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Resumo 

O presente relatório aborda todo o percurso que realizei durante o meu estágio curricular, 

que decorreu no Gabinete de Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal da 

Covilhã, durante três meses e que marca a última etapa da licenciatura em Comunicação e 

Relações Públicas.  

No decorrer do mesmo, realizei diversas tarefas, onde pude colocar em prática os 

ensinamentos adquiridos. As tarefas passaram por realizar um guia, com as precedências e 

protocolo autárquico e um “livro de bolso” sobre protocolo adequado ao Município da 

Covilhã. Dei continuidade ao clipping de imprensa, que atualizava todas as semanas. 

Marquei presença em reuniões de Câmara e numa Assembleia Municipal em que a minha 

tarefa passava por fazer anotações das declarações aos órgãos de comunicação social. Redigi 

notas de imprensa que eram enviadas para os órgãos de comunicação. Participei em diversos 

eventos, inclusive num deles realizei cobertura fotográfica. Enviei e-convites e mensagens 

na plataforma Egoi. Fui responsável por realizar dois spots de rádio. Fiz publicações no site 

do município e nas redes sociais. Por último, no âmbito das 7 Maravilhas da Cultura 

Popular, em que o Município se candidatou com a Feira de São Tiago, realizei uma triagem 

de informação importante e interessante relacionada com o tema, que era essencial para a 

candidatura.  

O estágio curricular foi muito benéfico para mim, pude enriquecer os meus conhecimentos, 

que serão importantes e úteis no futuro, na minha vida profissional.  

 

Palavras-Chave: relações públicas, Câmara Municipal da Covilhã, comunicação,   
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Abstract  

This report covers the path that I took during my curricular internship, which took place at 

the Department of Communication and Public Relations of the Municipality of Covilhã, for 

three months and which marks the last stage of the Communication and Public Relations 

degree. 

During the internship, I performed several tasks, where I was able to put to use the 

knowledge acquired in class. The tasks were to make a guide, with the precedence and 

autarchic protocol and handbook on protocol suitable for the municipality of Covilhã. 

Besides continuing the press clipping, which I updated every week. I was present at City 

Council meetings and at a Municipal Assembly in which my task was to listen and take notes 

on statements made to the media. I wrote press notes and sent them to the media. I 

participated in some events, and at one of them made photographic coverage. I sent e-

invitations and messages on the egoi platform. And finally, within the scope of the Seven 

Wonders of Popular Culture, in which the Municipality applied for with the São Tiago fair 

I had to carry out a screening of important and interesting information related to the topic, 

which was essential for the application. 

 

The internship was very beneficial for me to enrich my knowledge, which will be important 

and valuable in the future, in my professional life. 

 

Keywords: public relations, Municipality of Covilhã, communication,  
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Glossário de Termos Técnicos  

Clipping – Recortes de imprensa1 

E-convite – Convite Eletrónico2 

Email – Endereço Eletrónico 3 

Feedback – Reação a um estímulo 4 

Lettering – Arte de desenhar letras5 

Newsletter – Boletim informativo6 

Press Kit – Dossiê com informação relevante sobre uma conferência de imprensa7 

Press Realese – Nota de imprensa ou comunicado de imprensa  8 

Roll Up – Formato de exibição de publicidade9 

Workshop – Seminário ou curso intensivo10 
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Introdução  

O culminar de uma licenciatura para um estudante do ensino superior é um dos marcos mais 

importantes da vida pessoal, curricular e profissional. Mais que o fim ou fecho de um ciclo, 

a licenciatura representa a possibilidade de pôr em prática os ensinamentos adquiridos 

durante três anos, mas sobretudo o abrir de um mundo infinito de possibilidades e realizações 

profissionais. 

Na reta final da licenciatura de Comunicação e Relações Públicas, é exigido ao aluno que 

faça um estágio de carater curricular e no fim do mesmo elabora um relatório de estágio, 

onde faça uma contextualização teórica em relação à organização acolhedora e 

posteriormente descreva as atividades desenvolvidas.  

O presente relatório aborda todo o percurso que realizei durante os três meses de estágio na 

Câmara Municipal da Covilhã. O estágio teve início no dia dois de dezembro de 2019 e 

findou no dia seis de março de 2020, na Câmara Municipal da Covilhã, no gabinete de 

Comunicação e Relações Públicas. Durante este período, pude colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo dos três anos da licenciatura e pude enriquecer os meus 

conhecimentos relativos à área da comunicação e relações públicas.  

O relatório está repartido em duas partes. Na primeira, é realizada uma pequena 

contextualização sobre a organização onde realizei o estágio, o local, a identidade 

organizacional, estrutura orgânica, identidade visual, a política de comunicação, os públicos-

alvo e por fim, a análise SWOT. Na segunda parte, são descritas todas as atividades que 

realizei ao longo dos três meses, inicialmente com apresentação do plano de estágio, presente 

no Anexo I, o que me conduziu a realizar o estágio na Câmara Municipal da Covilhã, os 

meus principais objetivos e respetivas estratégias para o decorrer deste percurso e  

posteriormente as atividades descritas acompanhadas com as dificuldades sentidas e 

aprendizagens adquiridas. As principais atividades que desempenhei meu estágio curricular 

foi construir de raiz um guia de protocolo, que ordenasse as precedências automaticamente, 

atualizar o clipping de imprensa todas as semanas, a execução de notas de imprensa entre 

outras atividades de caráter pontual.  

No fim, é realizada uma reflexão sobre todo o percurso que integrei durante o estágio, onde 

descrevo o balanço das dificuldades que senti, as aprendizagens e a importância que o estágio 

teve no meu percurso profissional. 

 



 

 

 

Capítulo 1 - Câmara Municipal da Covilhã
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A cidade da Covilhã, conhecida como a porta de entrada da Serra da Estrela, encontra-se 

“enquadrada num majestoso anfiteatro de montanhas” (Silva, 1996, p.2), que se estende em 

direção às freguesias urbanas, para sul na direção da vila do Tortosendo e para o norte 

próximo à Vila do Carvalho. O concelho da Covilhã é coberto por uma área de 555,60 km, 

distribuído por 21 freguesias, conforme na figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Concelho da Covilhã 

Fonte: https://www.visitcovilha.com/mapa-freguesias-covilha/ 

https://www.visitcovilha.com/mapa-freguesias-covilha/
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Nos últimos Censos 2011, realizados pelo Instituto Nacional de Estatística, a população 

residente no conselho da Covilhã era 49749 indivíduos. A faixa etária de indivíduos com 

mais de 65 anos predominava no concelho da Covilhã que registava 12118 contra 6008 

indivíduos que registava a faixa etária entre os 0 e os 14 anos.  

A cidade da Covilhã (figura 2) oferece à sua população e aos seus visitantes espaços ao ar 

livre, um vasto leque de equipamentos culturais, como o arquivo municipal, a biblioteca, o 

teatro municipal, museus e a galeria de exposições – tinturaria.  

 

Nos tópicos que se seguem, vou realizar uma contextualização  acerca da organização que 

me acolheu para  a realização do meu estágio, a Câmara Municipal da Covilhã, onde 

descrevo uma breve contextualização sobre a identidade organizacional, a  constituição 

orgânica da organização e do próprio gabinete onde realizei o estágio, a politica de 

comunicação e respetivos públicos-alvo e, por fim, a análise SWOT, do gabinete de 

comunicação e relações públicas.  

