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Resumo 

  

No âmbito do curso de licenciatura em Comunicação Multimédia, ministrado na Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda, foi 

elaborado um relatório como resultado da realização de um estágio curricular, que 

decorreu na empresa Zero Graus Produções. 

 

Este documento tem como principal objetivo apresentar, em primeiro lugar, a empresa 

facultadora do referido estágio e, em segundo lugar, expor a experiência e as 

aprendizagens profissionais que foram adquiridas por mim durante este período.  

 

Neste contexto, a maior parte de atividades desenvolvidas pelo estagiário enquadra-se na 

produção de conteúdos audiovisuais, nomeadamente na captação e edição de vídeos. 

 

Em relação à metodologia utilizada para a elaboração deste relatório, foram efetuadas 

consultas a publicações destas áreas.  
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Introdução 

 

Geralmente, em qualquer curso superior do 1.º ciclo, isto é, no âmbito de um curso de 

licenciatura, seja de uma Universidade ou de um Instituto Politécnico, na parte final, o 

aluno tem duas opções: realizar um estágio curricular ou elaborar e desenvolver um 

projeto. Portanto, no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), a regra é a mesma.  

 

Neste sentido, no meu caso, optei por efetuar um estágio curricular. Para mim, um estágio 

é como uma segunda escola no final do curso, é o momento em que aplicamos os 

conhecimentos adquiridos durante o percurso de três anos, sendo o momento de praticar 

e adquirir mais conhecimento. Para além disso, é no estágio onde podemos ter os 

primeiros contactos com o mercado de trabalho, ainda que não sejamos, na maior parte 

dos casos, remunerados. 

 

Deste modo, o estágio curricular tem como principal objetivo aplicar os conhecimentos 

teóricos e práticos adquiridos durante o referido curso em contexto real de trabalho.  

  

Assim sendo, este documento procura relatar a experiência que durou 400h na Empresa 

Zero Graus Produções, realizando atividades nas vertentes da Produção Audiovisual 

como é demonstrado no plano de estágio (Anexo 1).  

 

No que diz respeito à estrutura do presente relatório, este encontra-se dividido em dois 

capítulos, sendo que, no primeiro, é efetuada uma descrição da empresa acolhedora e, no 

segundo, são descritas as atividades realizadas. Para além disso, antes da Bibliografia, 

será apresentada uma reflexão crítica sobre alguns aspetos que fizeram parte do meu 

percurso académico.



 

 

 

Capítulo 1 - Zero Graus 



 

3 

 

1. A Empresa 

Fruto do amor pela arte de filmar e editar, Hugo Moreira, licenciado em Cinema pela UBI 

(Universidade da Beira Interior), fundou em 2015, a empresa Zero Graus Produções na 

cidade da Guarda.  

 

Anteriormente, a empresa encontrava-se localizada na Rua Rui de Pina - Guarda e, devido 

ao seu crescimento, teve necessidade de mudar de instalações, encontrando-se, 

presentemente, localizada na Rua Camilo Castelo Branco, Nº4, 2 Andar -6300-671 

Guarda (Figura 1). 

 

 

Figura 1- Localização Geográfica da Zero Graus Produções 

Fonte: Google Maps 

 

Esta empresa presta serviços de comunicação e produção audiovisual. Assim sendo, 

dispõe de serviços, tais como: cobertura de eventos com streamings, isto é transmissão 

em direto de eventos; desenvolvimento de páginas web; designer; produção de vídeos 

como documentários, vídeo-clips, registo de casamentos e batizados, animação 3D, etc. 

Estes serviços prestados são possíveis devido à quantidade e qualidade de equipamentos 

que possuem, nomeadamente drones, câmaras de vídeo de alta definição, entre outros 

acessórios (iluminadores, microfones, tripés, …). 

 

Para streamings dependendo da complexidade do evento a empresa possui câmaras de 

vídeo da marca Sony como a que demonstra a figura 2.  
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Figura 2- Sony PMW-EX3 

Fonte: Sony 

Além deste equipamento tem também câmaras para trabalhos mais desportivos e menos 

complexos, como por exemplo o registo de depoimentos, sendo de mais fácil transporte 

e manuseamento (Figura 3). 

 

 

Figura 3- Sony Alpha 7  

Fonte: Sony 

Em outros trabalhos, como registo de casamentos e batizados e produção de 

documentários, que requerem mais qualidade e mais capacidade dos equipamentos, são 

utilizadas câmaras que captam vídeo em 4K UHD, isto é, vídeos com uma resolução de 

3840 píxeis na horizontal (largura) por 2160 na vertical (altura) (Figura 4). 

