esta análise serve para diagnosticar a organização no meio onde ela está inserida, 

traçando metas e avaliando o mercado para assim alcançarem os seus objetivos. A análise 

SWOT não é um resumo das análises anteriores, mas deve identificar os elementos-chave 

que permitem estabelecer prioridades. 

 

 

 

 

 

 

Pontos fortes Pontos fracos 

Equipa bastante especializada e com profissionais 

habilitados; 

Projeto artístico com uma identidade muito forte; 

Contato direto da empresa com a comunidade (espetáculo 

formação, várias faixas etárias); 

Reconhecimento da comunidade para qual trabalha 

Capacidade de descentralização;  

Garantia de qualidade dos serviços prestados, 

reconhecimento por profissionais ligados à pedagogia. 

 

Baixo Orçamento; 

Equipa reduzida; 

Dificuldade em permanecer com uma equipa 

estável e que esteja sempre disponível a tempo 

e hora; 

Dificuldade de espaço para o ensaio; 

Produção frágil;  

Fragilidade de orçamento de equipa. 

Oportunidades Ameaças 

Aumento de apoio a formação; 

O público se identifica com o trabalho (não só as crianças, 

mas também, pais, professores e educadores; 

Uso das redes sociais para a divulgação das Marias 

Catrapumbas; 

A frequência de vários espaços para animações. 

Aumento de desvalorização do teatro;  

Público fiel, contudo, ainda restrito. 
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Capítulo II – Estágio 
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Relativamente à realização do meu estágio, posso salientar que foi muito importante, 

tendo em conta que me ajudou a entender qual a área que devo integrar depois de terminar 

a formação. No decorrer deste capítulo irei falar de uma forma mais clara e detalhada de 

cada uma das tarefas desenvolvidas.  

 

1. Atividades desenvolvidas 
 

Durante o estágio pude desenvolver tarefas da parte de comunicação e também um pouco 

da parte de relações públicas, em que tive a oportunidade de trabalhar com profissionais 

bastante competentes. No primeiro dia do estágio tive uma reunião com as duas 

fundadoras da empresa, na qual uma delas era minha supervisora, Margarida Bento, para 

falarmos sobre como seria o estágio e as tarefas a serem realizadas.  

 

1.1 Atualização de bases de dados 
 

Atualização de base de dados foi a primeira tarefa que me foi solicitada (ver figura 10). 

Posso ainda destacar que ajudei na atualização da lista de contatos telefónicos e emails 

de algumas empresas que passo a elencar: externato, creche, jardim de infância, juntas de 

freguesia, associação dos pais e bibliotecas. Entre as funções que me foram encarregadas 

também fui responsável de enviar email para várias empresas e instituições para que as 

mesmas ficassem a saber da sua existência e conhecer os seus serviços. Nesta sequência, 

podemos referir que a tarefa de envio de email teve um impacto fundamental e crucial 

para empresa, uma vez que, melhorou a estratégia de captação dos clientes e por 

consequência deu maior visibilidade, segmentação, interatividade e fidelização de novos 

clientes. Esta tarefa (envio de emails) para diferentes empresas permitiu que a Marias 

Catrapumbas chegasse a um número de clientes considerável que nunca havia alcançado. 

A empresa realiza contato telefónico quando se trata de assuntos mais rápidos e urgentes 

e os emails servem para marcar data da animação, agendamento de reuniões, entre outros 

assuntos.  
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Figura 10 Base de dados 

Fonte: elaboração própria 

1.2 Gestão das redes sociais 
 

As redes sociais são plataformas online compostas por pessoas e organização com 

objetivos de compartilhar informações, valores, etc. No ambiente as redes sociais servem 

como uma vitrine para os produtos ou serviços, permitindo que o público conheça melhor 

a empresa e o que ela oferece. Pode-se dizer que as redes sociais são principais portas 

para a divulgação da Marias Catrapumbas, logo afirmo que a produção de conteúdos é 

importante para empresa. Na página da empresa adapta-se a uma linguagem legível e 

clara de forma a despertar a curiosidade e atenção dos seus leitores de forma incentivar a 

leitura dos mesmos.  