  

Figura 2 - Cidade da Covilhã  

Fonte Própria 
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1. Câmara Municipal da Covilhã – Entidade Acolhedora 

A Câmara Municipal da Covilhã (figura 3) é o órgão autárquico do concelho. Detém a 

responsabilidade de assegurar o progresso em todas as áreas essenciais para o bem-estar dos 

cidadãos, como a saúde, a educação, ação social e habitação, o ambiente, o saneamento 

básico, o ordenamento do território, urbanismo, os transportes e comunicações, o 

abastecimento público, desporto e cultura e proteção civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Identidade Organizacional 

Todas as organizações se movem por diferentes propósitos com a intenção de marcar uma 

posição e se diferenciarem da concorrência, direta ou não. Albert (1977, citado por Ferreira 

et al., 2005, p. 309), expõe que “uma identidade organizacional é o fruto de uma construção 

que tem na sua base não só a comparação com outras organizações ao longo do tempo, como 

também a gestão da própria diversidade existente nos seus distintos subsistemas 

organizacionais”. A história da organização, cultura organizacional, a personalidade 

organizacional, comunicação organizacional, o comportamento organizacional, as 

estratégias e a sua estrutura organizacional são fatores que englobam uma identidade 

organizacional e que criam a imagem externa.   

No âmbito interno, uma identidade organizacional rege-se pelo “envolvimento dos 

colaboradores com a identidade visual, com os critérios e com os modos de atuação da 

empresa, o que exige esclarecimento, divulgação interna e auscultação” (Vau, 2005, p. 45). 

Figura 3 – Edificio da Câmara Municipal da Covilhã 

Fonte: https://radio-covilha.pt/2020/03/ultima-hora/covilha-camara-sem-atendimento-ao-publico-e-

servicos-publicos-encerrados/ 

https://radio-covilha.pt/2020/03/ultima-hora/covilha-camara-sem-atendimento-ao-publico-e-servicos-publicos-encerrados/
https://radio-covilha.pt/2020/03/ultima-hora/covilha-camara-sem-atendimento-ao-publico-e-servicos-publicos-encerrados/


Relatório de Estágio | Instituto Politécnico da Guarda, 2020 

6 

1.1.1. Missão 

A razão de existência de uma organização é a missão, sendo o seu sucesso o grande objetivo. 

Carvalho (2009, p. 47) fomenta que “uma missão claramente definida e interiorizada fornece 

à empresa uma arma poderosa de comunicação junto dos seus múltiplos públicos”.   

A Câmara Municipal da Covilhã, desde 2011, exposto na Carta de Missão (anexo II) tem até 

ao presente, a missão de garantir uma atuação eficaz no domínio das atribuições legais, 

procurando a melhoria do bem-estar da sua população através de meios e recursos, apostando 

na melhoria gradual das condições de trabalho e qualificação dos trabalhadores, com base 

na eficiência e eficácia dos serviços.  

1.1.2. Visão 

A visão identifica como a organização quer ser reconhecida no exterior e também os 

objetivos que quer alcançar no futuro. Vau (2005, p. 42) explica que é o “item mais difuso, 

cuja referência expressa é por vezes omitida, passando o seu conteúdo a constar de uma 

missão mais extensa e poetizada”.  

Presente na Carta de Missão, a autarquia pauta em ser reconhecida em dois importantes 

domínios, na “gestão pública orientada para o Munícipe”, antecipar os acontecimentos para 

a realização das respostas às novas necessidades e na “gestão pública qualificada e 

reformadora”, contribuindo para o progresso do município.  

 

1.1.3. Valores e Objetivos 

Os valores são os ideais que movem a organização para ir ao encontro dos objetivos 

pretendidos. Carvalho (2009, p. 41) reforça que os valores são a “ética a respeitar para atingir 

a finalidade da organização”.  

Como está descrito na Carta de Missão, o município favorece a educação, a ação social, a 

conservação de infraestruturas, o apoio à criação de empregos consequentemente ao 

desenvolvimento económico e também a elaboração de novos métodos para fomentar a 

interação com população. Salienta ainda a importância de fortalecer os serviços municipais, 

tornando-os mais eficazes, conferindo maior nível de satisfação aos utentes. Foca também a 

importância de reforçar a comunicação interna através dos sistemas de relacionamento.  
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2. Constituição Orgânica  

Uma organização constitui um agregado de indivíduos que trabalham em prol dos mesmos 

objetivos para os mesmos públicos. Kunsch (2009, p. 62) reforça que “uma organização é 

um sistema social e histórico, formal que obrigatoriamente se comunica e relaciona, de forma 

endógena, com os seus integrantes e de forma exogénea, com os outros sistemas socias e 

com a sociedade”.  

É de salientar a importância da implementação de uma hierarquia e posteriormente o seu 

seguimento para o bom funcionamento de uma organização, semelhante a uma pirâmide, 

onde o lugar do topo pertence aos membros com cargos de vertente de decisão, passando 

para os membros de categoria mais operacional, até alcançar a base. Esta ordenação nomeia-

se organograma. Caude (s.d, p. 45) explica: “os organogramas são os mais práticos, no geral 

os organogramas não representam as funções, mas sim os órgãos (serviços, escritórios, 

secções, etc.) e representam-se na linha hierárquica”. 

Como podemos visualizar no organograma da organização (anexo III), o membro que ocupa 

o topo da pirâmide na Câmara Municipal da Covilhã é o Senhor Presidente, seguindo-se no 

quadro superior os senhores vereadores. Observamos que o Senhor Presidente interfere de 

forma direta no gabinete de comunicação e relações públicas, proteção civil, autoridade 

veterinária municipal, promoção turística e a fiscalização municipal.  

A Câmara Municipal da Covilhã tem sob sua alçada mais quatro departamentos que se 

encontram na base do organograma, que garantem, assim, o bom funcionamento da 

organização nas mais diversas áreas. São estes o departamento de administração geral e 

coordenação jurídica, o departamento de finanças e modernização administrativa, o 

departamento de obras e planeamento urbanístico e, por fim, o departamento de educação, 

cultura, ação social e desporto.   

2.1. Gabinete de Comunicação e Relações Públicas  

O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas acolheu-me para a realização do meu 

estágio. É composto por cinco colaboradores e uma coordenadora que gere o gabinete em 

conjunto com a Senhora Vereadora Regina Gouveia. O gabinete encontra-se devidamente 

equipado para assegurar as funções que lhes são confiadas. 