 



 

5 

 

 

Figura 4 - Sony FS5 - 4K 

Fonte: Sony 

 

Com uma grande qualidade de equipamentos, software e sofisticação nos seus trabalhos, 

a Zero Graus Produções apresenta-se como uma empresa com capacidade de atender a 

qualquer tipo de necessidade audiovisual daqueles que procuram perfeição e qualidade. 

 

1.1. Estrutura Organizacional da Empresa 

No que diz respeito ao número de funcionários, a empresa possui como efetivos apenas 

dois funcionários, sendo que um é responsável pela parte das produções audiovisuais e o 

outro pela parte de conteúdos gráficos e desenvolvimento web. Para além destes, possui 

também funcionários que trabalham em regime de part-time, quando existe a necessidade 

de serem chamados, devido ao volume de serviço. 

 

A estrutura organizacional de uma empresa é a forma como estão distribuídas e definidas 

as responsabilidades e os cargos dentro desta, ou seja, a estrutura organizacional refere-

se ao modo como as atividades de uma organização são divididas, desenvolvidas e 

coordenadas (Oliveira & Silva, 2006). 

 

Neste âmbito, a empresa também possui uma estrutura hierárquica, estando representada 

por um organograma (Figura 5). 
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Figura 5- Organograma Zero Graus 

Fonte: Zero Graus  
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1.2. Identidade Visual 

 

A identidade visual de uma empresa é um conjunto de elementos gráficos, como texto e 

imagem, que formalizam a marca da mesma. Normalmente, estes elementos são 

apresentados na forma impressa, nos uniformes, nos automóveis, instalações das 

empresas entre outros (Sehn, 2017). 

 

Portanto, a identidade visual da empresa Zero Graus Produções é representada por um 

número “0” e com o “º” no canto superior direito como demonstra a figura 6. 

 

Figura 6 - Identidade Visual Zero Graus Produções - Preto  

Fonte: Zero Graus 

 

Além do formato a preto, também existe o formato a branco para que seja possível a sua 

aplicação em suportes com fundo escuro ou de uma outra cor, desde que não torne difícil 

a observação da marca (Figura 7).  

 

 

Figura 7- Identidade Visual Zero Graus Produções – Branco  

Fonte: Zero Graus 
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1.3. Política Comunicacional  

 

A política de comunicação de uma empresa ou instituição enquadra-se também como uma 

política de gestão e não se reserva somente como uma política publicitária, mas é uma 

ferramenta indispensável para que dentro da empresa ou instituição haja um 

funcionamento estável e harmonioso. Segundo Ongallo (2007, p. 94), “toda organización 

necessita de la comunicación. Por tanto, la organización, y más concretamente la empresa, 

debe estabelecer una política de comunicación interna”. 

 

Assim sendo, irei abordar a política comunicacional, quer ao nível da comunicação 

interna quer ao nível da comunicação externa, vigente na empresa Zero Graus Produções. 

 

1.3.1. Comunicação Interna 

 

A comunicação interna não é nada mais e nada menos que a comunicação dentro da 

empresa, isto é, para que haja uma boa relação tanto entre os funcionários como no melhor 

desempenho das finalidades da empresa é necessário que haja esta comunicação. A 

comunicação interna é o “conjunto de ações que a empresa coordena com o objetivo de 

ouvir, informar, mobilizar, educar e manter coesão interna em torno de valores que 

precisam ser reconhecidos e compartilhados por todos para construção de uma boa 

imagem pública” (Ágil, 2014, p.21). Resumindo, a comunicação interna tem como 

principal objetivo favorecer um melhor ambiente interno das empresas ou instituições. 

 

No que diz respeito à empresa Zero Graus Produções, a sua comunicação interna é 

efetuada através de meios como o telefone, e-mail, Facebook, WhatsApp e reuniões 

presenciais. 

 

1.3.2. Comunicação Externa  

 

A comunicação externa tem a finalidade de mostrar, de divulgar a empresa, as suas ações, 

os seus produtos e serviços junto ao público externo (consumidores, clientes, 

concorrentes, sindicatos, imprensa, poderes públicos, governo, bancos), sendo um 
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instrumento fundamental para construir e solidificar a imagem empresarial (Ágil, 2014, 

p. 31). 