Gestão das redes sociais foi uma das tarefas que me foi solicitada pela empresa de forma 

a publicitar os seus serviços.  Desenvolvi algumas tarefas como: criação de conteúdos 

para publicações, divulgação da página do Instagram, legendas para fotografias das 

animações.   

 

1.2.1 Criação de conteúdos para publicações  
 

Relativamente a criação de conteúdo (ver figura 11), posso dizer que foi uma das tarefas 

que desempenhei, pois ajudou-me a explicar detalhadamente como se realiza a criação de 

conteúdo de modo a trazer novos pontos de vista para os seus clientes. Nesta perspetiva, 
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tive que efetuar várias pesquisas de teatros e animações, de maneira que, eu pudesse ficar 

mais integrada no assunto e também tive de criar conteúdos que despertassem interesse 

do público de uma forma diferenciada. Deste modo, decidi destacar as vantagens, 

benefícios, importância e objetivos da animação e do teatro na vida dos idosos e das 

crianças. 

 

 

Figura 11- conteúdas redes sociais 

Fonte: elaboração própria 

 

1.2.2 Divulgação das páginas de Redes Sociais 

Esta foi uma das tarefas que concretizei durante o período de estágio. No que concerne, 

as páginas do Instagram e Facebook da empresa posso referir que têm o propósito de 

servirem a comunidade, divulgar os seus serviços e a transmissão de informações. 

Relativamente a divulgação da página do Facebook foi me solicitada a tarefa de convidar 

amigos para gostarem da página e pôr gostos nas fotografias. 

Em relação a plataforma digital da empresa (Instagram), eu pude fazer post no meu perfil 

individual conectando com o da empresa de forma a convidar pessoas para seguirem a 

página, (ver figura 12).   
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Figura 12 Página de Instagram 

Fonte: elaboração própria 

 

1.2.3 Legendas para fotografias 
 

No que se refere as legendas de fotografias, foi uma das minhas incumbências pedidas 

pela empresa de forma a fazer algumas legendas para fotografias que eram tiradas durante 

os espetáculos. A empresa queria legendas que diferenciassem das outras mais antigas, 

não queriam uma descrição que dissesse por exemplo: “hoje tivemos na festa da rosa”, 

mas sim algo que pudesse descrever na realidade o que a foto representava.  

 

1.3. Produção de vídeos 
 

No que concerne a produção de vídeos, foi-me solicitado para auxiliar, na produção de 

um vídeo (ver apêndice V) para a divulgação e promoção do serviço da empresa, ou seja, 

de modo que a organização ou um individuo em particular conheça e veja um pouco 

daquilo que Marias Catrapumbas oferecem. O principal objetivo do vídeo promocional 

consistia em persuadir o público. Relativamente a gravação do vídeo teve lugar num 

parque florestal situado em Monsanto. Foi gravado no dia 15 de agosto e contou com 

atuação de Margarida Bento, Rita Neves como as atrizes, e Patrícia Mendes sendo a 

responsável da gravação ficando na parte de captação de imagem e eu na parte do som.  

Porém, no início do vídeo ajudei a montar os equipamentos num lugar que captasse bem 

a imagem, o som e a luz, ajudei a montar o cenário para a gravação, em seguida 
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começamos as filmagens. Em relação ao som tive que fazer todos os movimentos para 

acompanhar a fala das atrizes de modo que o som saísse com melhor qualidade possível, 

e que conseguissem perceber sem nenhuma dificuldade.  Em relação a imagem saliento 

que não foi da minha responsabilidade, mas tive que auxiliar sempre que possível a 

responsável se estava numa boa direção de modo que a imagem tivesse uma boa 

qualidade. A minha presença como de todos que estiveram presentes foram 

indispensáveis para o sucesso das filmagens, visto que todos deram o seu contributo de 

uma forma positiva. Depois das filmagens tivemos que desmontar todos os equipamentos 

como camara fotográfica, equipamento de som, os materiais utilizados pelas atrizes, etc. 

