


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 
 

EFIGÉNIA CARDOSO MARQUES 

RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE LICENCIADO 

EM COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA 

GUARDA 

 

 

 

 

 

 

Dezembro 2020



I 

 

Ficha de identificação 

Nome: Efigénia Marques 

Nº aluno: 1011598 

Instituição: Instituto Politécnico da Guarda 

Unidade orgânica: Escola Superior de Educação Comunicação e Desporto  

Curso: Comunicação Multimédia 

Professor Orientador: Guilherme Monteiro  

 

Entidade: RM21 – Design Multimédia, Lda. 

Serviço: Serviços de Design Gráfico, Impressão, Webdesign, Vídeo e Multimédia 

Morada: Rua Dr. Martins das Neves, Lote 2 R/ch Dir. 

6300-372 Guarda 

Telefone: 271 212 488 

Email: rm21@rm21.pt 

Website: https://www.rm21.pt/ 

 

Supervisora na organização: Eng.ª Rosa Varandas 

Grau Académico:  Licenciada em Design e Tecnologia 

Email: ro@rm21.pt 

 

Período de estágio: 4 de maio a 15 de julho de 2020 

Duração: 400 horas  

https://www.rm21.pt/


II 

 

Agradecimentos 
Agradeço, 

ao Instituto Politécnico da Guarda, à Escola Superior de Educação, Comunicação e 

Desporto e a todos os professores do curso de Licenciatura em Comunicação Multimédia 

pelos conhecimentos que me transmitiram ao longo destes três anos.  

Aos professores Carlos Brigas e Carlos Canelas pelo ótimo trabalho que desempenharam 

como diretores de curso e professores pois com eles adquiri diversos conhecimentos que 

decerto serão essenciais para o meu futuro na área da multimédia; ao professor Guilherme 

Monteiro que para além de ter aceitado prontamente o meu pedido para orientador de 

estágio, sempre se mostrou disponível para ajudar todos os alunos no que fosse necessário 

ao longo destes três anos, e também pelos vastos conhecimentos que nos transmitiu em 

todas as aulas dadas que sem duvida foram e serão grandes ajudas para todos nós como 

pessoas, e como profissionais um dia.  

À Eng.ª Rosa Varandas por me ter acolhido tão bem e por tudo o que me ensinou, assim 

como á Maria Moreira por sempre me ter ajudado e apoiado em todas as dificuldades e 

pelo carinho dado. 

Às minhas colegas e amigas Carolina Alves e Sara Franco por me terem acompanhado e 

ajudado em tudo ao longo destes três anos; 

Ao meu namorado, Emanuel Pinto, por todo o incentivo dado ao entrar para este curso, 

todo o apoio e ajuda para ultrapassar todos os obstáculos e adversidades que iam 

aparecendo e por todos os momentos vividos; 

Aos mais importantes, aos meus pais e ao meu irmão por tornarem tudo isto possível, por 

acreditarem e confiarem sempre em mim, por todo o apoio, por nunca me deixarem ir 

abaixo e por me fazerem crescer e ser o que sou hoje. 

Obrigada a todos!   



III 

 

Resumo 

O presente relatório descreve todo o trabalho realizado ao longo de quatrocentas horas. 

Estágio este realizado na RM21- Design Multimédia, Lda., onde foram exercidas tarefas 

relacionadas com design gráfico, edição de imagens, construção de websites e trabalhos 

manuais. 

Este documento encontra-se dividido em duas partes, um primeiro capítulo onde é feita 

uma breve contextualização da empresa acolhedora no qual podemos encontrar a 

estrutura organizacional, a missão, visão e valores, a identidade visual e sua história; no 

segundo capítulo encontramos detalhadamente todas as atividades realizadas ao longo do 

estágio.  

 

Palavras-chave: Página, Multimédia, Website, Banners, Comunicação e Posts. 
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Glossário 

Adobe Illustrator - é um programa de ilustração que permite a criação de conteúdos 

gráficos como ícones, panfletos, cartões de visita ou mesmo ilustrações para livros, 

revistas, etc; 

Adobe Photoshop - é um programa de manipulação de imagens onde é possível criar 

fotorrealismos, corrigir fotografias, etc; 

Background – fundo; 

Baners – Imagem criada de forma a que uma empresa faça publicidade na internet do seu 

site, serviços ou produtos; 

Branding - Conjunto de técnicas de construção e consolidação de uma marca; 

Browser – navegador da internet; 

Link - é o “endereço" de um documento, ou um recurso na internet; 

Mockup - é um modelo em tamanho real de um projeto ou dispositivo; 

Packaging – Criação de embalagens; 

Plugin – é um programa utilizado para acrescentar funções a outros programas maiores; 

Posts – Imagens feitas com intuito de serem colocadas nas redes sociais de forma a 

publicitar um serviço ou produto; 

Slider – conjunto de fotografias, objetos, etc a deslizar; 

Slogan - Trata-se de uma frase de fácil memorização que resume as características de um 

produto ou serviço; 

Style – estilo; 

Webdesign - Criação de páginas de internet tendo por especial atenção o aspeto visual da 

página, produção e introdução de conteúdos; 

Widgets – é um componente de interação, como botões, hiperligações, etc. 
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Introdução 

O presente relatório surge no âmbito da unidade de Estágio Curricular, tendo como 

propósito a finalização da Licenciatura em Comunicação de Multimédia na Escola 

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

Candidatei-me a RM21 – Design Multimédia, Lda. para a realização do estágio, este tinha 

duração de 400 horas e para tal requeri à empresa se este poderia decorrer entre os meses 

de maio, junho e julho. Após a aceitação da minha candidatura, iniciei as minhas funções 

como webdisgner, orientada por um plano de estágio que podemos encontrar no Anexo I 

elaborado pela supervisora na empresa, a Eng.ª Rosa Varandas, e posteriormente 

aprovado pelo meu orientador Guilherme Monteiro. 

Este relatório está estruturado com base em dois capítulos, sendo que o primeiro 

corresponde á caracterização da entidade onde encontramos detalhadamente a sua 

estrutura organizacional, os seus serviços, uma análise SWOT entre outras, enquanto que 

o segundo refere-se então às várias atividades realizadas ao longo do estágio e todos os 

métodos de elaboração das mesmas. Para a realização das atividades durante o estágio e 

para realização de todo este relatório segui a metodologia de pesquisa, nomeadamente a 

pesquisa bibliográfica que tal como o nome indica foi uma pesquisa feita na área da 

bibliografia.  

Para finalizar, é apresentada uma reflexão final, onde consta a importância do estágio e 

toda experiência profissional obtida.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

A Empresa
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Este capítulo apresenta uma contextualização da entidade acolhedora para o estágio 

curricular, RM21 – Design Multimédia, Lda.  

Neste, dar-se-à também a conhecer a sua localização, os serviços, estrutura 

organizacional, identidade visual e a análise SWOT da mesma.  

 

1.  RM21 – Design Multimédia, Lda 

Esta iniciou a sua atividade em 2003 e encontrasse sediada na cidade da Guarda, mais 

concretamente na Rua Dr. Martins das Neves, Lote 2 R/ch Dir. 

É uma pequena empresa que oferece uma vasta variedade de serviços multimédia, como 

design, branding, impressão, packaging, web e vídeo. 

 

1.1. Missão, Visão e Valores 

Estes são o conjunto de diretrizes fundamentais que regem uma organização/entidade.  

1.1.1. Missão 

A missão de uma entidade é o que a distingue de todas as outras, é a razão pela qual uma 

empresa existe, definindo quem são e o que fazem.  

Segundo Chiavenato (2005) a missão é o que de certa forma orienta as atividades de uma 

organização, serve também para esclarecer os objetivos da mesma e os seus valores e 

estratégias organizacionais.  