 

Neste sentido, a empresa Zero Graus Produções dispõe de alguns meios, que facilitam a 

expansão das suas atividades e serviços para o público externo.  

 

Website 

 

O Website disponibiliza informações relacionadas com a empresa, nomeadamente o seu 

portfólio, contactos, clientes, etc., como forma de uma apresentação direta para o seu 

público externo (Figura 8). 

 

 

Figura 8- Website Zero Graus 

 Fonte: zerograus.pt 

 

Segundo Trevisan (2020), os principais benefícios das empresas que têm presença online 

estão ligados às divulgações da marca, ao “engajamento” com a audiência, ao aumento 

do tráfego no blog/site e ao aumento das vendas e do número de clientes.  

 

Redes Sociais 

 

Presentemente, a tendência de divulgação dos serviços ou produtos por parte das 

empresas é uma realidade, e a Zero Graus Produções não fica de fora desta tendência.  
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Como refere Robert (2013, p. 23), “é preciso usar o poder das mídias sociais para 

favorecer a sua empresa, alcançar seus objetivos e garantir sucesso a ela”. 

 

Neste âmbito, a empresa utiliza algumas das redes sociais para difundir informações para 

o seu público externo, nomeadamente o Facebook (Figura 9) e o Instagram (Figura 10). 

 

 

Figura 9- Facebook Zero Graus 

Fonte: zerograus.pt 

 

 

 

Figura 10- Instagram Zero Graus 

Fonte: zerograus.pt 
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1.4. Análise SWOT da Empresa 

 

Depois de fazer a descrição da empresa, vou agora fazer uma análise para observar os 

pontos fracos e fortes, bem como as oportunidades e as ameaças. 

 

A análise SWOT é um acrónimo em inglês que o “S” significa (Strengths), o “W”, 

(Weaknesses), o “O” (Opportunities) e o “T” (Threats). Neste caso, em português 

significam: forças; fraquezas; oportunidades e ameaças. Esta análise é uma ferramenta 

que pode ser utilizada por empresas de qualquer segmento ou porte, tendo como objetivo 

indicar as melhores estratégias para o negócio. Fazendo esta análise, irá trazer uma 

melhoria no conhecimento sobre o próprio negócio e sobre o mercado em que está 

inserido. 

 

Deste modo, a análise dos pontos fortes e fracos de uma organização é um instrumento 

indispensável para qualquer tipo de entidade, não sendo necessariamente uma empresa 

(Daychoum, 2013, p. 8). 

 

Na análise SWOT podemos encontrar dois tipos de ambiente. Um primeiro que está 

ligado ao interior da empresa, isto é, forças e fraquezas, e o outro diz respeito ao ambiente 

externo que corresponde ao mercado em que a mesma está inserida, ou seja, 

oportunidades e ameaças. O ambiente interno da empresa pode ser controlado enquanto 

que o ambiente externo não. Pode-se controlar o ambiente interno através das opiniões 

dos clientes e dos funcionários da empresa, no que toca aos produtos ou serviços e a 

própria imagem da empresa. 

 

Como destaca Daychoum (2013, p. 12), é importante fazer uma relação de quais são as 

variáveis que devem ser monitorizadas, por exemplo: capacidade de atendimento; 

demanda pelos serviços prestados; satisfação do público-alvo com o atendimento; 

crescimento do número de contribuintes; nível de renovações das contribuições; 

dedicação dos funcionários; capacidade de gestão das lideranças da organização; 

flexibilidade da organização; etc. 
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Tal como referido, o ambiente interno da empresa está ligado ao interior da empresa, isto 

é, corresponde às forças da empresa no seu todo. Estas forças dizem respeito aos seus 

recursos, suas capacidades, marcas dos produtos, conceito da empresa, participação de 

mercado, vantagens de custos, localização, fontes exclusivas de matérias-primas e o grau 

de controlo sobre a rede de distribuição (Daychoum, 2013, p. 12). 

 

Ainda sobre o ambiente interno, como já havia mencionado, existem as fraquezas, ou 

seja, as vulnerabilidades da empresa que devemos ter também em conta.  

 

Estas vulnerabilidades são as contrariedades das forças, ou seja, nas fraquezas vamos 

encontrar tudo aquilo que contraria a força como: pouca força de marca; baixo conceito 

junto ao mercado; custos elevados; localização não favorável; falta de acesso a fontes de 

matérias-primas e pouco controlo sobre a rede de distribuição (Daychoum, 2013, p. 12). 

