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Resumo 

 

Este relatório de estágio descreve a experiência adquirida e os resultados enquanto estagiário na 

empresa Metaveiro, Lda., onde foram desenvolvidas tarefas relacionadas com design gráfico, 

edição e manipulação de imagem, fotografia, animação e vídeo. 

O documento pretende apresentar o trabalho realizado ao longo das 400 horas propostas. Durante 

o estágio, houve uma fase de adaptação e aprendizagem em algumas das ferramentas, sendo que 

as mais utilizadas foram: “Adobe After Effects”, “Davinci Resolve”, “Adobe Photopshop” e 

“Adobe Illustrator”. 

O Relatório encontra-se dividido em dois capítulos. No primeiro, é apresentada uma 

contextualização da entidade onde foi realizado o meu estágio e onde é identificada e explicada a 

sua estrutura organizacional. No segundo capítulo, são abordadas e detalhadas todas as atividades 

que realizei ao longo do período de estágio.  

Em término, faço uma reflexão final sobre a minha experiência profissional na área de multimédia 

e sobre todos os conhecimentos que adquiri durante a minha prestação enquanto estudante de 

licenciatura em Comunicação Multimédia e enquanto estágio curricular. 

 

Palavras-chave: Metaveiro; Design; Flyer; Vídeo; Covid-19;  
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Glossário de Termos Técnicos 

 

Adobe After Effects - programa da Adobe para criação de gráficos com movimento e efeitos 

visuais. 

Adobe Illustrator - programa da Adobe para edição de imagens vetoriais. 

Adobe Photoshop - programa da Adobe para edição gráfica. 

Brainstorm – aglomerado de ideias, entre outros métodos para incentivar a criatividade e o 

pensamento divergente. 

Covid-19 - COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória grave 

como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, 

na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em outros 

países. 

(https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/) 

Davinci Resolve – programa de pós-produção de vídeo e áudio. 

Design Gráfico – área de conhecimento e prática de comunicação visual que cria projetos e 

produtos visuais. 

Facebook – Rede social e um dos principais meios de difusão dos média sociais. 

Flyers – pequenos folhetos informativos. 

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/flyer) 

Instagram – rede social e um dos principais meios de difusão dos media. 

Layouts – esquema de arranjo de elementos gráficos num dado projeto. 

Mockup - modelo em escala ou em tamanho real de um projeto, usado para ensino, 

demonstração, avaliação de design, promoção e outros propósitos. 

(https://pt.wikipedia.org/wiki/Mockup) 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/flyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mockup


 

xi 

Online – ligação direta a uma rede de computadores com Internet. 

Outdoors - painel, letreiro luminoso, cartaz, etc. com propaganda, exposto ao ar livre e colocado 

em pontos bem visíveis, geralmente de grandes dimensões. 

(https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/outdoor) 

Software – conjunto de programas que possibilita o funcionamento do computador no tratamento 

do problema que lhe é posto. (https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/software) 

Website – uma ou um conjunto de páginas com informação acessível que pode ser consultada 

através de um computador que esteja ligado à internet 

 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/outdoor
https://www.infopedia.pt/dicionarios/linguaportuguesa/software
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Introdução 

 

No âmbito da licenciatura em Comunicação Multimédia da Escola Superior de Educação, 

Comunicação e Desporto (ESECD) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), é-nos proposto no 

3.º ano a realização de um estágio curricular. Face à pandemia Covid-19, foi-nos dificultado o 

acesso ao estágio curricular, devido à situação em que nos encontramos, mas foi realizado com 

sucesso. Sempre foi do meu interesse realizar o estágio, por o achar mais enriquecedor, por estar 

a atuar num ambiente profissional, com desafios diários e em contacto com clientes. 

A empresa acolhedora foi a “Metaveiro”, onde concretizei o estágio curricular durante o período 

de 400 horas, iniciando-se a 11 de maio de 2020 e terminando a 17 julho de 2020. A empresa 

Metaveiro não está interligada com o meio de multimédia. No entanto, sabia que este seria um 

fator que me desfavorecia enquanto estagiário, eu quis aceitar isto como um desafio e poder 

trabalhar a parte da comunicação de forma exímia, com a ajuda do meu supervisor, Eng.º Luís 

Figueiral, e da Dr.ª Filipa Cunha que também estavam a iniciar o processo de comunicação da 

mesma. 

A Comunicação e a Imagem são fundamentais para todas as empresas que pretendam informar o 

público, e ainda mais nesta altura de pandemia. Passei algumas dificuldades por não ter 

determinado apoio específico, mas, em contrapartida, senti-me enriquecido pelo facto de ir 

trabalhando como autodidata. Procurei adquirir mais conhecimentos para conseguir concluir com 

sucesso o que me era solicitado.  

As minhas funções dentro da empresa passavam por criar conteúdos para as redes sociais, para o 

interior da empresa e para outras empresas que estão a vingar. As áreas desenvolvidas foram 

Design Gráfico, Animação, Imagem e Vídeo. 

No primeiro dia de estágio, reuni com o Eng. Luís Figueiral, e foi decidido o que eu iria fazer 

durante o estágio (Anexo1). No decorrer do estágio, houve algumas alterações devido à escassez 

de tempo para a realização das mesmas e à situação atual de Covid- 19 que impossibilitaram 

algumas tarefas.   
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CAPÍTULO I – Metaveiro
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1. Metaveiro, Lda. 
 