Assim sendo, a missão da RM21 – Design Multimédia, Lda. é desenvolver produtos e 

criar soluções que ajudem o cliente a ultrapassar os seus desafios 

1.1.2. Visão 

A visão trata-se dos resultados que a empresa espera serem alcançados no futuro, isto é, 

que todos os objetivos sejam cumpridos de forma eficaz e que o sucesso seja alcançado 

bem como a confiança dos clientes. 

Chiavenato (2005) diz-nos que a “visão é a imagem que a organização tem a respeito de 

si mesma e do seu futuro(…) está mais voltada para aquilo que pretende ser do que como 

realmente é (…) representa o destino que a empresa pretende transformar em realidade” 
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Para a RM21 – Design Multimédia, Lda. a visão é ganhar terreno e quota de mercado, 

conseguindo o seu reconhecimento. 

1.1.3. Valores 

Os valores são definidos como regras ou princípios que uma entidade tem que seguir, de 

forma a alcançar os objetivos delineados, assim as empresas devem defini-los de maneira 

que haja harmonia entre os colaboradores e que todos sigam o mesmo caminho.  

Para a RM21 – Design Multimédia, Lda. os seus valores estipulam-se em: qualidade do 

trabalho; satisfação do cliente; proximidade com o cliente; inovação.  

 

1.2. Estrutura organizacional 

A estrutura organizacional define a forma como uma empresa/organização é 

hierarquizada e a forma como as atividades desenvolvidas são divididas e organizadas.  

Abaixo, na figura 1 podemos encontrar a representação do organograma da empresa que 

permite a simplificação e melhor compreensão de como são distribuídas as tarefas a 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente, a RM21 – Design Multimédia, Lda. é dirigida pela Eng.ª Rosa Varandas, 

responsável principalmente pela direção. 

Figura 1 - Organograma RM21 – Design e Multimédia, Lda. 

Fonte: RM21 - Design Multimédia, Lda. 

Direção

Impressão Multimédia Design Web
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1.3.Identidade Visual 

A identidade visual de uma empresa é a sua imagem, é o que a faz ser reconhecida e 

memorizada pelo público. Wheeler (2008) acrescenta que uma identidade visual de fácil 

memorização viabiliza o seu reconhecimento e prestígio. “A identidade visual provoca 

perceções e desencadeia associações a respeito da marca.” (Wheeler, 2008, p.24) 

“A noção de identidade visual refere-se a símbolos organizacionais visíveis, mas que 

exprimem sentidos mais profundos como significados partilhados num contexto” 

(Arminda M. de Sá Moreira B. Sequeira, 2013, p.7) 

Esta terá de ser composta por diversos elementos nomeadamente o símbolo e o logotipo, 

sendo que o primeiro corresponde à parte gráfica e o segundo corresponde à parte escrita. 

Gonzalez (2006) afirma que o que constitui uma identidade visual é o conjunto da marca, 

do símbolo e do logotipo. O mesmo autor declara também que um logotipo se refere ao 

nome da empresa/marca, ou seja, são os atributos que compõem a tipografia como a cor, 

o tipo de letra e o tamanho.  

Na figura 2 encontra-se representada a identidade visual da RM21, o conceito prende-se 

segundo a Engª Rosa Varandas ao facto da empresa ter sido criada no século XXI, daí o 

número 21 e as letras nela representada estão associadas aos fundadores da mesma.  

 

 

 

 

 

 

 

Uma curiosidade e coincidência é que o número 21 corresponde também ao número de 

fundadores, ou seja, dois fundadores com a inicial “R” e um fundador com a inicial “M”. 

 

Figura 2 - Identidade Visual da RM21 - Design Multimédia, Lda. 

Fonte: RM21 - Design Multimédia, Lda. 
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1.4.Análise SWOT 

Esta serve para ajudar a desenvolver uma estratégia de negócio, caracteriza-se pelos 

Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças de uma empresa.  

Teixeira (2005:52) refere-se à análise SWOT como “a qual sugere a escolha das 

estratégias que conduzem á maximização das oportunidades do ambiente, construídas 

sobre os pontos fortes da empresa e à minimização das ameaças bem como à redução dos 

efeitos dos pontos fracos da empresa” 

Podemos assim distinguir estas características como fatores internos, ou seja, os pontos 

fortes e os pontos fracos sendo estes possíveis de controlar, ao contrário dos fatores 

externos, as oportunidades e ameaças que não estão sob o controlo das empresas. 

Na figura 3 podemos observar a forma como analisei a empresa enquanto estagiária. 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

✓ Boa localização; 

✓ Boa relação entre a empresa e os 

clientes; 

✓ Lista de clientes fixa. 

✓ Pouco investimento em material; 

✓ Poucos funcionários para o 

volume de trabalho. 

Oportunidades Ameaças 

✓ Mercado em crescimento; 

✓ Divulgação da empresa através de 

novas tecnologias. 

✓ Diversas empresas com serviços 

idênticos na cidade da Guarda. 

Figura 3 - Análise SWOT 

     Fonte: Própria 

Os pontos fortes encontrados na RM21- Design Multimédia, Lda. tratam-se da boa 

localização pois esta encontra-se numa parte da cidade bastante frequentada, 

relativamente perto do centro comercial, encontra-se também perto de vários negócios 

locais que necessitam do tipo de conteúdos que a entidade produz.; a boa relação empresa 

– cliente que está a par com a lista fixa de clientes pois como os clientes já estão 

fidelizados com a empresa á um longo tempo essa relação tornou-se forte, e por outro 

lado a fidelização de clientes também indica que estes gostam e se identificam com o 

trabalho realizado.  
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Os pontos fracos são essencialmente os poucos funcionários pois maior parte das vezes 

há mais trabalho do que pessoas para o concretizar e isso leva a atrasos na entrega dos 

mesmos acabando por existir por vezes alguns enganos; o fraco investimento em material 

tecnológico e de impressão são outros fatores negativos. 

Uma oportunidade encontrada para a empresa é o crescimento do mercado pois cada vez 

mais há a procura de conteúdos multimédia nomeadamente a renovação de páginas de 

internet ou mesmo a criação de novas, bem como a criação de aplicações. A divulgação 

da empresa é outra oportunidade, pois ao fazer uso das novas tecnologias poderá alcançar 

novos públicos. 

A grande ameaça é a diversidade de empresas nas proximidades que oferecem os mesmos 

serviços que a RM21- Design Multimédia, Lda o que pode levar a que alguns clientes 

optem por realizar os seus trabalhos noutras empresas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 
    O Estágio
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O segundo capítulo refere-se à descrição das atividades realizadas ao longo do estágio, 

ou seja, iram ser descritos e detalhados todos os trabalhos bem como os métodos e 

ferramentas utilizados para a sua concretização. 

2. Plano de Estágio 

Foi elaborado um plano pela supervisora do estágio onde estavam definidas quais iriam 

ser as atividades a elaborar ao longo do período de estágio. Este documento tem como 

finalidade o estabelecimento de objetivos e competências a desenvolver.  

Inicialmente para serem definidos com maior clareza os objetivos e os trabalhos a realizar, 

foi feita uma reunião com a Engª Rosa Varandas e a sua colaboradora Maria Moreira, na 

qual foi definido também o horário e os métodos de trabalho adotados pela empresa. 

Inicialmente a área em que tinha maior interesse era o design gráfico, mas com o decorrer 

do estágio e os conhecimentos adquiridos quer durante o curso, quer durante o próprio 

estágio, o meu interesse e gosto passou também a ser grande parte pelo webdesign. 