 

Já o ambiente externo não pode ser controlado, mas podemos obter informações que nos 

ajudam a perceber os riscos e as oportunidades. Essas informações podem ser obtidas 

através de pesquisas ou com pessoas especializadas do mesmo ramo.  

 

Outra forma muito comum é fazer a análise dos concorrentes.  

 

Resumindo, as oportunidades são fatores que pertencem ao ambiente externo, mas que 

podemos aproveitar para o crescimento da empresa, o aumento do lucro e o seu 

fortalecimento. Essas oportunidades são: necessidades não satisfeitas do consumidor em 

relação a outra empresa concorrente; aumento do poder de compra do mercado; 

disponibilidade de linhas de crédito e o crescimento do número de clientes/utilizadores 

(Daychoum, 2013, p. 12). 

 

No ambiente externo, podemos encontrar várias oportunidades de crescimento e 

expansão, podendo também encontrar riscos, ou seja, ameaças.  

 

Estas ameaças correspondem à sobrevivência da empresa, nomeadamente as mudanças 

nos padrões de consumo, lançamento de produtos substitutivos no mercado e a redução 

no poder de compra dos consumidores (Daychoum, 2013, p. 11). 
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Assim, podemos observar na tabela abaixo a análise SWOT da empresa Zero Graus 

Produções. 

 

Forças Fraquezas 

Equipamentos de alta qualidade 

Pouco recurso humano  

 

Equipa dinâmica e jovem 

Serviços acessíveis e preços convidativos 

Boa coordenação e comunicação 

Prestação de serviço mesmo em tempo de 

crise 

Oportunidades Ameaças 

Procura crescente de serviços 
Mercado fraco 

Concorrência no mercado 

 

Tabela 1- Análise SWOT da Zero Graus Produções 

Fonte: Própria 

 

Na tabela 1 é apresentada a análise SWOT da empresa Zero Graus Produções, no seu 

ambiente interno e externo. 

 

Como já vimos, o ambiente interno da empresa corresponde às suas forças e fraquezas. 

Portanto, as forças que a empresa Zero Graus Produções possui torna-se uma grande 

vantagem em frente das outras empresas do mesmo ramo. É sempre bom demonstrar aos 

clientes que o seu trabalho, ou seja, o serviço que será prestado estará sendo feito com 

equipamentos de alta qualidade e por pessoas dinâmicas e com uma boa coordenação. 

Mas caso isso não seja demonstrado, tornar-se uma fraqueza para a empresa. O ponto 

apresentado nesta parte deve-se ao fato de possuírem uma equipa pequena para os tipos 

de serviços que prestam. 
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O ambiente externo da empresa Zero Graus Produções, em relação às oportunidades, 

posso dizer que é uma grande vantagem, uma vez que os serviços que prestam estão sendo 

acompanhados com a evolução da tecnologia e as diferentes situações, o que faz com que 

as pessoas vão a procura desses serviços. 

 

Em contrapartida, no ambiente exterior como demonstra a tabela 1, possuem uma 

fraqueza em relação ao mercado e a concorrência. No que toca o mercado, sabemos que 

as cidades pequenas são sempre limitadas, mas a empresa para ultrapassar esta ameaça, 

pode ir à procura de novos clientes fora da sua área geográfica. 

 

Outra fraqueza é a concorrência, e quando falo da concorrência, não falo só das outras 

empresas, mas também, de pessoas particulares. Existem pessoas particulares que podem 

prestar alguns dos serviços da Zero Graus Produções com preços mais reduzidos e com a 

mesma qualidade. Portanto, isto pode ser uma ameaça para perda de cliente, uma vez que 

o mercado onde está inserida a empresa é pequeno e todos preferem pagar menos para 

um bom serviço. 

 

Assim sendo, foi esta a análise feita em relação à empresa Zero Graus Produções, 

apresentando as suas forças e fraquezas, bem como as oportunidades que podem ter e as 

ameaças que possam ser evitadas. 

   



 

 

 

 

Capítulo 2 – O ESTÁGIO 
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Neste capítulo, irei apresentar e descrever as atividades desenvolvidas, bem como as 

aprendizagens adquiridas durante o estágio curricular que teve a duração 400 horas, 

realizado na empresa Zero Graus Produções.  

 

1. Objetivos do trabalho 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar todas as atividades 

desenvolvidas, por mim, ao longo do estágio, conforme demonstra o plano de trabalho 

(Anexo 1). 