Sendo a comunicação intrínseca a todos os setores organizacionais, o GCRP tem a 

responsabilidade de cobrir a nível comunicacional todos os departamentos da Câmara 

Municipal da Covilhã.  
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Segundo o Despacho nº 12510/2019, Diário da República, 2ª Série, nº149 (anexo IV), são 

atribuídas as seguintes funções:  

“a). Coordenar e executar as ações necessárias às relações públicas, informação e 

publicidade do município, colaborando com os diversos órgãos de comunicação social no 

sentido da divulgação da atividade desenvolvida pela Câmara Municipal e projeção da 

imagem do município; 

b). Concretizar a edição de publicações de caráter informativo regular, ou não, que visem a 

promoção e divulgação das atividades municipais e das deliberações e decisões dos órgãos 

autárquicos, designadamente o Boletim Municipal, a revista da Câmara Municipal, a página 

da Internet, Intranet e gerir a presença da autarquia nas redes sociais; 

c). Assegurar a existência de uma linha gráfica municipal uniforme, complementada por 

simbologia que individualize a autarquia no contexto das demais; 

d). Promover a conceção, desenvolver e acompanhar as campanhas de comunicação e 

imagem de suporte às políticas desenvolvidas pelo município, às atividades dos seus órgãos 

e serviços ou iniciativas onde o município participe; 

e). Conceber regras e procedimentos que se traduzam em melhorias continuadas na relação 

e atendimento ao público, levado a cabo na receção, assegurando o cumprimento do direito 

à informação e o acompanhamento dos assuntos que lhe digam respeito; 

f). Produzir registos audiovisuais regulares dos principais eventos ocorridos no Município 

ou que tenham relação com a atividade autárquica, procedendo ao respetivo tratamento em 

função das utilizações programadas em articulação com os diferentes serviços; 

g). Garantir a preparação, estabelecimento e desenvolvimento de relações institucionais do 

município, intermunicipais ou internacionais, designadamente no âmbito de geminações 

com outros municípios, dinamizando a execução dos acordos estabelecidos; 

h). Assegurar o apoio a exposições, certames ou outros eventos a estes equiparáveis no 

âmbito das funções previstas na alínea anterior; 

i). Apoiar a participação da Autarquia nas atividades desenvolvidas na área do Município; 

j). Promover o território municipal e das infraestruturas disponíveis junto de potenciais 

investidores e promotores; 

k) . O exercício, em geral, de competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao Município 

relacionadas com as descritas nas alíneas anteriores.” 
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3. Identidade Visual da Câmara Municipal da Covilhã 

A identidade visual é o principal fator responsável pela identificação de uma organização, 

empresa ou instituição. Solas (2004, p. 35) esclarece “el campo há de restringirse a la 

identidad visual intencional, conativa y estereotipada como un tipo característico de señal 

no ritualizada, sino más bien funcional”. O motivo de hoje em dia nenhuma instituição ou 

empresa prescindir de um elemento gráfico, de um slogan, bom nome é que são estes os 

fatores que causam o primeiro impacto nos seus públicos. É importante destacar que a 

identidade seja esclarecedora, Kuncsh justifica (2009) que são os nossos sentidos 

responsáveis pela primeira precessão, e se esta for complexa de entender irá existir um 

desinteresse instantâneo.  

A identidade visual do Município da Covilhã é composta por um logotipo acompanhado de 

um slogan e como qualquer autarquia pelo seu brasão e bandeira.  

3.1.  Logotipo e Slogan  

O logotipo é o nome da instituição figurativo, que é elaborado de forma singular para a 

determinada organização. É um elemento necessário em qualquer empresa ou instituição, 

sendo visto como o ponto de partida para a identificação. “É a bandeira da marca, pode 

evoluir para permanecer actual, mas sem perturbar a perceção dos consumidores” (Lindon 

et al., 2004, p. 177). 

No decorrer do ano 2014, a Câmara Municipal da Covilhã abriu um concurso para a escolha 

de um novo logotipo para representar a cidade. O vencedor foi uma ex-aluna da Universidade 

da Beira Interior, Ana Gonçalves, formada em Design.  
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O logotipo eleito, presente na figura 4, é inspirado na indústria dos lanifícios, que em tempos 

foi para a cidade da Covilhã uma referência a nível nacional, sendo por essa razão conhecida 

como a “manchaster portuguesa”, contribuindo a mesma para o sustento de muitas famílias 

do concelho, como referiu a autora à RTP (2014), “toda a indústria que há e que criou e 

alimentou muita gente nesta terra”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Gonçalves referiu ao jornal online da UBI (2014) que “o símbolo é composto por 

elemento gráfico e lettering. O elemento gráfico representa a mais básica estrutura de 

tecelagem, o "tafetá". À sua representação gráfica foi conferido movimento, representando 

a inovação e o dinamismo inerente à cidade da Covilhã". 

 

O objetivo do slogan é fortalecer a mensagem do logotipo, exprimindo a dinâmica da 

empresa ou instituição. Lampreia (2003, p. 53) reforça que o “slogan deve ser breve, conciso 

e fácil de memorização”.  

“Tecer o futuro”, faz analogia com a arte da tecelagem, que para a vencedora exige “muito 

esforço, interajuda e humildade”, elementos necessários para a construção de um futuro 

risonho dos residentes do concelho da Covilhã.  

 

 

 

 

Figura 4 Logotipo da Câmara Municipal da Covilhã 

Fonte:  https://eportugal.gov.pt/entidades/camara-municipal-de-covilha 

 

https://eportugal.gov.pt/entidades/camara-municipal-de-covilha
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3.2. Brasão e Bandeira da Cidade da Covilhã 

Todas as autarquias portuguesas têm em sua representação um brasão. O brasão da cidade 

da Covilhã, figura 5, é de cor azul e é composto por uma estrela de seis raios de prata, 

composta por um rodízio de cor vermelha realçado de ouro posta em pala. No cume e na 

base é constituído por uma faixa ondeada de prata. Contém uma coroa mural de cinco torres 

de prata. A envolver tudo, detém um listel branco com os dizeres “Cidade da Covilhã”.  Para 

finalizar, possui as insígnias das Ordens de Cristo e do Mérito Industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Em relação à bandeira (figura 6) é constituída por quatro frações vermelhas e quatro frações 

brancas, estampada com o brasão da cidade. É ainda reforçada com cordões e borlas de prata 

e cor vermelha.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Brasão do Município da Covilhã 

Fonte: http://www.cmcovilha.pt/?cix=1138&tab=795&curr=869&lang=1 

 

Figura 6 - Bandeira da Covilhã 

Fonte: http://www.cmcovilha.pt/?cix=1138&tab=795&curr=869&lang=1 

 

http://www.cmcovilha.pt/?cix=1138&tab=795&curr=869&lang=1
http://www.cmcovilha.pt/?cix=1138&tab=795&curr=869&lang=1
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4. Política de Comunicação  

A comunicação é na sua plenitude uma relação social, em que determinados indivíduos 

partilham interesses em comum com determinados significados. Ceri (2000, citado por 

Kunch, 2009, p. 39), resume “um processo sociotécnico: relação dentro da qual o processo 

por meio do qual é produzida, transformada e transmitida a informação”.  

Nas organizações para que esta seja eficiente é necessário determinar estratégias e objetivos 

eficazes de modo a agradar e a satisfazer as necessidades dos seus públicos internos e 

externos.  

4.1. Canais de Comunicação Interna 

A comunicação interna é essencial para o bom funcionamento de uma empresa ou 

instituição. Tem como público alvo todos aqueles que colaboram de forma direta com a 

empresa ou instituição. Tem o objetivo de promover o espírito de equipa, com o intuito de 

que a informação sobre as atividades a realizar chegue a todos os setores. A comunicação 

externa só se torna eficiente quando a comunicação interna é favorável.   

Bland e Jackson (1992, citado por Padamo et al., 2015, p. 155) afirma que o “grande objetivo 

de uma política de comunicação interna passa, precisamente, por cada organização querer 

assumir a comunicação com os seus colaboradores como um pilar principal da atuação”.  