E no final fizemos uma avaliação oral de modo a saber se foi positiva ou negativa. Desta 

forma saliento que a unidade curricular comunicação e vídeo teve contributo nesta 

atividade.  

 

1.4 Organização de eventos (espetáculos) 
 

No decorrer do meu estágio tive a oportunidade de acompanhar os membros da empresa 

para alguns espetáculos. Posteriormente, fiquei encarregada de marcar as datas dos 

espetáculos de acordo a disponibilidade da empresa Marias Catrapumbas e também da 

empresa que queria os serviços. Esses espetáculos eram temáticos e tinham palavras 

sensibilizadoras das quais as crianças ficavam felizes e levavam as mensagens que 

conseguiam captar para os seus familiares. Na maioria das vezes os mesmos eram feitos 

nas escolas, alusivo ao aniversário de alguma criança ou alguma data comemorativa da 

escola. Durante os espetáculos uma das minhas funções era colocar as crianças, 

professores e os pais nos seus respetivos lugares, contabilizar o número de crianças 

presentes, ajudar com os materiais que são distribuídos para elas se entreterem e ajudar 

na preparação das festas. Afirmo que a unidade curricular Protocolo nas Relações 

Públicas teve um grande contributo para mim nesta tarefa, mesmo não sendo um evento 

formal. No decorrer do estágio organizei dois eventos (espetáculos), onde desempenhei 

as mesmas tarefas, num primeiro momento fiz uma pesquisa onde era o local de modo a 

compreender se era vantajoso  ir de carro ou de transporte público, eu tinha que separar 

os materiais que iam ser utilizados e que fossem relacionado com o tema do teatro ou 

animação, selecionei as músicas instrumentais infantis com temáticas para bebés e 

crianças, ajudei  as atrizes a montar os equipamentos de som, e coloquei as pessoas nos 

respetivos lugares. O primeiro tema foi fadinha esverdeada, foi realizado numa escola 
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básica para crianças de 3 aos 12 anos de idade, eram por volta de 70 crianças na qual 

foram divididos em 2 grupos, o primeiro grupo foram os mais novos e o segundo, os mais 

velhos. O segundo espetáculo foi numa creche para crianças de 3 a 4 anos de idade, em 

comemoração de aniversário de uma menina, cujo o tema era: a princesa das cores. 

  

 

Figura 13 Imagem do espetáculo 

Fonte: elaboração própria 

Este foi um dos espetáculos que tive a oportunidade de presenciar e organizar durante o 

meu estágio. Neste dia houve animação, conto, diversos jogos com as crianças, danças, 

pinturas faciais, entre outros. (figura 13 e 14) 

1.5 Estratégia de obter clientes de classe social alta 
 

Durante o estágio percebi que a empresa tinha apenas público de classe social baixa e 

média. No entanto surgiu a ideia de alcançar outro público, um público de classe social 

alta. Deste modo fiz a proposta em um papel e apresentei a empresa e por consequência 

os membros da empresa ficaram bastante satisfeitos. Desta forma tive a ideia de criar 

estratégias tais como: fazer anúncios direcionado a classe alta, aquisições de materiais 

mais atrativos e de grande qualidade, parcerias com galerias de arte, parcerias com 

empresas com responsabilidades sociais, uma vez que, são lugares que pode-se encontrar 

pessoas de classe social alta, criação de espetáculos nos orfanatos e lares de idosos, 

contato com empresas por telefone com objetivo de criar novas estratégias de 

comunicação de modo que os empresários, gerentes passassem a saber da existência da 

empresa Marias Catrapumabas para contratarem os seus serviços.  
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1.6. Gestão de crise 
 