 

Atividades estas que se relacionam com os ensinamentos e capacidades adquiridas 

durante as aulas, concretamente em unidade curriculares relacionadas com a 

comunicação audiovisual e animação.  

 

1.1. Atividades desenvolvidas 

 

Conforme o plano de estágio, tinha como atividades laborais a criação de conteúdos 

audiovisuais, nomeadamente tarefas relacionadas com a captação e edição de áudio e 

vídeo. 

 

Num primeiro momento, por ter iniciado o meu estágio em regime de teletrabalho, devido 

à pandemia Covid-19 que assolava e assola a sociedade, encontrava-me um pouco 

limitado no que toca às ferramentas necessárias para um bom desempenho daquilo que 

me era pedido. No entanto, isso não me tornou incapaz de realizar essas tarefas. 

 

Por outro lado, tive oportunidade de participar em diversas coberturas de eventos como 

por exemplo o Biodive Summit 2020, que foi uma conferência organizada pelo Município 

Proença-a-Nova com o objetivo de refletir sobre a importância da água. Este evento já 

tinha sido realizado em 2019 com a presença de vários participantes, mas este ano foi 

organizado em um formato diferente, isto é, online (Apêndice 1). 
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1.1.1. Animação gráfica 

 

O primeiro trabalho que desenvolvi foi a animação gráfica do logótipo da empresa.  

 

O logótipo é “aquilo” que representa a empresa, ou seja, é o signo que a empresa vai 

demonstrar na sociedade em que está inserida. Por isso, é necessário ter cuidados no que 

se refere à estética e no impacto que o mesmo pode ter na hora de transmitir uma 

mensagem aos clientes de forma a ser facilmente reconhecível (Pertile, 2012). 

 

Para este trabalho, apliquei os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares de 

Animação I e II, mas utilizando um software de animação diferente daquele que me foi 

ensinado. Contudo, usar um software diferente não é a mesma coisa que nunca ter 

utilizado um, os conceitos e os princípios são os mesmos, mas a forma de aplicação e o 

designer entre os softwares é que os tornam diferentes. Para a concretização do 

mencionado trabalho utilizei um software designado por Adobe After Effects (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Adobe After Effects  

Fonte: Adobe 
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Criado pela Adobe Systems, o After Effects é um dos programas mais utilizados no mundo 

para criação de gráficos com movimento e efeitos visuais para produções audiovisuais, 

sendo muito utilizado no âmbito da pós-produção e finalização de obras audiovisuais no 

mercado profissional (Moletta, 2019). 

 

As animações gráficas que criei são aquelas que podem ser encontradas na parte final de 

vídeos publicitários ou mesmo institucionais. A aparição do logótipo no final do vídeo, 

seja o logótipo da empresa que fez o vídeo ou da empresa que contratou a produção, servi 

por um lado, como assinatura destas e por outro, identificação por parte de quem vê o 

vídeo. 

 

A animação gráfica apresentada, começa com o desenho do logótipo da Zero Graus 

Produções, sendo desenhado lentamente como se fosse um desenho de lápis. Em seguida, 

surge uma explosão de luz e aparece o “Oº” e o nome da empresa surgindo da parte 

inferior do símbolo rapidamente, e, por fim, passa um raio de luz por todo o logótipo 

(Figura 12). Para criar esta animação, tive de obter, primeiramente, uma imagem do 

logótipo da empresa. De seguida, para que a animação não fosse somente visual, fiz uma 

pesquisa na Internet a procura de efeitos sonoros que combinassem o desenhar, a explosão 

da luz, a saída do texto e o passar do raio. 

Figura 12 - Animação logótipo Zero Graus 
Fonte: Adobe 
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O tempo destas assinaturas não deve ser muito extenso, devendo conter no máximo 10 

segundos.  

 

Após a finalização da animação é preciso exportá-la em formato vídeo. Essa exportação 

pode ser efetuada de duas maneiras, ou seja, através de um outro programa denominado 

Adobe Media Encoder ou exportar no próprio programa Adobe After Effects. A diferença 

de exportação entre esses dois programas é que no Adobe Media Encoder, o ficheiro já 

seria exportado em formato (mp4) enquanto que no próprio Adobe After Effects, o ficheiro 

é exportado em formato (mov) para posteriormente levar este mesmo ficheiro para um 

outro programa denominado Adobe Premiere. Assim sendo, para mim, a opção mais fácil 

foi exportar no próprio Adobe After Effects, e levar para o Adobe Premiere. Optei por esta 

solução, porque não tenho o Adobe Media Encoder instalado, e por outro lado é mais fácil 

para mim trabalhar os efeitos de áudio no Adobe Premiere.  