A proximidade e o contacto direto, entre as várias hierarquias da organização geram níveis 

essenciais de confiança e compreensão de ambas as partes. Um problema que se encontra 

constantemente nas empresas é a falta de diálogo entre os próprios colegas, como também 

dos próprios quadros superiores. Normalmente, acontece por dois motivos, ou por medo de 

expor as suas ideias, ou por imposição dum ponto de vista pessoal, desprezando o retorno 

dum feedback da outra parte. Esta situação causa descontentamento e falhas graves na 

comunicação interna.   

Para contornar a situação, é essencial motivar os colaboradores, garantir a segurança dos 

mesmos, a atualização constante das estratégias e da atividade diária através da divulgação 

das iniciativas e ações, dar a conhecer o papel de cada colaborador, reconhecê-lo pelo seu 

trabalho progredindo um sentimento de pertença à organização e, por fim, destacar os pontos 

positivos visíveis no exterior, Padamo et al., (2015). 

 

A Câmara Municipal da Covilhã adota várias estratégias de comunicação interna. As mais 

utilizadas são a comunicação oral, o uso da linha telefónica e através do email institucional 

que cada colaborador possui.   



Relatório de Estágio | Instituto Politécnico da Guarda, 2020 

13 

4.2. Canais de Comunicação Externa  

A comunicação externa é realizada para os públicos externos de uma entidade 

organizacional. A sua planificação e coerência devem ser bem estruturadas porque, para 

além de ter que agradar ao seu público, tem também o seu foco na opinião pública. 

É responsável pelo posicionamento da organização e rege-se pelo grande princípio de 

aproximar os públicos externos à organização.  

A Câmara Municipal da Covilhã adota diversas estratégias para tornar o contacto com os 

seus públicos externos mais próximo. As formas mais utilizadas são o uso constante das 

redes sociais, que estão continuamente atualizadas com toda informação importante e 

necessária, a publicação de documentos importantes no site como, por exemplo, concursos, 

boletins municipais e também a realização de eventos para promover o bem-estar dos seus 

munícipes.  

5. Públicos-Alvo 

O objetivo de qualquer empresa ou instituição é satisfazer todas as necessidades dos seus 

públicos. “O público consiste em inumeráveis grupos com interesses comuns: homens, 

mulheres, adolescentes, crianças, reformados, professores, donas de casa, ex-funcionários, 

chefes de família, proprietários de carros” (Lloyde e Lloyde, 1995, p. 33). É importante ter 

em conta que os públicos de qualquer organização são aqueles que têm relação direta com a 

organização e também aqueles que poderão vir a ter no futuro.   

A Câmara Municipal da Covilhã considera o seu público alvo todos aqueles que habitam ou 

não no concelho, desde que estejam conectados a ações especificas da autarquia.  

 

5.1. Públicos Político-administrativos  

Os públicos político-administrativos são sujeitos que colaboram de forma ativa nas 

atividades administrativas do município. Para além da importância do feedback neste grupo, 

Camilo (1998, p.140) explica que é “essencial a existência de sistemas de painéis de 

consumidores, que lhes permitam participar no aperfeiçoamento das atividades municipais”. 

Estas interações ocorrem sob cinco aspetos: a relação custo/benefício do serviço municipal 

com as necessidades existentes, certificar se o serviço municipal é generalizado ou se é 

segmentado, chegando apenas a determinados grupos, ser reativo da forma a ultrapassar as 

necessidades e carências locais, assegurar se o serviço municipal cobre todas as necessidades 
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e, para finalizar, perceber se o serviço é unicamente realizado por município ou por recursos 

vindos do exterior.  

5.2. Públicos Políticos  

Os públicos políticos são todos os munícipes que estão devidamente preparados para praticar 

ações políticas. Segmenta-se em dois tipos, os públicos ativos e os públicos inativos. Os 

políticos ativos são aqueles que colaboram de forma frequente na vida municipal, como os 

partidos políticos, as elites e corporações. Ao invés os públicos inativos, são aqueles que 

participam de forma esporádica nas ações políticas.  

5.3. Públicos Administrativos 

Os públicos admirativos são todos os sujeitos que residem no concelho e fora dele desde que 

desempenhem um estatuto importante nos serviços municipais como, por exemplo, os líderes 

de opinião (Camilo, 1998).  

Existem subgrupos dentro dos públicos administrativos para que os métodos utilizados 

sejam prestados adequadamente a cada necessidade. Os utentes e os benificiários são os 

subgrupos com mais destaque. Os utentes são aqueles que não prescindem da comunicação 

municipal e distinguem-se em diretos e secundários. Camilo (1998, p. 143) explica que o 

“utente direto é utilizador/consumidor municipal, devendo a prestação deste estar adequada, 

por sua a vez os utentes secundários atuam em proveito dos consumidores diretos”. Os 

benificiários são todos aqueles que indiretamente gozam das ações administrativas do 

município. Repartam-se em diretos e indiretos, os primeiros são aqueles que são 

renumerados por um benefício garantido e tangível de imediato só pelo facto de realizar o 

serviço municipal, Camilo (1998, p. 145) exemplifica, “um construtor que construiu um 

infantário” e os indiretos são aqueles que a médio a longo prazo vão ser favorecidos pelas 

ações municipais. Para concluir, é relevante destacar estes dois grupos por serem ambos 

imprescindíveis para a comunicação municipal correr de forma positiva. Os utentes têm que 

ser constantemente incentivados a consumir produtos coletivos, enquanto que os 

benificiários são essenciais no âmbito comunicacional de culturas locais.  
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6. Análise SWOT do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

A sigla SWOT, com origem inglesa, em português designa os pontos positivos e negativos 

que caracterizam determinado produto, empresa ou instituição. A sigla tem o seguinte 

significado: Strengths (pontos fortes), weaknesses (pontos fracos), opportunities 

(oportunidades), threats (ameaças). Reis e Silva (2012, p. 76) aludem que “permite elaborar 

uma análise interna e externa de forma a definir prioridades de atuação e a preparar opções 

estratégicas tendo em conta os riscos e os problemas a resolver, tal como as vantagens e as 

oportunidades a potenciar”.  

Esta análise tem como objetivo analisar a vitalidade institucional ou empresarial, bem como 

a competitividade face à concorrência seja esta direta ou não. 
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A análise SWOT do GCRP, presente na tabela 1 e na tabela 2, foi realizada sob a minha 

observação no decorrer dos três meses de estágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FATORES INTERNOS 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Bom ambiente entre os colaboradores 

(cooperação nas tarefas a desenvolver e 

união); 

 

Material de trabalho (computadores) 

desatualizado; 

Atualização permanente do site e das 

redes sociais; 

 

Carência de material para cobrir todos os 

eventos e tarefas; 

Participação na maioria dos eventos do 

concelho de forma direta ou indireta; 

 

Em determinadas alturas ocorre falhas na 

comunicação interna.  

Distribuição de tarefas; 

 

 

Boa relação com a comunicação social 

regional. 

 

 

Tabela 1- Análise SWOT - Fatores Internos 

Fonte Própria 

Fatores Externos 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Aposta nas plataformas digitais e redes 

sociais; 

 

Munícipes desatualizados em relação aos 

acontecimentos ocorridos na Câmara, o 

que causa má reputação nos públicos 

externos; 

Importância da realização de eventos na 

relação com os públicos externos.  