Gerir crise é uma das funções de um profissional de relações públicas., visto que, devem 

ser calmos, sereno etc. Pode-se definir a Gestão de Crise como preparação que empresa 

deve aplicar de forma a evitar situações ou acontecimentos não beneficentes ou não 

esperados. ” Crise é o que pode, a qualquer momento, acontecer a qualquer um de nós, a 

qualquer empresa, a qualquer organização” (Vasconcelos et Al.,2000, p.11). Neste 

contexto, a gestão de crise da empresa (Marias Catrapumbas) decorreu quando houve 

uma falha de comunicação entre a empresa e o cliente. No lugar da empresa como 

estagiária de relações públicas era de carater obrigatório conversar com o cliente, tentar 

perceber o seu ponto de vista, amenizar a situação, orientar o cliente de modo que situação 

não saísse de controle e solucionar o problema, de forma que ambas as partes ficassem 

satisfeitas. No decorrer de um dos eventos houve uma situação entre uma cliente com a 

empresa, onde tínhamos que aplicar a gestão de crise para solucionar a falha de 

comunicação, pois a cliente insistia que tivera feito um pedido de um dos serviços da 

empresa e para amenizar a situação, tive de interferir, ou seja, conversar com a cliente de 

forma a justificar a situação, desculpei-me em nome da empresa e ofereci um desconto 

no preço. A Marias Catrapumbas não tem um plano de comunicação de crise, sendo isso, 

o trabalho de relações públicas torna-se vulnerável, e por consequência torna-se difícil 

solucionar o problema.  
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Reflexão final 
 

Relativamente ao meu estágio, afirmo que teve um grande contributo para uma 

experiência extremamente enriquecedora e diversificada, consequentemente muito 

proveitosa. O estágio ajudou-me a conhecer uma pequena no mundo de trabalho.  

A empresa Marias Catrapumbas deu-me a oportunidade de conhecer melhor uma parte 

do mundo da cultura, visto que é uma empresa direcionada a atividades culturais (teatro).  

Falando da minha experiência como estagiária saliento que foi bastante gratificante 

trabalhar com esta organização pois apercebi-me que a área que quero trabalhar depois 

da conclusão da minha formação está ligada a eventos culturais.  

Nesta organização aprendi a desafiar-me em relação as minhas competências, ultrapassei 

os meus medos, tornei-me mais objetiva, madura, confiante, aprendi o que é preciso para 

vencer no mundo do trabalho (respeito, responsabilidade, confiança, eficácia, qualidade 

de trabalho, autonomia, organização e comunicação/relação aberta e correta com clientes, 

chefes e colegas). 

 Foi de grande importância integrar na área da cultura pois ela deve ser valorizada, visto 

que faz parte da identidade de um país. 

É de salientar a importância que um Animador de teatro tem, uma vez que apresentam 

animações que estimulam os indivíduos para uma determinada atividade promovendo a 

socialização, a comunicação e a participação ativa de todos os participantes. Posto isto, o 

animador/atriz tem de ser uma pessoa que goste de comunicar. No decorrer do estágio 

pude ver os espetáculos com alegria, o entusiamo das crianças e como elas estavam 

atentas em entender o que atrizes proferiam. 

Destaco que a unidade curricular Protocolo das Relações Públicas foi crucial no 

desempenho das minhas funções, concretamente na parte de organização de eventos 

(espetáculos), juntamente com a unidade curricular Gestão de Eventos que não tive a 

oportunidade de fazer, mas exerci um pouco dela em um dos eventos que organizamos 

durante o curso e também a unidade curricular comunicação de vídeo.  

O estágio curricular foi extremamente importante, pois foi enriquecedor e levarei essa 

experiência para o mercado de trabalho. Afirmo ainda que com esta experiência 

profissional, cresci como pessoa, acredito estar apta para trabalhar e desempenhar bem as 

tarefas que surgirão pela frente. E por fim posso concluir que foi uma experiência bastante 
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satisfatória, pois penso que o balanço final foi positivo e também algumas partes dos 

trabalhos realizados já eram do meu conhecimento, havendo assim algum 

aperfeiçoamento de algumas técnicas e até conhecimento de novas.  
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