 

Existem animações complexas como por exemplo fazer um desenho animado e existem 

as mais simples como fazer entrar e sair do plano uma figura geométrica. 

 

Em relação à estrutura da animação, podemos encontrar diferentes camadas que 

correspondem a cada elemento da animação como demonstra a figura abaixo (Figura 13). 

 

 Dentro dessas camadas encontram-se as posições, os tamanhos e a escala dos elementos 

que as correspondem, que podem ser manipuladas através das keyframes, ou seja pontos-

chave (Figura 14). 

Camadas Elementos 

Figura 13 - Camadas de Elementos  

Fonte: Adobe 
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Figura 14 – Keyframes 

 Fonte: Própria 

Segundo Young (2010, p. 169), o keyframing permite preparar pontos que definem um 

caminho que um efeito seguirá. Ele oferece a capacidade de movimentar coisas, animar 

objetos em tempo real e realizar movimentos rápidos (Young, 2010). Basicamente, o 

keyframe serve para criar um início e fim numa determinada animação, ainda que, caso 

seja necessário, possam ser criados pontos intermédios. Este espaço de tempo em que a 

animação começa e termina depende totalmente da criatividade de quem está criando. 

 

Além da animação gráfica apresentada com logótipo da empresa no formato de cor a 

branco, fiz também no formato de cor a preto.  
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Para esta animação utilizei os mesmos procedimentos que já havia utilizado na animação 

apresentada anteriormente (Figura 15).  

 

 

 

1.1.2. Captação e edição de vídeo 

 

Este é o ponto em que apresento as atividades desenvolvidas, por mim, no que toca à 

produção audiovisual. É de frisar que esta parte é aquela com que tive mais contacto, uma 

vez que a empresa tem como maior número de trabalho a captação e edição de vídeo, ou 

seja, a produção de vídeos. Em relação a este ponto, não tive grandes dificuldades e foi 

possível adquirir mais conhecimentos e aplicar aqueles que já tinha. Durante as aulas das 

unidades curriculares Comunicação Vídeo e Pós-Produção Vídeo e Áudio, adquiri uma 

boa parte de conhecimento ao nível da edição de vídeo o que me proporcionou uma 

grande vantagem na hora de elaborar e entregar o que me era pedido na empresa.  

 

 

Figura 15 - Animação logótipo Zero Graus  

Fonte: Própria 
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Produzir um vídeo, seja ele um vídeo institucional, comercial ou mesmo um vídeo por 

pura diversão, requer três etapas fundamentais, nomeadamente a pré-produção; a 

produção e pós-produção.  

 

A este respeito, Cerigatto (2020) refere que a pré-produção é um processo de planeamento 

em que se traça o “esqueleto” do vídeo, isto é, o tempo que irá ter, onde será gravado as 

imagens, as cenas, pessoas que podem fazer parte do vídeo, se necessitam de autorização 

para a realização do mesmo, etc. Esta esta autorização dá como exemplo, ambientes 

privados, pessoas menores de idade, direitos autorais, etc. 

 

A segunda etapa, denominada de produção, é o momento em que se põe em prática o 

planeamento anterior, ou seja, é o momento da gravação de planos que mais tarde irão ser 

organizadas em cenas e sequências. Aqui é importante contar com uma boa câmara de 

vídeo, de alta resolução, para garantir uma qualidade boa para gravações, imagens e áudio 

(Cerigatto, 2020). 

 

A terceira etapa que, para mim, é a mais exigente de todas, é a pós-produção. É a parte 

em que damos o nosso melhor, perdemos mais tempo com a entrega de um produto final 

com qualidade, que possa valer os esforços feitos em outras etapas. 

 

No processo de captação de vídeo, devemos ter espaço suficiente e fazer mais que uma 

imagem (plano) do mesmo tipo (escala), pois caso isso não seja feito, podemos correr o 

risco de uma única imagem captada não estar de acordo com aquilo que queríamos e 

podemos encontrar dificuldades em regravar. 