 

Tabela 2 - Análise SWOT - Fatores Externos  

Fonte Própria 
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No GCRP, relativamente aos fatores internos no parâmetro dos pontos fortes, destaco o bom 

ambiente entre os colaboradores, que trabalham sempre em prol dos mesmos objetivos, 

mesmo quando se trata de atividades individuais. Todos auxiliam para que no final o sucesso 

das mesmas seja garantido. Saliento também a atualização permanente do site e das redes 

sociais, com todas as presenças do executivo em eventos, atividades a decorrer e promoção 

da cidade e as freguesias que constituem o concelho. A participação assídua nos eventos que 

decorrem na autarquia, seja ela de forma direta, na preparação de todo o planeamento, ou de 

forma de indireta com o intuito de registar esse momento. 

É realizada pela coordenadora do gabinete uma distribuição de tarefas diárias e semanais. É 

essencial a relação favorável que o GCRP tem com a imprensa regional, pois facilita a 

publicação de notícias sobre o município.  

Em relação aos pontos fracos, o material de trabalho disponível para os colaboradores é 

demasiado antiquado, requerendo muitas vezes manutenção, obrigando o uso do material 

pessoal para que não haja atrasos nas entregas dos trabalhos pedidos. Para além de 

desatualizado, existe também uma falta de material para cobrir todos os eventos e tarefas. O 

exemplo é existência de apenas uma máquina fotográfica para cobrir todos os eventos 

existentes na autarquia, ocorrendo muitas vezes vários em simultâneo, o que provoca 

novamente o uso de material pessoal. Verifiquei em determinadas alturas falhas na 

comunicação interna entre os vários departamentos da instituição. Ocorreu por algumas 

vezes o GCRP ter que marcar presença em determinados eventos e só tinha conhecimento 

desse facto no momento, não estando preparados para essa situação. Esses factos eram 

sempre alheios à coordenadora.  

No caso dos fatores externos, no parâmetro das oportunidades reforço a aposta nas 

plataformas digitais e redes sociais. São estas as ferramentas de comunicação no futuro. Os 

eventos são sempre ferramentas importantes na relação da organização com os seus públicos, 

sugiro que promovam eventos para os diversos grupos etários, para que consigam a 

satisfação por parte de todos os públicos.  

Nas ameaças, ressalvo a importância de manter os seus públicos atualizados em relação aos 

acontecimentos ocorridos na Câmara, para manterem uma boa reputação.  



 

 

 

 

Capítulo II – O Estágio 
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1. Escolha do local do estágio  

A minha escolha pela Câmara Municipal da Covilhã incidiu, sobretudo, por ter residido toda 

a minha vida numa vila do concelho da Covilhã, bem perto da cidade, onde realizei a maior 

parte do meu percurso escolar até ao 12º ano. Nutria vontade de poder participar de alguma 

forma nas iniciativas que o município disponibiliza frequentemente e de alguma forma dar 

também o meu contributo, numa área que tanto prezo, à cidade que me viu crescer. 

2. Plano de Estágio 

No meu primeiro dia de estágio, reuni com a minha supervisora, a qual me apresentou o 

plano de estágio inicial delineado para mim, recaindo o mesmo em: 

• Realizar, de raiz, um guia de protocolo com as precedências; 

• Elaborar um livro de bolso sobre protocolo autárquico adequado ao Município da 

Covilhã;  

• Atualizar o clipping de imprensa todas as semanas; 

• Produzir notas de imprensa.  

Para além das atividades descritas no plano de estágio (anexo I), foram-me apresentadas 

outras tarefas a nível pontual que vão ser também descritas. 

 

2.1. Objetivos e Estratégias  

Os meus objetivos neste estágio curricular, para além de pôr em prática os conhecimentos 

adquiridos ao longo a licenciatura, eram sobretudo conhecer um departamento de 

comunicação e relações públicas e perceber, na prática, como é que um relações-públicas 

age e lida em distintos ambientes no dia a dia.  

Em relação às estratégias, passou essencialmente por fazer pesquisa acerca de determinadas 

tarefas que me eram pedidas e o auxílio de todo corpo integrante do gabinete.  
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3. Atividades desenvolvidas 

A principal função das relações públicas é conseguir uma gestão favorável entre a 

organização e os seus públicos. Bland (1994, p. 18) acrescenta “o valor das RP como 

atividade que reside na sua capacidade de aumentar os conhecimentos do público”.   

O modelo utilizado pelos profissionais de RP é o bidirecional, ouvindo sempre os seus 

públicos, através do feedback, e tentado sempre responder a todas as necessidades dos 

mesmos de forma eficaz.  

Um relações-públicas tem competências para realizar diversas atividades, entre as quais a 

assessoria de imprensa, o protocolo, a identificação visual, entre outros.  

Durante o meu estágio curricular, tive a oportunidade de desenvolver algumas destas 

competências, como vai ser descrito nos tópicos seguintes.   
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3.1. Cronograma   

O presente cronograma descreve, de forma esquemática, todas as atividades que realizei, 

semana a semana, durante o meu estágio curricular. Todas elas estão descritas nos 

subcapítulos a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 – Cronograma 

Fonte Própria 
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3.1.1. Guia de Protocolo 

No meu primeiro dia de estágio, foi-me proposta a realização de um guia de protocolo, com 

todas as precedências, descritas no Diário da República, 1ª série – Nº164 – 25 de agosto de 

2006 e o respetivo protocolo autárquico (anexo V). Foi talvez o maior desafio no decorrer 

do meu estágio, exigiu da minha parte um estudo intensivo sobre todo o protocolo, mais 

especificamente protocolo autárquico e posteriormente fazer uma pesquisa relativamente a 

formas de elaborar o guia de protocolo.  

Como foi lecionado na unidade curricular Gestão de Eventos, o protocolo são normas e 

formalidades que apontam para organização e bom ambiente nos eventos, sempre com base 

na etiqueta e cortesia (Sousa, 2004).  

As precedências é o elemento mais importante no que diz respeito ao protocolo. É através 

delas que o corpo da organização do evento consegue ordenar os seus participantes e colocá-

los ou sentá-los no local correto.  

Após ter estudado e ter realizado uma triagem da informação adequada para integrar o guia 

de protocolo, tive que pensar como faria o documento. Inicialmente, comecei por pesquisar 

na internet, mas não encontrei nada em concreto, apenas a Câmara Municipal de Lisboa e 

Força Aérea Portuguesa eram grandes referências a nível protocolar. Enviei email para 

ambas, e apenas por parte da Força Aérea Portuguesa obtive resposta, dizendo que tinham 

um documento detalhado com todo o protocolo, com as fórmulas do Excel. Surgiram-me a 

realização de uma vídeo-chamada, para me poderem mostrar o documento e explicá-lo, 

(figura7).  

Figura 7 – Vídeo-Chamada com Força Aérea Portuguesa  

Fonte Própria 
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A Tenente Patrícia Fernandes e as colegas tenente Verónica e a sargento Margarida 

realizaram uma breve apresentação acerca da atuação da Força Aérea nos eventos, no que 

diz respeito a todo o protocolo envolvente.  

Posto isto, coube-me a mim também, com as funções do Excel, realizar um documento com 

o guia de protocolo. No início foi exigente, porque era necessário a utilização de funções do 

Excel complexas, que eu não sabia utilizar. Mas depois de praticar muito, consegui 

desenvolver um documento, que correspondesse às necessidades do Município. No apêndice 

I, encontra-se um documento que explica o funcionamento do documento.   