 

3. Trabalhos realizados 

O meu estágio passou por ser grande parte dedicado a dois projetos, projetos estes na área 

do WebDesign. WebDesign é a criação de aplicações ou conteúdos produzidos para a 

internet, abrangendo um conjunto de elementos gráficos e escritos. A WebGuru India 

(2008) mostra que o webdesign é fundamentado na criatividade e nas tecnologias 

baseadas em linguagens de programação como o HTML, CSS, PHP, entre outras; frisam 

ainda que este incorporar processos desde a conceptualização até á execução de conteúdos 

multimédia com o auxílio das novas tecnologias. 

O primeiro website foi para a própria empresa acolhedora do estágio a RM21 – Design 

Multimédia, Lda., e o segundo para uma empresa de transportes a Sempre a Girar, Lda.  

Foram também realizados trabalhos na área do design como tratamento de imagens para 

os websites que estava a criar, elaboração de uma identidade visual, criação de banners e 

posts para redes sociais e para promoção de produtos, criação de uma caixa para vinhos, 

design de um jipe, post publicitário para ser colocado no jornal e remodelação de uma 

identidade visual. Para além destes também foram realizadas atividades como corte e 

aplicação de vinil.  
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Ao longo deste capítulo vão ser apresentados os trabalhos elaborados e encontrar-se-ão 

organizados por cliente/entidade, para uma melhor compreensão. 

3.1.RM21– Website  

Como foi referido anteriormente esta é uma pequena empresa dedicada a uma variedade 

de serviços multimédia e encontra-se sediada na cidade da Guarda tendo-se iniciado no 

ano de 2003.  

Na primeira reunião com a Engª. Rosa Varandas que para além de CEO da empresa era 

também a minha supervisora e com a sua colaboradora Maria Moreira, foi me proposta a 

realização de um novo website para a empresa pois o anterior estava um pouco 

desatualizado. Nos dias de hoje os potenciais clientes antes de contactarem uma empresa 

para a realização de um serviço ou antes de adquirirem um produto, tem tendência a 

pesquisar na internet trabalhos realizados pelas mesmas e compararem com outras marcas 

ou empresas para poderem perceber se é fiável ou não. Como nos diz Ricardo Cavallini 

(2008) o consumidor tem mais facilmente acesso a informação e pode conhecer melhor 

as empresas, serviços ou marcas através da internet, e tem a possibilidade de os partilhar. 

Os objetivos pretendidos pela Engª Rosa eram que o site tivesse um estilo moderno e de 

simplicidade, foi decidido que o mesmo seria elaborado através de um tema que seria 

adquirido pela empresa e o mesmo estava composto em código HTML e CSS.  
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Pondo em prática os conhecimentos que me foram transmitidos durante a licenciatura 

procedi do seguinte modo para elaboração do mesmo, antes de mais nada foram 

escolhidos os layouts a serem utilizados e trabalhados. De seguida fiz uma recolha de 

toda a informação presente no antigo website e para além dessa informação foi me cedida 

informação adicional que a Engª Rosa pretendia que fosse apresentada nesta nova página.  

Comecei por fazer uma seleção e separação de todos os clientes/ trabalhos pelas várias 

áreas em que tinham sido executados, por exemplo branding, printing, etc., sendo que em 

alguns casos foi necessário fazer uma pequena edição ou transformação de imagens. Para 

várias situações foi necessário ir á internet buscar mockups para serem utilizados com o 

material pretendido. Como podemos verificar na figura 4 foi criado um mockup para 

separadores de livros que tinham sido criados pela RM21. 

  

  

Figura 4 - Mockup livro e separadores 

Fonte: Própria 
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Depois de todo o material recolhido e devidamente organizado, peguei nos layouts 

escolhidos e comecei a transformá-los no que tinha sido solicitado. O tema usado foi o 

Thomas Rhythm, como referi anteriormente todo o tema estava elaborado em HTML, vou 

agora detalhar tudo acerca da página inicial. 

1. Podemos verificar através da figura 5 que foi alterado o conteúdo que iria aparecer 

no separador do browser, para isso no código HTML foram alteradas as seguintes 

funções:  

• <title>RM21 Design Multimédia </title>, que indica que o título a 

parecer no separador será “RM21 Design Multimédia. 

• <link rel="shortcut icon" href="imagens/simbolo.png"> que diz 

ao programa que o pequeno ícone que aparece no separador irá ser a 

imagem que se chama símbolo e tem extensão PNG e encontra-se na 

pasta imagens. 

  

 

2. Na barra de menu alterei a identidade visual através da função  

  <a href="#top" class="logo"> 

                            <img src="imagens/logoBranco.png" /> 

                        </a> 

Que nos diz que a imagem que será apresentada no topo é a que tem o nome de 

“logoBranco” extensão PNG e encontra-se na pasta imagens. No menu em si 

foram alterados os nomes para português, foram removidos alguns que não faziam 

sentido e o separador Portefólio foi alterado para um submenu em que ao passar 

o rato por cima do mesmo apareceria o submenu com os respetivos campos.  

 

 

Figura 5 - Separadores do browser 

Fonte: Própria 
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Para isso foi declarada uma lista com os vários temas, podemos observá-lo na 

figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

De salientar também que ao carregar em cada menu a página desce até uma 

determinada área, isso acontece porque para cada área foi criado uma hiperligação 

<a> com um determinado atributo “href” que nos encaminha para a parte 

desejada. Por exemplo na figura anterior podemos ver que temos o link <a href 

=”#portfolio”…> que nos indica que seremos encaminhados para a parte da 

página que se chama “portfolio”. 

3. Para alteração do vídeo que apresenta a empresa apenas foi necessário a colocação 

do mesmo na pasta já predefinida e com o nome igual ao que já se encontrava lá. 

O vídeo em si foi gravado pela Engª Rosa Varandas e editado por mim no 

programa cedido pela mesma, Wondershare Filmora é um programa de edição de 

vídeo. Com a ajuda da minha supervisora na edição de vídeo apenas fiz alguns 

cortes em partes menos importantes dos pequenos vídeos filmados por ela, 

podemos ver na figura 7 como se procede ao corte.  

 

 

 

 
Figura 7 - Corte de vídeo 

Fonte: Própria 

Figura 6 - Submenu 

Fonte: Própria 
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Ou seja, com o rato selecionamos o minuto ou segundo onde queremos fazer o 

corte e logo aparece o símbolo de uma tesoura que fará o corte que pretendemos.  

Para que não se notassem algumas imperfeições coloquei uma estabilização, este 

processo realiza-se através da seleção da parte do vídeo que queremos estabilizar 

e com o botão direito do rato sobre a mesma clicamos em “Estabilização” e 

aparece a janela que está representada na figura 8 e é só fazer “OK” e o processo 

de estabilização começa. 

 

  

Foi também alterada a velocidade de cada parte do vídeo, pois a Engª Rosa 

pretendia que algumas partes fossem um pouco mais lentas para que se pudesse 

visualizar melhor o espaço, e foi escolhido um filtro.  

4. As frases que alternam por cima do vídeo foram declaradas como um título que 

estaria sempre a passar alternadamente, ou seja, para as definir como tal foi usado 

o atributo <h2> que é um tipo te título definido pelo HTML e para que estivesse 

sempre a rodar o texto coloquei o <span>. 

 

 

 

 

Figura 8 - Estabilização de vídeo 

Fonte: Própria 
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Na figura 9 podemos observar a página inicial. 

 

 

5. A secção Sobre nós está dividida em quatro partes como fundo tem um quadrado 

cinza declarado como secção, <section class="small-section bg-gray-lighter">, 

o texto deve estar alinhado á esquerda para tal declara-se que todo o conteúdo tem 

alinhamento á esquerda <div class="relative container align-left">. Depois sim 

definimos o título como <h1> pois é o tipo de título maior e o mais importante, 

definimos que a frase que aparece por baixo do mesmo é uma citação, através do 

atributo <blockquote> e de seguida colocamos mais dois parágrafos com o 

restante texto, para que estes sejam representados lado a lado como podemos 

observar na figura 10 foram feitas duas <div> da mesma classe.   