 

Nesta última etapa, os materiais gravados serão analisados e o material bruto será 

selecionado, ou seja, serão escolhidas as melhores imagens, e os melhores planos. Após 

isso, avança-se para o processo de edição, finalização e exportação. Na edição poderão 

ser feitas correções necessárias, como cor, correção de áudio, etc. O vídeo também é 

finalizado com créditos finais, eventuais legendas caso seja necessário e entre outros 

detalhes. No fim, após várias revisões, ele está pronto para ser exportado em um arquivo 

de vídeo (Cerigatto, 2020). 
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Infelizmente, a maior parte dos vídeos que editei já tinham a primeira etapa (pré-

produção) feita. Contudo, para mim, tornou-se algo mais empolgante, pois tive um grande 

desafio de recolher e escolher imagens captadas por outra pessoa, que enquadrassem 

naquilo que era o objetivo do vídeo. 

  

O vídeo, a que me refiro, trata-se de um vídeo institucional e ao mesmo tempo 

publicitário. É um vídeo que retrata em dois minutos o Centro Ciência Vida da Floresta 

em Proença-a-Nova. 

 

1.1.2.1 Vídeo Centro Ciência Viva da Floresta 

 

O Centro Ciência Vida da Floresta em Proença-a-Nova é parte integrante da rede nacional 

de vinte Centros Ciência Viva distribuídos por todo o país e que surgem como um dos 

eixos de atuação da Agência Nacional para a Cultura Científica e tecnológica (Ciência 

Viva), criada em 1996 para promover a cultura científica e tecnológica na sociedade 

portuguesa. Os Centros Ciência Viva são espaços interativos de divulgação científica e 

tecnológica, que funcionam como plataformas de desenvolvimento regional - científico, 

cultural e económico - através da dinamização dos atores regionais mais ativos nestas 

áreas. O Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova abriu ao público em 21 de julho de 2007 

e até à presente data recebeu 174 240 visitantes (C.C.V.F, 2020). 

 

Foi-me proposto para este vídeo uma representação do Centro, evidenciando as atividades 

que são desenvolvidas, bem como os seus espaços interativos. Portanto, como já tinha 

toda a imagem do espaço, só me bastava fazer uma recolha daquelas que enquadrassem 

naquilo que era o propósito e começar a edição.  

 

A edição de vídeo ou montagem enquadra-se na terceira etapa, ou seja, enquadra-se na 

pós-produção, como já tinha mencionado anteriormente. Para esta parte, utilizei um dos 

softwares que já havia utilizado na Escola, portanto, não tive dificuldades no seu 

manuseamento. O software utilizado foi o Adobe Premiere (Figura 15), que pertence ao 

mesmo grupo que o Adobe After Effects já mencionado neste trabalho. O Adobe Premiere 

é um software de edição de vídeo, e como ele existem muitos outros como o caso de 

DaVinci Resolve, Final Cut, etc. 
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Figura 16- Adobe Premiere  

Fonte: Adobe 

 

O processo de edição de um vídeo está relacionado com a seleção e cortes de imagens ou 

planos, colocação de efeitos especiais, correção de cor, edição de áudio, entre outros. 

 

Segundo Armes (1999, p. 143), a edição de vídeo envolve o mesmo processo de 

selecionar imagens e achar o ritmo de uma sequência que o filme exige, e o som separado 

pode ser acrescentado na etapa de sonorização. Portanto, neste vídeo, tive de seguir uma 

sequência lógica, e fazer com que o vídeo fosse uma visita ao Centro Ciência Viva da 

Floresta, retratando o que podemos lá encontrar (Figura 16).  

 

Por este vídeo ser uma apresentação do Centro Ciência Viva da Floresta, convém que 

tenha uma música instrumental de fundo que se relacione com o ambiente da floresta e 

com aquilo que é o próprio espaço de forma a construir e complementar a narrativa do 

vídeo.  
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Fiz a pesquisa por música deste género numa plataforma denominada Artlist, que é uma 

plataforma paga, onde se pode encontrar todo o tipo de géneros musicais e para todo o 

tipo de temas audiovisuais. 

 

 

Figura 17- Edição de Vídeo Centro Ciência Viva da Floresta  

Fonte: Adobe 

Na reta final da edição do vídeo podem ser feitos ainda alguns acertos como afinação dos 

cortes, aplicação de alguns filtros que ajudarão na caracterização da identidade do vídeo 

e a sua estética e, por fim, a correção de cor.  

 

A correção de cor é uma técnica que, para mim, deve ser aplicada no final da edição, pois 

é uma técnica que requer paciência e, por outro lado, a correção de cor exige muito da 

capacidade do computador. Conforme dizem Briglia et al. (2010, p. 107), “após a 

afinação dos cortes e a equiparação da luz entre os takes, aplica-se a correção de cor, com 

o nivelamento de luz presente no vídeo”. Podemos verificar uma grande diferença após 

ser feito o tratamento da imagem no que toca à correção de cor, este exemplo é 

demonstrado na figura 17. 