 

3.1.2. Livro de bolso sobre protocolo adequando ao município da Covilhã 

Após a realização do guia de protocolo, aproveitei toda a informação que tinha acerca do 

tema e elaborei um documento com todo o protocolo autárquico adequado ao Município da 

Covilhã (apêndice II).  

O livro de bolso aborda as precedências de uma forma generalizada e de uma forma mais 

autárquica os comportamentos a adotar em determinadas cerimónias, a precedência de 

bandeiras entre outros assuntos relevantes ao tema.  
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3.1.3. Clipping de imprensa  

O clipping “é um documento impresso, eletrônico com notícias, posts, tweets ou mesmo 

vídeos ou fotos que são publicados nos meios de comunicação” (Gonçalves e Lisboa, 2015, 

p. 17).  

O clipping de imprensa da Câmara Municipal da Covilhã está sob a forma digital, em 

formato Excel. A minha tarefa era analisar e atualizar o clipping de imprensa todas as 

semanas. Tinha a responsabilidade de analisar os jornais, a imprensa online e todos os meios 

de comunicação, dando mais destaque aos meios regionais, e recolher todas as notícias em 

que o tema era o Município da Covilhã. Era obrigatório recolher o título, o executivo 

representado, um recorte da notícia, a data, a autoria da notícia e quando se tratava da versão 

em papel. Na figura 8, é possível observar como funcionava o sistema de clipping.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Clipping de Imprensa  

Fonte Própria 
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3.1.4. Conferências de Imprensa  

As conferências de imprensa, que ocorrem com muita frequência nos municípios, Lampreia 

(1999, p. 118) explica “que só quando o assunto que se quer comunicar é de importância ou 

suscetível a provocar perguntas, é aconselhável convocar uma conferência de imprensa”. 

Para que tudo corra bem é essencial assegurar alguns fatores como o assunto/tema que se vai 

comunicar, o orador que vai anunciar/abordar os convites aos OCS e o local escolhido. Neste 

último fator, é importante realçar que seja um sítio confortável e com boa sonorização.  

A conferência de imprensa é constituída por duas partes, a primeira em que o orador aborda 

o tema e a segunda em que é dada a oportunidade aos jornalistas de exporem as suas 

perguntas/dúvidas. Geralmente é entregue aos jornalistas um press kit, que contem toda a 

informação necessária sobre o assunto que vai ser exposto, para que que o jornalista consiga 

estar ao corrente, à medida que a conferência de imprensa se vai desenvolvendo. 

Em ambas, a minha tarefa era de anotar as declarações mais importantes, como as perguntas 

e respetivas respostas que suscitavam mais interesse.  

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de participar em duas conferências de 

imprensa. A primeira ocorrida no dia 13 de fevereiro, que tinha o intuito de anunciar o 

programa do Carnaval da Neve 2020, figura 9. 

 

A marca Carnaval da Neve 2020, é identitária do concelho desde os anos 50 e todos os anos 

é o mote para a folia na cidade. O press kit (anexo VI) detém toda a informação acerca do 

tema anunciado na conferência de imprensa  

Figura 9 - Conferência de Imprensa Carnaval da Neve ‘2020  

Fonte Própria 
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A conferência de imprensa contou a com a presença da Senhora Vereadora da Cultura, 

Regina Gouveia, e do Senhor Vereador do Associativismo, José Miguel Oliveira.  

 

A segunda conferência ocorreu dia 26 de fevereiro e teve o intuito de anunciar um conjunto 

de iniciativas intituladas “Guardo nas mãos mais de mil anos de sabedoria”, que iriam 

decorrer na freguesia do Paúl, no concelho da Covilhã. A organização do evento cabia à 

companhia DEMO e ao grupo As Adufeiras do Paúl, com o apoio da Câmara Municipal da 

Covilhã.  

A iniciativa tinha como objetivos a projeção para os jovens dos valores do antigamente, 

salientar o conhecimento do meio natural com as artes, para potenciar o conhecimento nos 

mais novos e incentivar a população residente a experimentar o toque do adufo.  

A Senhora Vereadora da Cultura, Regina Gouveia, marcou presença. Todas as iniciativas 

estão referidas no respetivo press kit (anexo VII).  

 

3.1.5. Participação em eventos  

Durante o decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de participar em alguns eventos 

organizados pela Câmara Municipal da Covilhã. Zannela (2006, p. 13) defende que “um 

evento é uma concentração ou reunião formal e solene de pessoas e/ou entidades realizada 

em data e local especial, com objetivo de celebrar acontecimentos importantes e 

significativos”. 

Independentemente da dimensão do evento, é importante que ocorra um processo prudente, 

que será desenvolvido durante a sua realização e no final.   

Para um evento ter credibilidade e adesão por parte dos seus públicos é essencial que “se 

faça valer pelo seu êxito durante a sua execução, como também pelo que lhe antecede, 

através da divulgação adequado (Pedro et al., 2007, p. 6). 

De seguida, serão descritos alguns dos eventos em que tive oportunidade de participar.  

Almoço Solidário de Natal  

O tradicional Almoço Solidário de Natal é um evento promovido pela Câmara Municipal da 

Covilhã, que ocorre todos anos na altura do Natal. É um evento direcionado a todos os 

covilhanenses de mais idade, vindo de todo o Concelho. O objetivo desta iniciativa é 

proporcionar reencontros com conterrâneos de outros tempos, promovendo a socialização e 

a partilha de afetos.  
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A minha participação no Almoço Solidário de Natal não decorreu no próprio dia, mas na 

véspera do evento. A minha tarefa foi auxiliar na distribuição dos lugares nas mesas onde o 

executivo camarário se iria posicionar durante o almoço e na colocação de Roll Ups 

publicitários relativos ao Município da Covilhã, na entrada do local onde decorreu almoço.  

 

Baile de Carnaval “Maior” 

No âmbito das atividades do Carnaval da Neve 2020, ocorreu no centro de espaço no Centro 

Ativ’Idades, o Baile de Carnaval Maior.  

O centro de Ativ’Idades na Covilhã é um espaço que reúne um conjunto de atividades que 

proporcionam à terceira idade momentos agradáveis de convívio e partilha de experiências. 

Este espaço tem objetivo de diminuir a solidão nas camadas mais seniores. 

O Baile de Carnaval Maior, foi uma das iniciativas realizadas neste espaço. O evento contou 

com a presença da SIC, figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste evento, tive a oportunidade de acompanhar a Senhora Vereadora da Cultura, Regina 

Gouveia, e realizar a respetiva reportagem fotográfica, (apêndice III).  

 

 

 

Figura 10 - Jornal da Noite 

 Fonte:  https://sicnoticias.pt/pais/2020-02-24-Idosos-festejam-Carnaval-na-

Covilha?fbclid=IwAR3tNeyjidFMi-GciiSZEzGaWdZl50Y_Au-OuMW_IwaFHVXwkScpVkrEbSs 

 

https://sicnoticias.pt/pais/2020-02-24-Idosos-festejam-Carnaval-na-Covilha?fbclid=IwAR3tNeyjidFMi-GciiSZEzGaWdZl50Y_Au-OuMW_IwaFHVXwkScpVkrEbSs
https://sicnoticias.pt/pais/2020-02-24-Idosos-festejam-Carnaval-na-Covilha?fbclid=IwAR3tNeyjidFMi-GciiSZEzGaWdZl50Y_Au-OuMW_IwaFHVXwkScpVkrEbSs
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Receção à Ministra da Agricultura  

A ministra da agricultura, Maria do Céu Albuquerque, visitou a Covilhã no dia 28 de 

fevereiro, com o propósito de apresentar uma Agenda de Inovação Para Agricultura 2020. 