 

Figura 9 - Página Inicial 

Fonte: Própria 

Figura 10 – Secção sobre nós 

Fonte: Própria 
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6. Nos Serviços apenas era pretendido dar uma pequena descrição do mesmo e 

associá-lo a um pequeno ícone, para tal foi então declarado o titulo do tipo <h2> 

e a secção foi dividida numa espécie de grelha através da <div class="row multi-

columns-row alt-features-grid"> em que cada coluna tinha o mesmo tamanho e 

disposição apenas alterava o ícone e o texto, na figura 11 podemos observar a 

composição de cada uma. 

 

 

 

A primeira <div> indica o ícone que irá aparecer, o <h3> será o título e a última 

<div> será o texto descritivo de cada serviço.  

Podemos agora observar na figura 12 como se apresenta a secção Serviços. 

Figura 9 - Secção sobre nós 

Fonte: Própria 

Figura 11 - Composição de cada coluna  

Fonte: Própria 

Figura 12 - Serviços 

Fonte: Própria 
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7. Nesta página apenas era pretendido que aparecessem os trabalhos mais 

importantes feitos pela RM21 e como tal o portefólio nesta etapa seria mais curto, 

depois de uma breve reunião com a minha supervisora decidiu-se quais os 

trabalhos a apresentar nesta página e como se organizaria esta secção. Assim foi 

colocado o título tal como os anteriores com o atributo <h2>. Para colocar os 

vários clientes/trabalhos foi criada uma lista não ordenada <ul> que seria 

composta por doze itens <li>, na figura 13 podemos observar como é composto 

cada item. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada item é definida uma hiperligação que nos direciona para a página 

descritiva de cada trabalho isto acontece quando clicamos sobre o cliente/trabalho, 

através do atributo href.  

É definida também a imagem através do atributo src onde dizemos ao programa 

que esta chama-se p4, neste caso, e que se encontra na pasta Picoto dentro da pasta 

imagens.  E definimos o título <h3> que aparecerá quando passamos o rato por 

cima da imagem.  

Figura 13 - Lista do Portefólio 

Fonte: Própria 
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Podemos observar na figura 14 a apresentação final desta secção. 

 

 

8. Nesta secção tal como nas anteriores foi definido o título como <h2> e também 

tal como aconteceu no ponto 6 foi definida uma espécie de grelha dividida em 

três, onde apenas foi alterado o conteúdo, o idioma e a cor dos ícones. Esta última 

é feita no ficheiro style que se encontra em linguagem CSS, a partir da classe “ci-

icon” apenas mudei a cor que como podemos observar na figura 15 está a 

vermelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Portefólio 

Fonte: Própria 

Figura 15 - Ícones contactos  

Fonte: Própria 
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A apresentação final da secção é a que está demonstrada na figura 16. 

 

 

9. No mapa apenas foi alterado o link em <iframe>, foi alterado o idioma das 

palavras e tal como no ponto anterior foi alterada a cor do ícone que como 

podemos observar na figura 17 passou a vermelho. 

 

 

10. No rodapé foi alterada a identidade visual, os ícones das redes sociais, ou seja, 

cada um com a hiperligação às respetivas e a cor dos mesmos tal como aconteceu 

com os ícones dos Contactos. 

 

Figura 16 - Contactos  

Fonte: Própria 

Figura 17 - Mapa  

Fonte: Própria 
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O site de uma empresa não pode ser constituído apenas por uma página, principalmente 

quando se trata de uma empresa como a RM21 que executa uma panóplia de trabalhos 

para variados clientes e como tal necessitava de uma página bem elaborada em que fosse 

possível visualizar maior parte desses trabalhos para que potenciais clientes vejam os seus 

métodos de trabalho e os produtos finais.  

Para tal e como foi referido anteriormente foi elaborada mais uma página, a página do 

Portefólio a qual vou agora detalhar: 

11. Para começar tal como na página explicada anteriormente a informação presente 

no separador do browser foi alterada da mesma forma, ou seja, foram feitas 

alterações no <title> e no <link> da imagem como podemos observar na figura 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na barra de menu foram feitas algumas alterações iguais às referidas 

anteriormente, embora nesta tenham sido também feitas algumas na parte do style 

em CSS passando por isso a preto em vez de branco.  

Figura 18 - Alterações para o 
separador do browser  

Fonte: Própria 
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Sendo feito da seguinte forma: a partir da classe “main-nav” fui ao ficheiro 

“style.css” e alterei o parâmetro “background” para #000, ou seja, o código da cor 

preta.  

13. Na secção do cabeçalho foram então alterados a frase que se encontra logo a seguir 

ao título, foi retirado o pequeno menu que aparecia e tal como explicado no ponto 

anterior (12) foi também alterada a cor também no ficheiro “style.css” através da 

classe “small-section” alterei o parâmetro “background-color” para  #ffffff, ou 

seja, o código da cor branca.  

Na figura 19 podemos ver o antes e depois das alterações feitas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. No corpo da página em primeiro lugar foi alterado o fundo para uma imagem 

escolhida pela Engª. Rosa e para tal acontecer mais uma vez as alterações foram 

feitas no ficheiro “style.css”, na classe “page-section1” foi colocado o URL do 

sítio onde se encontrava a imagem através do comando: 

background-image: url(../fundo.jpg); 

Figura 19 - Alterações barra de 
menu e cabeçalho 

Fonte: Própria 
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15. De seguida foi alterado o menu que antecedia os trabalhos/clientes, neste apenas 

acrescentei mais áreas e mudei a cor tal como nos anteriores no ficheiro 

“style.css”. na figura 20 podemos ver a classe que foi alterada. Ou seja, o texto 

está a preto quando é selecionado passa a vermelho e quando o rato passa por cima 

do mesmo também fica vermelho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uma das áreas tem um nome associado e quando é escolhida apenas aparecem os 

trabalhos/clientes associados a essa área, pois como vamos ver a seguir em cada cliente 

são declaradas as áreas que lhe pertencem.  

16. O portefólio em si foi mantido igual apenas foram colocadas as imagens 

pretendidas para cada cliente/trabalho, o respetivo nome e a cada um foi associada 

a área de trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Cor do menu das áreas de 
trabalho 

Fonte: Própria 

Figura 21 - Ligação a cada 
trabalho/cliente 

Fonte: Própria 
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Por exemplo na figura 21 podemos ver que para o cliente Camara Municipal da Guarda 

foram feitos trabalhos em Branding, Printing e Packaging e por tanto foram essas áreas 

as associadas á classe “work-item”, assim como foi feita a hiperligação á página desse 

trabalho através do comando <a href> e a imagem foi alterada para a pretendida, e 

assim se sucedeu para todos os restantes clientes. 

17. De seguida foi retirada uma pequena parte que para a Engª. Rosa não fazia sentido 

e por tanto apenas mantive o rodapé fazendo as mesmas alterações que na página 

inicial. Podemos observar na figura 22 o resultado. 

 

 

Foi alterado o logotipo que ao ser clicado sobe até ao topo da página, isto acontece, pois, 

é declarada a seguinte referência: <a href="#top"> 

e nos ícones das redes sociais apenas se mantiveram as importantes sendo que para cada 

uma foi colocada a hiperligação através do comando: 

<a href="https://www.facebook.com/rm21multimedia/" ></a> 

As últimas páginas a serem criadas foram as de cada cliente, estando estas associadas 

sempre às anteriores e tendo como base as mesmas concluímos já que o separador do 

browser, o menu, o cabeçalho e o rodapé em nada diferem com os das páginas descritas 

anteriormente. Nestas apenas foi mudado o corpo da página, assim sendo a primeira 

mudança foi a secção “Sobre o Projeto” que foi dividida em três partes passando a parte 

dos detalhes para a parte superior das imagens em vez de ficarem no final e assim 

juntando-se aos ícones e á descrição do trabalho fica então a divisão em três. Cada um 

dos ícones foi criteriosamente escolhido, dentro do que era possível no tema, para 

representar cada técnica utilizada no respetivo trabalho isto era feito através da classe 

Figura 22 - Rodapé 

Fonte: Própria 
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requerida em <span class="icon-tools"></span> que estava declarada no ficheiro “et-
line.css”. 