 

Nesta técnica, utilizei uma das ferramentas próprias do Adobe Premiere denominada 

Lumetri color. Está ferramenta é ativa e apresentada na janela de coloração do próprio 

programa e serve para ajudar o editor a corrigir as cores das imagens.  



 

26 

 

Lumetri Color 

Ela possibilita fazer a coloração de forma automática, isto é, é o programa que faz a 

correção por si só, ou fazer a correção manualmente, que é, o editor quem aplica a 

correção onde achar necessário. 

      

 

Figura 18- Correção de Cor 

Fonte: Adobe 

 

Podemos observar uma grande diferença entre as imagens 1 e 2 contidas na figura 18. 

Verifica-se que a exposição, bem como a própria cor das plantas e do edifício, nos 

remetem a uma cor mais natural. É este o principal objetivo da correção de cor, dar a 

imagem a sua verdadeira cor e quase a mesma perceção que podemos ter ao olho nu. 

 

Para além deste vídeo, fiz a edição de mais alguns, como o caso o vídeo publicitário da 

empresa Matos e Prata BMW em que anuncia e convida os clientes a participar num 

evento denominado “Usados” realizado entre os dias 25 e 28 de junho de 2020 (Apêndice 

3). 

1 2 
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E por fim, mesmo no final do meu estágio, fiz a edição de um vídeo de casamento, em 

que o cliente pretendia estender mais a duração do vídeo, isto é, acrescentar mais imagens 

(Apêndice 4).  
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Reflexão Final 

 

Inicio esta reflexão final com uma corrida ao passado, este é o momento em que paramos 

e olhamos para trás e observamos que quando nos esforçamos para atingir qualquer tipo 

de objetivo vale a pena. O sabor da vitória é mais gostoso quando é alcançada com 

sacrifício e dedicação. 

 

Durante esta caminhada de três anos que graças a Deus está sendo concluída, foi uma 

experiência única.  

 

Nesta caminhada, eu pude absorver inúmeros conhecimentos ao nível da multimédia e 

mesmo da comunicação.  

 

Uma das “coisas” que aprendi e que se relaciona muito com o próprio curso é a 

comunicação. Comunicar não é apenas falar, envolve muitos fatores, por isso este curso 

não podia ter outro nome a não ser Comunicação Multimédia, que diz respeito a várias 

formas de comunicar, com imagens seja ela estática ou dinâmica, com textos, etc. Mas, 

apesar disso, eu ainda vejo que o curso é simplesmente uma grande porta de entrada para 

a vida profissional, e que existem ainda muitas coisas para aprender. Sei também que o 

que aprendi durante este percurso já é uma base mais que suficiente para que possa 

progredir.  

 

Posso ainda dizer que este curso, esta área de multimédia, é uma área vasta, sendo uma 

área do presente e do futuro, por isso precisamos estar a par das atualizações para não 

sermos tão surpreendidos.  

 

Digo isto ao mesmo tempo que deixo um conselho à escola e à direção do curso, para 

que possam investir neste curso, para que os alunos na hora do estágio, não tenham 

desculpas e principalmente dificuldades em lidar com algumas ferramentas. 

 

Também felicito a escola pela complexidade e pela dedicação em ensinar um pouco de 

tudo para os alunos.  
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Relativamente ao estágio, posso dizer com grande satisfação que é a melhor parte do 

curso, e por isso se encontra na etapa final.  

 

Realizar este estágio curricular foi a mesma coisa que sentir o sabor do mercado de 

trabalho, apesar de algumas dificuldades como, a adaptação ao meio pois, já não é uma 

sala de aula. Contudo, correu tudo conforme esperado, aprendi muito com o meu 

orientador e outros colaboradores da empresa, dei o meu melhor e queria poder ter dado 

mais, mas, a pandemia dificultou um pouco.  

 

Fico feliz em ter terminado assim, porque para mim o estágio pode ter terminado, mas a 

amizade, o respeito e a humildade foram lá deixados. A prova disto, foi que depois do 

estágio fui chamado para trabalhar como freelancer (profissional autónomo), em alguns 

trabalhos desenvolvidos pela empresa. Termino esta reflexão com espírito de dever 

cumprido e preparado para uma nova caminhada. 
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