O evento decorreu no Parkurbis – Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, S.A, como é 

possível visualizar na figura 11.  

 

 

A minha função foi preparar o auditório para a receção da Senhora Ministra. Dispor as 

bandeiras na precedência correta, preparar a mesa de debate pela ordem descrita na lei, e 

assegurar, durante o decorrer do evento, que tudo corria sob os conformes.  

Foi um desafio exigente, porque lidei com grandes entidades públicas e a pressão para que 

tudo corresse bem era elevada, mas no fim acabou por ser uma experiência muito 

enriquecedora.  

 

 

 

 

Figura 11 Agenda de Inovação Para Agricultura 2020 

Fonte Própria 
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3.1.6. Reuniões de Câmara 

Como se encontra abordado no Boletim Municipal nº 23, 2015 (anexo VII), na Câmara 

Municipal da Covilhã existem dois tipos de reuniões, as reuniões ordinárias e as reuniões 

extraordinárias. 

As reuniões ordinárias ocorrem a cada quinze dias, realizando-se na primeira e terceira sexta-

feira de cada mês, sendo a segunda de caráter público. As reuniões têm hora marcada para 

as 09H00 e cabe ao Senhor Presidente da Câmara transmitir e publicar os editais.  

As reuniões privadas ocorrem na sala de reuniões do edifício dos Paços do Concelho, 

enquanto que as reuniões de caráter público ocorrem no Auditório Municipal.  

As reuniões extraordinárias são convocadas pelo Senhor Presidente, por sua iniciativa, ou 

por pedido através de requerimento, de pelo menos um terço dos respetivos membros. O 

requerimento tem de ser acompanhado pelos assuntos a constar na ordem de trabalhos, 

apresentado no mínimo com oito dias de antecedência, sobre a data da reunião. As reuniões 

devem ser convocadas com pelo menos dois dias uteis de antecedência, sendo transmitida a 

todos os membros por edital e através do protocolo ou comunicação por endereço eletrónico. 

O edital deve ainda ser publicado no site da Câmara. Na convocatória deve estar presente, 

de forma expressa e específica, os assuntos a tratar na Reunião. 

As reuniões são sempre dirigidas pelo Senhor Presidente, assegurando sempre o 

cumprimento da lei. 

A reuniões seguem sempre a mesma estrutura. O período Antes da Ordem do Dia, 

normalmente trata assuntos de interesse da autarquia, votos de louvor, pesar. O período da 

Ordem do Dia ou ordem de trabalhos, abrange um período de apreciação e votação das 

propostas levadas pelo Município. No início, o Senhor Presidente dará conhecimento dos 

assuntos, das propostas levadas a reunião. Nas reuniões de caráter público, ocorre ainda o 

período de intervenção do público, onde este pode expor o assunto a tratar.  

No decorrer do meu estágio, tive a oportunidade de assistir a três reuniões privadas e a duas 

reuniões de caráter público. A minha função era ouvir e fazer anotações das declarações aos 

órgãos de comunicação social.  
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3.1.7. Publicação no site e redes sociais  

O mundo da internet alterou por completo o modelo de comunicação. Qualquer organização, 

hoje em dia, tem que estabelecer uma ligação entre o seu site corporativo e as redes sociais.  

A Câmara Municipal da Covilhã, para manter uma comunicação externa constante e 

favorável, possui um site e uma página de Facebook. 

Em relação ao site, no início, foi-me explicada a sua dinâmica, como estava repartido e qual 

era o processo para realizar publicações. Posteriormente, era eu própria que fazia as 

publicações. No início, quando realizava esta tarefa, tornava-se frustrante, porque a 

publicação de conteúdos no site exige muitos passos e no início escapava-me um ao outro e 

quando ia visualizar, não estava correto e tinha que fazer de novo. Com a prática tornou-se 

acessível.  

No caso da rede social Facebook, tive oportunidade de poder realizar algumas publicações.  

A primeira, no âmbito do “Dia do Voluntariado”, presente na figura 12 e as restantes estão 

expostas no apêndice IV. A minha função passou por produzir os textos e posteriormente 

publicar, sempre acompanho com uma fotografia ou vídeo. 

 

 

Figura 12 - Publicação do Facebook "Dia do Voluntariado" 

Fonte Própria 
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3.1.8. Envio de email e SMS na plataforma e-goi 

O E-goi é uma plataforma digital de email marketing, com múltiplas funcionalidades como 

o envio de emails, SMS e partilha de redes sociais. A plataforma permite segmentar os 

contactos da organização em determinados grupos personalizados.  

O Município da Covilhã utiliza esta plataforma para poder chegar aos públicos internos e 

externos, dependendo do que se pretende enviar. A plataforma permite ainda o agendamento 

para o dia/hora que se pretende enviar   

Para este ponto, a minha primeira tarefa foi atualizar a base de dados dos contactos internos, 

retirar os que já não interessavam, as pessoas que já não colaboravam diretamente com o 

Município e acrescentar alguns contactos à base de dados. No que diz respeito à base de 

dados de contactos externos, qualquer pessoa pode pertencer, desde que se inscreva de forma 

gratuita no site do Município para receber a newsletter no seu correio eletrónico ou através 

do contacto de telemóvel.  

Neste contexto, tive também a oportunidade de enviar emails, em forma de e-convite, e SMS. 

Neste último, tinha que esboçar sempre um texto e só depois é que escrevia na plataforma e 

enviava aos públicos alvos (Apêndice V).  

 

3.1.9. Notas de Imprensa  

As notas de imprensa ou o termo original press realese é uma técnica essencial à 

comunicação externa de qualquer organização, porque são eles que transportam a 

informação acerca da organização para o exterior, através da comunicação social. Geert 

Jacobs (1999, citado por Gonçalves e Guimarães 2015, p. 77), alude que “estes suportes 

informativos se assumem com uma pré-formulação da noticia”, com o intuito de facilitar o 

trabalho ao jornalista e  a posterior publicação. Os elementos mais importantes de uma nota 

de imprensa é o título, que deve cativar o jornalista a ler a nota de imprensa e o lead, sendo 

este o parágrafo mais importante da nota de imprensa e tem o objetivo de responder às 

questões: quem, o quê, quando e onde à cerca do motivo da nota de imprensa. O tema deve 

continuar a ser desenvolvido no corpo da notícia respondendo às questões como e porquê. 

Posteriormente, é enviada aos OCS e é importante que a organização possua uma malling 

list com todos os contactos da comunicação social, para que a informação chegue a todos 

OCS pretendidos.  
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Na maior parte das vezes, o press realese é publicado na íntegra, sem ocorrer qualquer 

alteração. É importante que a nota de imprensa se faça acompanhar de duas ou três fotos 

acerca do tema, para se tornar mais relevante.  

Durante o meu estágio, tive a oportunidade de redigir algumas notas de imprensa, no início 

com o auxílio de um colega responsável por essa tarefa e depois sozinha. Após a realização 

das mesmas, eram enviadas aos órgãos de comunicação social regional e algumas para o 

órgão de comunicação nacional. No apêndice VI, encontram-se as notas de imprensa 

realizadas por mim.  