As imagens em carrossel mantiveram-se sendo apenas dispostas as respetivas para cada 

cliente/trabalho. Tudo o que no tema original surgia a seguir ás imagens foi retirado a 

pedido da Engª Rosa e da Maria pois não fazia sentido, somente se mantiveram os 

trabalhos relacionados, que funcionam da mesma forma que todos os que se apresentam 

na página do portefólio. Na figura 23 observamos o resultado. 

 

  
Figura 23 - Página Cliente 

Fonte: Própria 
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Por fim e porque como temos um formulário de preenchimento de dados na área dos 

contactos foi necessário construir a página de Privacidade. Esta apresenta a mesma 

estrutura das anteriores, ou seja, a barra de menu, a secção do título e o rodapé foram os 

das páginas anteriores apenas se alterou o conteúdo e forma de disposição do mesmo na 

página e foi colocada uma pequena secção para possíveis questões.  

Para disposição da informação apenas foi necessário colocar os títulos com o atributo 

<h4> e o texto como um parágrafo <p>. Por exemplo:  

 <h4 class="font-alt">Definição de Dados Pessoais</h4> 

<p>  Qualquer informação, em qualquer suporte escrito, magnético 

ou digital relativa à identificação de uma pessoa singular ou que 

possa ser identificável.  </p> 

A secção das questões já se encontrava feita num outro tipo de página apenas a coloquei 

abaixo dos parágrafos e alterei o idioma.  

No Apêndice I podemos encontrar todo o código das quatro páginas e o resultado final.  

  



25 

 

3.2.Sempre a Girar, Lda. 

A Sempre a Girar, Lda. é uma empresa de transportes que teve início da sua atividade em 

1999. Encontra-se sediada em São Silvestre, Coimbra e é um projeto de família. 

Inicialmente dedicava-se apenas ao mercado nacional, vindo mais tarde a atravessar a 

fronteira e começando assim a fazer transportes para todo o mercado ibérico.   

Após uma reunião com a Engª Rosa e a Maria foi decidido que tendo em conta o que o 

cliente desejava a página seria feita em WordPress, que é uma ferramenta utilizada para 

a criação de páginas de internet ou blog, e o tema utilizado seria o Avada. Foi-me 

fornecido um documento vindo do cliente onde estava detalhada como seria pretendida a 

estrutura da página e algum conteúdo que deveria constar na mesma.  

Um site serve principalmente para dar a conhecer uma empresa ou serviço, seja ela de 

maiores ou menores dimensões e tal como diz Filipe Carrera (2018) o digital veio ajudar 

as empresas a igualarem-se entre si e a oferecer maior viabilidade para a transmissão de 

mensagens. 

Assim sendo e porque a empresa em questão queria tornar-se mais facilmente encontrada 

e reconhecida procedeu-se á criação do website.  

Em primeiro lugar procedi á instalação do WordPress com ajuda da Maria os passos 

foram os seguintes:  

1) descomprimir a pasta onde este se encontra; 

2) entrar na conta, no painel C e clicar no botão que diz, Instale agora; 

3) colocar as especificações que desejamos em todos os campos de preenchimento 

que vão surgindo e, Instalar; 

Uma vez instalada a ferramenta procedemos á instalação do tema, para tal foi necessário 

utilizar as credenciais definidas anteriormente para conseguirmos entrar no WordPress 

em si e seguir os seguintes passos: 

1) Para carregar o tema vamos a Explorar – Instalar – Ativar  

2) De seguida verificamos os plugins que se encontram instalados e quais os que 

iremos necessitar. 
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De seguida tendo em conta tudo o que constava no documento dado pelo cliente comecei 

por criar todas as páginas apenas com o nome da mesma, como podemos observar na 

figura 24. 

 

 

Posto isto foi criado o menu, que é formulado usando a ligação das páginas que foram 

criadas antes dando-nos a liberdade de as dispormos da forma como desejarmos.  

Estando os paços iniciais dados e o essencial para começar feito procedi á ativação do 

plugin Fusion Builder é o que nos permite criar e estruturar as páginas mais fácil e 

intuitivamente, dando assim inicio á criação do website. Na figura 25 podemos observar 

a estrutura inicial.  

  

Figura 24 - Criação de páginas 

Fonte: Própria 

Figura 25 - Estrutura inicial  

Fonte: Própria 
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Assim sendo comecei por alterar a identidade visual que se encontrava ao centro do menu, 

através do painel que se encontra do lado esquerdo apenas alterei a imagem para a que 

era pretendida, assim como a cor e o tipo de letra do menu foram também alterados no 

mesmo painel.  

Em seguida procedi á criação do slider que se iria encontra em todas as páginas, esta foi 

feita mais uma vez através de um plugin o Slider Revolution. Para tal foi necessário ter 

em conta todos os formatos onde seria possível visualizar o website, ou seja, a mesma 

animação foi feita quatro vezes cada uma com o respetivo tamanho para computadores 

com ecrãs de maiores dimensões e para computadores com ecrãs de menores dimensões, 

para telemóveis e para tablets. Cada slide foi feito partir de uma imagem fornecida pelo 

cliente para surgir como fundo e depois foram criadas frases e pequenos elementos que 

iam surgindo conforme se queria, no primeiro por exemplo foi colocada a imagem da 

estrada como fundo e a identidade visual só depois é que surge a frase que apenas coloquei 

na linha de tempo a surgir aos trinta e cinco milissegundos e posteriormente o símbolo do 

covid-19 aos setenta e cinco milissegundos. Na figura 26 podemos ver o ambiente de 

trabalho do Slider Revolution e como foi necessária criação de quatro camadas para cada 

formato digital.  

 

 

 

Os sliders que passam a seguir a este foram criados da mesma forma com as mesmas 

características apenas com imagens e frases diferentes.    

Figura 26 - Slider 

Fonte: Própria 
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De volta ao ambiente de criação do site em si, o Fushion Builder por baixo do menu foi 

então criada uma área e nessa foi colocado o slider criado anteriormente.  

Posteriormente procedi á criação do rodapé através dos Widgets que como podemos 

observar na figura 27 fazem parte do programa e todas as páginas. 

 

 

 

Para cada coluna foi escolhido um widget e referenciadas as ligações que deveriam ou 

não ser encontradas em cada um através do número que referencia cada página, assim 

como os contactos e as redes sociais. Na figura 28 podemos ver o resultado  

 

 

Toda esta estrutura foi guardada e utilizada em todas as páginas.  

Figura 27 - Widgets de rodapé 

Fonte: Própria 

Figura 28 - Rodapé 

Fonte: Própria 
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Feita a estrutura principal a ser usada em todas as páginas em simultâneo, vou passar a 

explicar como foram criadas cada uma destas. 

Na Home apenas foram criadas três colunas para colocar a missão, visão e valores da 

empresa esta tal como o cliente solicitou é uma página simples sem grande informação. 

A Sobre Nós tal como o nome indica é onde se encontra a história da empresa e esta é 

composta pelo título e por duas colunas onde se encontram uma imagem dos fundadores 

da empresa e um pequeno texto. A pedido do cliente foi agregada a esta uma outra página 

que encontramos no submenu, Homenagem, muito idêntica á Sobre Nós mudando apenas 

o texto e a imagem.  Nas figuras 29 e 30 podemos observar ambas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29 - Página Sobre Nós 

Fonte: Própria 

Figura 30 - Página Homenagem 

Fonte: Própria 
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De seguida encontramos a página Serviços onde foram descritos os serviços que a 

empresa fornece e para tal em primeiro coloquei o título e uma caixa de texto com uma 

breve descrição depois dividi a secção em três e descrevi cada serviço em separado. Assim 

como na anterior também esta tem agregada a si uma outra página que se encontra no 

submenu, Rotas é onde encontramos os vários pontos da península ibérica por onde a 

empresa passa. Nesta o cliente pediu expressamente que constassem todas as cidades 

Portuguesas e Espanholas que cruzam bem como um mapa animado, para tal procedi da 

seguinte forma:  

1. Dividi a secção em três para colocar a lista das cidades portuguesas em cada uma 

delas; 

2. Como as cidades espanholas eram em maior número tive de dividir esta nova secção 

em quatro para que coubesse toda a lista das mesmas; 

3. Para criação do mapa animado foi necessário desenhar o mesmo no Corel Draw 

programa de desenho vetorial, ou seja, através de uma imagem retirada da internet 

apenas desenhei por cima com a caneta para que ficasse vetorizado e com qualidade, 

exportei como PNG com fundo transparente. De seguida importei para o Adobe Flash 

CS6 programa usado para criação de animações, onde coloquei o mapa como fundo e 

criei uma estrela com a ferramenta Contents > Transfom Scale, na linha de tempo 

criei uma Keyframe no zero e a estrela com tamanho zero também, um pouco mais á 

frente criei outra Keyframe e aumentei o tamanho da estrela para cem, uns 

milissegundo á frente voltei a criar outra Keyframe e alterei mais uma vez o tamanho 

da estrela para setenta, todas esta alterações de tamanho servem para que pareça que 

a estrela pisca. Por fim apenas foi necessário duplicar a estrela e ajustar o local onde 

cada uma delas deveria aparecer e alternar o momento em que apareciam, concluindo 

exportei como GIF para que se pudesse colocar no site. 

Na Frota o cliente pediu que o slider não fosse o mesmo que o das outras páginas apenas 

queria uma imagem de alguns dos seus veículos. Tal como nas anteriores coloquei o título 

e de seguida numa caixa de texto detalhei todos os veículos da empresa, para as imagens 

dividi a secção em três e em cada uma delas coloquei um título com o nome do veículo e 

por baixo um slider já do tema onde apenas coloquei as imagens pedidas.  
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Por fim a página Contactos onde novamente temos o slider que tinha sido retirado na 

anterior, podemos também encontrar todos os contactos da empresa, a localização da 

mesma através do mapa e um formulário de contacto.  

Para colocação da informação dos contactos e do mapa dividi a secção em duas partes e 

no lado esquerdo coloquei os ícones respetivos á morada, telefone e email com a devida 

informação logo abaixo dos mesmos através de caixas de texto. E do lado direito tive de 

recorrer a um bloco de código para que fosse possível fazer a ligação com o Google Maps, 

como podemos observar na figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que esta ligação fosse possível acedi á aplicação externa do Google Maps de onde 

foi possível retirar o endereço em que constavam as coordenadas pretendidas e copiei 

para o bloco de código que tinha criado.  

Nesta página o cliente pedia também que se pudesse encontrar um formulário. 

 

 

 

 

Figura 31 - Contactos 

Fonte: Própria 
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Para a criação do mesmo foi necessária a instalação de um plugin Contact Form que nos 

fornece já exemplos de formulários feitos apenas alteramos o que queremos como se fosse 

linguagem de programação, tal como mostra na figura 32. 

 

 

Aqui apenas alterei o idioma e acrescentei um menu de seleção que era pedido pelo cliente 

para a escolha do serviço. 

Finalizado o website a Engª Rosa achou que poderia ser interessante a introdução de uma 

galeria no mesmo, depois de ter contactado o cliente e este ter aprovado foi me pedido 

então que acrescentasse esta. Assim sendo procedi da mesma forma que com as outras 

para a sua criação e colocação no menu, coloquei a estrutura feita inicialmente com o 

slider a passar e o rodapé. No corpo da página coloquei então um título para dar o nome 

á mesma e com imagens criei uma grelha que formou a galeria.  

Como a empresa é transfronteiriça e tem clientes quer em Portugal quer em Espanha o 

website tinha de se encontrar nos dois idiomas, como tal a Sempre a Girar tratou da 

tradução de todo o conteúdo informativo presente, eu apenas através do plugin Polylang 

dupliquei todo o website e alterei o conteúdo anterior para o novo conteúdo já em 

espanhol.  

Podemos encontrar no Apêndice II o resultado de todas as páginas. 

  

Figura 32 - Formulário e contacto 

Fonte: Própria 
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Por fim foi criada uma página de Facebook da empresa em que o seu principal intuito 

seria a divulgação do website, pois através desta há maior facilidade e rapidez em atingir 

o publico alvo.  

As redes sociais hoje em dia tem um grande impacto nas pessoas, cada vez mais 

dependemos destas para estarmos informados acerca de tudo, quer no nosso pais quer no 

mundo e também para estarmos em permanente contacto com amigos e familiares, por 

isso as empresas viram nestas um grande potencial para chegar aos seus públicos de forma 

mais rápida e eficaz. Raissa Carneiro da Silva (2011) confirma que as redes sociais estão 

interligadas com as pessoas e a interação que existe é feita das mais diversas formas, quer 

de forma informal com familiares e amigos quer de forma mais formal, profissional com 

objetivos sérios.   
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3.3.Vacinata 

Vacinata é um azeite virgem, e teve origem devido a um castelo que existiu pelo menos 

até ao final do século X. Encontrava-se em terras chamadas de Vacinata e foi cedido a 

Mumadona Dias, condessa de Portugal e a mulher mais poderosa do seu tempo no 

noroeste da Península Ibérica, pela sua tia. Trazendo mais tarde a estas terras os olivais e 

o azeite que hoje se pode encontrar em Trancoso, e tal como dizem os produtores do 

Vacinata “A História juntou-se e as oliveiras apropriaram-se dos relevos de Portugal. As 

suas raízes ancoraram nas terras férteis, as árvores cresceram, os frutos amaduraram e 

ofereceram-se ás nossas mesas. A história do azeite extra virgem Vacinata começa aí, 

nessa época distante.” 

O trabalho desenvolvido para este cliente passou pela edição de imagens e criação de 

banners e posts para as redes sociais. Em primeiro lugar foram-me cedidas as imagens a 

ser trabalhadas, e através da ferramenta Adobe Photoshop fiz a remoção dos fundos, como 

se pode observar na figura 33. 

 

 

 

De seguida peguei nas imagens já editadas e “limpas” e procedi á criação de uma imagem 

com o conjunto de todas como me tinha sido solicitado pela Engª Rosa. 

 

Figura 33 - Edição de imagens 

Fonte: Própria 
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Na figura 34 podemos observar o resultado da junção de todas as imagens editadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consequente passei á criação dos banners e dos posts. Após uma pesquisa na internet 

fiz uma seleção de imagens relacionadas com azeite pois o cliente tratava-se de um 

produtor do mesmo, e uma seleção de mockups de banners já idealizados na internet 

também, podemos encontra-los no Anexo II. Podemos observá-las nas figuras 35 e 36. 

 

 

Figura 34 - Conjunto de imagens tratadas 

Fonte: Própria 

Figura 35 – Primeira proposta de Banners 

Fonte: Própria 
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Foram feitos vários modelos para que o cliente tivesse margem de escolha ou até mesmo 

para que pudesse variar de tempos a tempos. 

Optei por colocar as imagens recolhidas como fundo e o mockup foi escolhido pela 

simplicidade, pois apenas apresenta umas leves ondas que permitem dar ideia de 

suavidade.  