 

3.1.10. Spots de Rádio para publicitar o Carnaval da Neve 2020  

Um dos elementos escolhidos para publicitar o carnaval da Neve foi o spot de rádio, 

“anúncios gravados, onde podem ser incluídos os efeitos sonoros e musicais que se desejam, 

podendo ser falados ou cantados. São pagos por tempo de antena, com um mínimo de quinze 

segundos” (Lampreia, 1995, p. 78).  

Fui responsável pela realização de dois spots de rádio, que tinham o objetivo de publicitar 

os bailes e os desfiles de Carnaval que iriam decorrer durante a semana do Carnaval.  

Na execução dos mesmos, tive que ter em atenção dois aspetos essenciais para a produção 

de um bom spot de rádio, repetitivo, com o objetivo de transmitir várias vezes a marca que 

se quer publicitar, neste caso Carnaval da Neve, e reduzido com o objetivo de não desviar 

atenção do ouvinte. Os dois spots de rádio estão expostos no apêndice VII. 
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3.1.11. Triagem de Informação da Feira de São Tiago 

As Sete Maravilhas é um projeto que nasceu em 2007 com o objetivo de divulgar e 

comunicar os valores positivos de uma identidade nacional. Desde as Sete Maravilhas do 

Mundo, até às Sete Maravilhas Doces de Portugal, esta iniciativa procura juntar as pessoas 

a nível emocional pelo seu candidato. Em 2020, o tema eleito foi as Sete Maravilhas da 

Cultura Popular.  

O município da Covilhã concorreu com a Feira de São Tiago. Uma das feiras mais antigas 

da Península Ibérica, que traz à cidade todos os anos milhares de visitantes. 

A candidatura exigia alguns factos e documentos interessantes acerca deste evento que 

decorre todos os anos. A minha função neste contexto foi realizar uma triagem desses factos 

mais importantes acerca desta feira.  

3.1.12. Assembleia Municipal  

A Assembleia Municipal “tem as competências de apreciação e fiscalização e as 

competências de funcionamento previstas na presente lei”, (Diário da República, 1.ª série - 

N.º 176 - 2013), presente em anexo VIII.  

As competências passam por “analisar os requerimentos das faltas injustificadas dos 

membros pertencentes, realizar e posteriormente aprovar o seu regimento, decidir sobre a 

constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para o estudo de matérias 

relacionadas com as atribuições do município sem prejudicar o funcionamento e a atividade 

normal do Câmara Municipal”.  

A Assembleia Municipal conta também com os trabalhadores dos serviços do município 

afetos pela câmara municipal.  

Os membros da Assembleia Municipal reúnem cinco vezes durante o ano, em fevereiro, 

abril, junho, setembro e novembro ou dezembro, convocados com uma antecedência mínima 

de oito dias por edital e por carta com aviso de receção ou protocolo. 

Tive a oportunidade de assistir a uma Assembleia Municipal, ocorrida no dia seis de março, 

onde pude presenciar a dinâmica deste tipo de reuniões.  
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Reflexão Final  

Frequentar o estágio curricular é a etapa mais importante no decorrer dos três anos de 

licenciatura. Somos colocados à prova sobre os conhecimentos adquiridos e é também neste 

momento que somos confrontados, ao exercer a profissão que escolhemos estudar e exercer 

no nosso futuro. Somos também postos a prova sob diversos ambientes, em que podemos ter 

que trabalhar no nosso futuro, como, por exemplo, a pressão do dia a dia, o rigor e os prazos 

exigidos. Desta experiência levamos as maiores aprendizagens, tanto a nível profissional, 

como a nível pessoal.  

A minha integração e adaptação na entidade acolhedora foi bastante favorável, o bom 

ambiente no gabinete e a forma acolhedora como me receberam, foram também fatores que 

levaram ao encontro do sucesso das atividades pedidas.  

Foi uma experiência muito enriquecedora, o marco mais importante na minha vida 

profissional, poder colocar os conhecimentos adquiridos em prática, em ações em prol da 

minha cidade natal, foi muito gratificante.  

Durante o decorrer do estágio tornei me uma pessoa mais autónoma e proativa, percebi que 

somos nós próprios que temos que ir em busca daquilo que precisamos.  

Senti algumas dificuldades, principalmente no início, quando me foi proposto a realização 

de um guia de protocolo, com todas as precedências, mas que com empenho e alguma 

pesquisa foram ultrapassadas. No início, senti também algumas dificuldades a fazer 

publicações no site, devido aos diversos passos que era necessário seguir o que, por vezes, 

me esquecia.  

A licenciatura de Comunicação e Relações Públicas oferece todas as ferramentas essenciais 

para o sucesso do estágio, porém na minha opinião, cada ano da licenciatura devia ter 

incluído um estágio, e sempre em locais diferentes para podermos ter contacto com os 

diferentes ambientes.  

Contudo, penso que cumpri todos os objetivos e que realizei as funções pedidas com sucesso, 

sem esquecer a ajuda constante que tive de todo o corpo integrante do Gabinete de 

Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal da Covilhã.  
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Mensagens 

 

 

 

 

  

Assista em direto ao programa “Aqui Portugal” da RTP1, que será 

transmitido amanhã, dia 18 de janeiro, entre as 11H00 e as 

20H00, a partir da Praça do Município.  

Hoje, entre as 11H00 e as 20H00, será transmitido a partir da 

Praça do Município o programa “Aqui Portugal” da RTP1. 

Esperamos por si.   

Hoje, pelas 15H00, assista no Salão Nobre à conferência “A 

Covilhã e os Descobrimentos: Os Irmãos Faleiro”, que contará com 

a presença da Professora Doutora Maria de Fátima Reis, 

Secretária-Geral da Academia Portuguesa da História. Esperamos 

por si.   

Hoje, 11 de fevereiro, pelas 17H00, inauguração da mostra 

coletiva “FabricArte – Extensão”, na Galeria António Lopes. A 

exposição, dos autores residentes do New Hand Lab, ficará 

patente ao público até 1 de março. Visite!   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VI – Notas de Imprensa 

 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice VII – Spot de Rádio para o Carnaval da 

Neve’2020 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Spot dos Desfiles  

O Carnaval da Neve está de volta à Covilhã e com ele regressa a folia e a animação.  

No próximo domingo, às 15h participe no desfile “Carnaval do mundo”, do Campo das 

Festas à Praça do Município. Um grandioso evento que vai animar as ruas do centro 

histórico da Covilhã.   

Na terça feira, dia de carnaval, a animação continua com a parada de trapalhões, pelas 

15h na Praça do Município e o enterro do entrudo pelas 18h da ponte do rato à praça 

do município.  

Carnaval da Neve 2020, junte-se a uma das festas de carnaval mais antigas de 

Portugal.  

Uma organização da Câmara Municipal da Covilhã 

 

Spot dos Bailes 

Carnaval da Neve 2020 

Saia de casa e divirta-se nos bailes de Carnaval da Covilhã, sempre às 22h na praça 

do município.  

No sábado, dia 22 de fevereiro dê um pezinho de dança no baile carnaval da neve 

com o famoso artista, Virgílio Faleiro.  

Na segunda-feira, dia 24 não falte ao grandioso baile de mascarados, carnaval da neve 

com a animação de Paulo Conceição.  

Junte-se a uma das festas de carnaval mais antigas de Portugal.  

Carnaval da Neve 2020, uma organização da Câmara Municipal da Covilhã.  

 