 

 

As cores escolhidas foram os verdes para simbolizar o azeite os castanhos para simbolizar 

a natureza e as arvores e o branco para transmitir a paz e serenidade que se encontra no 

campo onde é colhida a azeitona que depois será transformada em azeite.  

Foi-me solicitado que apresentasse algumas ideias para slogans, sendo este o que 

caracteriza e torna uma marca memorizável, segundo António Fidalgo e Anabela Gradim 

(2004/2005) o slogan é uma coisa simples que se pode ostentar numa breve frase ou 

apenas numa palavra “(…)é o apelo ao óbvio, mesmo que esse óbivo seja superficial.” 

Portanto para tal efetuei uma pesquisa e verificar o que já existia no mercado, embora por 

fim tenha pegando um pouco nas palavras que o cliente já usara no seu site criei alguns 

que se podem ver nas figuras anteriores. 

 

 

 

Figura 36 – Segunda proposta de Banners 

Fonte: Própria 



37 

 

Por fim foram elaborados os modelos para posts de redes sociais que teriam de ir ao 

encontro dos banners como podemos ver na figura 37. 

 

 

E também posts de apresentação dos produtos para serem colocados no website, como 

podemos ver na figura 38 foi escolhido como fundo uma imagem de oliveiras e azeitonas, 

foi colocada a identidade visual no canto superior esquerdo e o respetivo produto.  

 

 
Figura 38 - Posts produtos 

Fonte: Própria 

Figura 37 - Posts publicitários 

Fonte: Própria 
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Todos os trabalhos anteriores foram feitos em Adobe Illustrator e podemos encontrá-los 
no Apêndice III.  

 

3.4.Quinta dos Nogueirões 

A Quinta dos Nogueirões é uma quinta que se dedica à produção de uvas e vinho, 

encontra-se sediada em São João da Pesqueira e é um leal e antigo cliente da RM21 – 

Design Multimédia, Lda.  

O cliente solicitou a recriação e redesign de uma caixa para transporte de vinhos, tendo 

este fornecido um molde com medidas e a estrutura base, as cores e texto que seriam 

colocadas na mesma.  

Uma embalagem serve principalmente para proteção do produto que se pretende vender 

ma também para facilitar o transporte do mesmo. Mestriner (2002) relembra que no início 

as embalagens apenas tinham o propósito de acondicionar e facilitar o transporte de 

produtos, mas com o desenvolvimento económico e da sociedade esta passou a ter um 

papel bem mais importante pois era nela que os comerciantes se iam mostrar e fazer 

distinguir dos de mais.  

Também Lindon et al (2004) afirma que esta tem uma grande importância principalmente 

aquando da venda de um produto pois é esta que chama a atenção do cliente e o torna 

reconhecido. 
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O meu trabalho apenas foi redesenhar a estrutura da caixa com as medidas pretendidas e 

a colocação de todos os ícones e textos nos sítios solicitados pelo cliente, como mostra a 

figura 39 

 

Figura 39 - Molde Caixa de Vinhos 

Fonte: Própria 

Para isso foi utilizada a ferramenta Adobe Illustrator, tratando-se esta de um software de 

edição e criação de imagens vetoriais. Este trabalho encontra-se mais detalhado no 

Apêndice IV. 
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3.5.Inovaria 

A Inova-Ria é uma associação de empresas para uma rede de inovação. Encontra-se 

sediada em Aveiro, e nasceu em 2003, embora os fundadores e as organizações que 

contribuíram para a sua criação estejam relacionadas com a história das telecomunicações 

em Portugal desde os anos 50. 

Neste caso o cliente solicitou a criação de uma imagem com a identidade visual e o slogan 

da mesma, para que fosse colocada num jornal como forma de fazer publicidade.  

A publicidade consiste na divulgação de produtos ou serviços com intuito de persuadir 

possíveis consumidores a adquiri-los. Mª Lobo e Mª Pino (2009) chegam a dizer que a 

publicidade abrange vários setores da comunicação, podendo mesmo separar em 

publicidade política e de caracter social tendo ambas como objetivo divulgar ideias e 

valores que mudem os comportamentos dos consumidores.  

Foram feitos vários modelos, que se encontram no Apêndice V, para que o cliente pudesse 

escolher o que mais se adequava ao contexto. Na figura 40 podemos observar o modelo 

escolhido pelo cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar na figura anterior para fundo foi utilizada uma malha 

anteriormente criada por uma colega, as cores escolhidas para a frase do slogan foram o 

laranja e o branco para que houvesse harmonia com o logotipo do cliente. A malha foi 

disposta desta forma pois assim os pontos finais da mesma iriam fazer a ligação entre a 

identidade visual e a frase transmitindo, portanto, a mensagem que a empresa desejava, 

de união e força.  

Figura 40 - Imagem para jornal 

Fonte: Própria 



41 

 

3.6.Renovation 

A Renovation é uma empresa Suíça criada em 2020, que presta serviços de remodelação 

de casas.  

Este trabalho foi iniciado por outros colegas estagiários que, entretanto, terminaram o seu 

estágio e por isso a nossa supervisora pediu-me que fizesse apenas umas pequenas 

alterações. Alterações essas que se trataram das cores, da disposição dos elementos e 

logotipo. Na figura 41 podemos observar algumas das propostas feitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como referi anteriormente a base desta identidade visual já estava definida, ou seja, já 

estava determinado ter a forma de uma casa com as árvores do lado direito e os elementos 

que se encontram em cada divisão também já tinham sido escolhidos, o meu trabalho 

apenas foi com a ajuda da minha supervisora selecionarmos as cores, e optamos por cores 

pastel pois como se trata de uma empresa de remodelação e renovação achamos que dava 

um ar suave e fresco. Depois consoante estas colocamos os elementos gráficos de cada 

divisão na cor que mais se enquadravam.  

 

 

 

 

 

Figura 41 - Alterações  

Fonte: Própria 
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3.7.Brutal 4x4 

É uma empresa espanhola, situada em Cidade de Rodrigo e dedica-se á venda de peças e 

componentes para automóveis, em toda a Península Ibérica e também França e Itália.  

O trabalho pedido pelo cliente foi a colocação de uma malha na identidade visual e 

também no jipe de forma a que o cliente conseguisse visualizar como poderia ficar, para 

posteriormente ser impresso em vinil e colocado no mesmo. Foram feitas variadas 

propostas ao cliente, na figura 42 podemos observar uma delas. 

 

 

 

Este trabalho foi realizado no Adobe Illustrator e para isso foi criada uma máscara com a 

forma do jipe e depois foi colocada a malha dentro da mesma. Podemos encontra outras 

propostas no Apêndice VI. 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Colocação de malha no jipe  

Fonte: Própria 
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3.8.Mendes e Rodrigues 

Situada em Vermoil, concelho de Pombal foi fundada em 1981 e trata-se de uma empresa 

de produção de artefactos em cimento.  

Após uma reunião concluímos que o que se pretendia para este cliente era a renovação da 

identidade visual, esta tem um papel fundamental na representação de uma marca ou 

empresa pois é através dela que será reconhecida ao olhar do publico. Eugenio Bispo 

Melo (2014) acrescenta que é necessário ter uma visão ampla da marca ou empresa que 

irá ser figurada pelo logotipo e nele devem estar bem explícitos os valores e características 

da mesma.  

No caso da Mendes e Rodrigues foi pedido que este se fundamentasse nas iniciais da 

empresa, para tal foi feita uma pesquisa sobre a empresa e o meio onde trabalha. 

Posteriormente e com o apoio da Engª Rosa fomos selecionar tipos de letra que se 

adequassem, as escolhidas foram Cube e Cubefont pois eram as que transmitiam maior 

robustez, podemos vê-las representadas na figura 43. 

 

 

 

 

 

Posteriormente foram apresentadas as propostas que se encontram nas figuras 44, 45, 46, 

47 e 48. As cores utilizadas foram o verde e o cinza pois eram as cores já presentes na 

anterior identidade visual e como tal o cliente quis manter.  

 

 

 

Figura 43 - Letring escolhido  

Fonte: Própria 
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Na figura 44 encontramos a primeira proposta, nesta preferi fazer algo simples usando 

apenas as iniciais como tinha sido escolhido pelo cliente e o nome apenas com uma leve 

linha verde para lhe dar algum destaque e a atenção não se prender apenas na parte gráfica. 

 

 

 

 

Posteriormente e com a ajuda da minha supervisora optamos por colocar o nome Mendes 

maior pois o Rodrigues é um nome um pouco extenso e iria tirar enfase ao outro tornando 

a identidade visual bastante extensa, por outro lado como este ficaria ligeiramente mais 

pequeno decidi colocar uma barra verde para não se perder tanto.  

Como podemos observar na figura 45 estão representadas duas novas propostas.  

. 

 

 

 

 

 

As linhas que se encontram representadas sob e sobre as letras foram feitas com o 
propósito de transmitir o rigor e a eficiência em tudo o que a empresa faz e constrói.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Primeira proposta, letring Cube 

Fonte: Própria 

Figura 45 - Segunda e Terceira propostas, letring Cube  

Fonte: Própria 
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Utilizando o outro letring escolhido foram também apresentadas três propostas, seguindo 
o que se fez anteriormente nos outros, ou seja, dando uso a linhas para enfatizar o nome 
Rodrigues quando este se torna mais pequeno como podemos observar nas figuras 46,47 
e 48 que se trata da quarta e da quinta proposta. Havendo apenas uma pequena diferença 
entre elas, diferença essa que se trata da parte gráfica pois as iniciais MR estão 
ligeiramente deitadas.  

 

 

 

 

 

 

A terceira e última sugestão foi, digamos que uma junção de um pouco de todas as 
anteriores, ou seja, em que os nomes estão ambos no mesmo tamanho e foram utilizadas 
as linhas novamente para transmitir rigor.  

 

 

 

 

 

 

 

Todos estes trabalhos foram elaborados em Adobe Illustrator.  

Figura 46 - Quarta proposta, letring Cubefont  

Fonte: Própria 

Figura 47 - Quinta proposta, letring Cubefont  

Fonte: Própria 

Figura 48 - Última proposta, letring Cubefont  

Fonte: Própria 
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3.9.Trabalhos em Vinil 

Alguns outros trabalhos realizados ao longo do estágio foram em vinil. O vinil é um papel 

autocolante utilizado por várias empresas para decoração de espaços ou de viaturas. Os 

primeiros trabalhos realizados em vinil foram apenas de corte e extração de excessos. Nas 

figuras que se seguem pode ver-se os trabalhos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro trabalho como mostra a figura 49 foi realizado para a Finiclasse, um 

concessionário automóvel da Mercedes-Benz e Seat na Guarda que iria colocar este vinil 

nos automóveis.  

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Finiclasse 

Fonte: Própria 
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Na figura 50 podemos observar o segundo trabalho realizado, este foi realizado para uma 

empresa referida já anteriormente neste documento, a Brutal 4x4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O seu propósito seria o de fazer publicidade à mesma através da colocação deste vinil nos 

automóveis.   

Foram realizados trabalhos idênticos também para empresas com a Aneto que se trata de 

uma vinicultura, para a Activcar e para a Egiclinica. Todos esses trabalhos podem 

encontrar-se no Apêndice… 

O trabalho mais importante feito em vinil 

passou pelo corte, pela montagem das 

várias peças e pela aplicação do mesmo 

numa viatura. 

Nas figuras 51, 52 e 53 estão representados 

os trabalhos efetuados. 

  

Figura 50- Brutal 4x4 

Fonte: Própria 

Figura 51 - Corte de vinil 

Fonte: Própria 
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Tudo isto foi desenvolvido para a CLDS Almeida, que se trata de um programa de apoio 

ao desenvolvimento social em que o seu objetivo é a promoção e inclusão social de 

cidadãos que revelam ter maior de fragilidade social.  

Figura 52 - Montagem de vinil 

Fonte: Própria 

Figura 53 - Aplicação de vinil num automóvel 

Fonte: Própria 
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Reflexão final 
O estágio curricular é uma mais valia para a conclusão de uma Licenciatura, pois este 

permite-nos ter uma melhor noção do que é o mercado de trabalho e de como tudo 

funciona dentro do mesmo, permitindo-nos também aprender novas técnicas e 

funcionalidades, a trabalhar em equipa, cumprir prazos e saber como lidar com os mais 

variados tipos de clientes e gostos. A meu ver o que mais se aprende num estágio, e acho 

que nós enquanto alunos não temos ainda bem noção disso, é saber a melhor forma de 

interagir com um cliente pois isso é elementar sobretudo aquando da aprovação de 

projetos, nem todos os clientes são iguais, é necessário ter alguma sensibilidade para 

comunicar com os clientes e explicar-lhes que por vezes é preciso ajustar alguns dos 

pedidos, no entanto também é muito importante perceber que o cliente tem sempre razão 

e será ele quem tem a palavra final. 

Optei por realizar o meu estágio na RM21- Design Multimédia pois já tinha tido feedback 

bastante positivo de outros colegas, devido também a sua localização ser na minha área 

de residência, pela vasta variedade de áreas em que se encontra, pelo seu vasto portefólio 

que mostra uma grande diversidade de produtos e serviços.  

Devido á grave pandemia que atravessamos neste ano o meu estágio começou por ser em 

“teletrabalho” pois iniciei-o em maio e nessa altura encontrávamo-nos todos em 

confinamento, mas com a larga diversidade de tecnologia existente e graças à grande 

invenção, a Internet, foi possível iniciar as minhas atividades com normalidade. As 

minhas funções começaram por ser na área do webdesign, a supervisora e CEO da 

empresa pretendia modernizar o website e propôs-me a criação do mesmo. Quando tudo 

começou a estabilizar, em meados do mês de junho, fui então para a empresa onde fui 

muito bem recebida e acarinhada por todos. Uma vez na empresa e já com maior 

supervisão por parte da Engª Rosa Varandas e ajuda dos colaboradores cumpri também 

funções na área do design.  

 Ao longo da concretização dos projetos, concluí que as unidades curriculares que fazem 

parte do curso de Licenciatura em Comunicação Multimédia se complementam e tornam-

se no essencial para a criação de bons projetos na área do design e da comunicação.  

Por fim concluo que este estágio foi muito enriquecedor para a minha formação uma vez 

que além dos conhecimentos adquiridos acerca do mundo de trabalho, também obtive 

conhecimentos em novos softwares e técnicas de execução em várias áreas.   



50 

 

Bibliografia e Webgrafia 

Behance, em https://www.behance.net/ 

Carrera F. (2018). Marketing Digital na versão 2.0 – O que não pode ignorar, 4ª edição, 

Lisboa: Edições Sílabo 

Cavallini R. (2008). O marketing depois de amanhã - 2. ed. rev. -- São Paulo: Ed. do 

Autor 

Chiavenato I (2005). Gestão de pessoas, 2ª edição. Rio de Janeiro: Elsevior 

Da font, em https://www.dafont.com/pt/ 

Fidalgo A. e Gradim A. (2004/2005). Manual de Semiótica. UBI - Portugal 

Freepik, em 

https://www.freepik.com/search?dates=any&format=search&page=19&query=banners

&selection=1&sort=popular&type=vector 

González, P. P. G. (2006). Teoría y prá ctica de la publicidad impresa. Valencia: 

Campgràfic. 
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