A empresa Metaveiro foi fundada em 1996, na cidade de Aveiro. 

Inicializou a sua atividade dentro da área de sistemas de segurança e informática, onde fazia 

instalações e assistências técnicas. Os equipamentos que comercializava eram essencialmente, 

impressoras, relógios de ponto, centrais telefónicas e posteriormente entrou no mercado de 

mobiliário de escritório. Ao longo dos anos a Metaveiro tem crescido bastante, devido ao esforço 

coletivo. Esta, conta atualmente com mais de trinta colaboradores, com grau de especialização nas 

suas devidas áreas. A empresa tem como objetivo continuar a crescer e a prestar os mesmos 

serviços de qualidade que tem vindo a manter ao longo da sua existência. 

As atividades da Metaveiro estão presentes em todo o país, mas com maior incidência na Zona 

Norte e Centro, com delegações em Aveiro, Porto e Viseu. 

 

2. Missão, Visão e Valores 
 

Neste ponto irei retratar a missão, visão e valores da empresa Metaveiro. 

 

2.1. Missão  

 

A Missão é o propósito de uma organização, ou seja, a razão pelo qual esta foi fundada, com que 

objetivo é que pretende ser vista. Sendo então demonstrado a função ou tarefa que se vai esperar 

da mesma.  

Para Kotler (2000, p.87), “As organizações desenvolvem declarações de missão que devem ser 

compartilhadas com gerentes, funcionários e (em muitos casos) clientes. Uma declaração de 

missão bem formulada dá aos funcionários um senso compartilhado de propósito, direção e 

oportunidade. A declaração orienta funcionários geograficamente dispersos a trabalhar de maneira 

independente, embora coletivamente, para realizar as metas da organização”  
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A Metaveiro tem a missão de satisfazer o cliente, garantindo-lhe uma boa relação de qualidade-

preço, de fornecer um serviço de excelência e em primeiro lugar dar resposta às necessidades. 

2.2. Visão 

 

A visão é o que permite à organização, ter um rumo e um objetivo em relação ao seu futuro, ou 

seja, onde esta pretende chegar. 

A este propósito, Machado (2009) refere que “O processo de desenvolvimento da Visão é tão 

importante quanto seu resultado; as visões se definem melhor na linguagem dos protagonistas da 

ação; a Visão ajuda a focar o processo de planejamento estratégico e, portanto, precisa ser 

desenvolvida antes que o planejamento aconteça” (p. 31). 

Para outro autor, “A visão é sempre um objetivo ambicioso que obriga a empresa a mobilizar 

esforços para atingi-la. Ela representa o papel de agente de mudança na organização” (Moraes, 

2008, p. 58). 

A Metaveiro tem como visão ser global e referência nos negócios em que atua. 

 

2.3. Valores 

 

Os valores são como princípios éticos que uma organização define a fim de alcançar os seus 

objetivos e de atender às necessidades do seu público. 

Para Beuron et al. (2013), “valores e princípios determinam como as relações com as partes 

interessadas serão desenvolvidas, além de definir o contexto em que as políticas, práticas, 

processos e decisões éticas serão tomados” (p. 66). 

A Metaveiro quer passar aos seus clientes valores de: 

• Integridade; 

• Excelência; 

• Experiência. 

• Estrutura Organizacional 
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A Metaveiro, Lda. é gerida por José Carlos Correia responsável pela direção. A organização conta 

com mais de trinta colaboradores, distribuídos pelas várias áreas que a empresa opera. Nesta 

estrutura, na parte da comunicação, operam três pessoas: duas ligadas à área de Marketing, os 

funcionários Luís Henriques e Ricardo Ferreira, e na área de design coordenada pela funcionária 

Filipa Cunha. Todos os profissionais são muito competentes nas áreas em que operam na empresa. 

 

3. Comunicação na Empresa 
 

Hall (1984) estudou a comunicação nas organizações, tendo em conta os fatores que afetam a 

emissão / receção e a sua interpretação. A comunicação, entre outros, envolve um emissor e 

recetor. Este é um processo relacional, à medida que interagem um com o outro vai provocar 

efeitos recíprocos perante aquilo que é dito.  

Numa organização, a comunicação é fundamental, sendo um papel fundamental numas e noutras 

não tanto, ou seja, “sua importância varia conforme o lugar para onde se olhe numa organização e 

conforme o tipo de organização que esteja sendo estudada” (Hall, 1984, p. 132). 

Para a empresa Metaveiro, a comunicação surge como uma ferramenta essencial para o seu 

funcionamento. Daí a importância de investir e, de forma eficiente e a facilitar toda a gestão 

organizacional, ou seja, melhorar o relacionamento entre os colaboradores e os seus clientes
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3.1. Comunicação Interna 
 

Uma boa comunicação e um bom ambiente entre todos os colaboradores da Metaveiro é a chave 

para o seu sucesso e bom funcionamento. “Sem comunicação, não pode haver organização, gestão, 

cooperação, motivação” (Cunha, 2007, p. 354). 

A empresa está organizada em vários departamentos, mas todos eles se ajudam e comunicam entre 

si. Para a conclusão de um negócio, todos têm a sua função e parte no seu sucesso. Só assim é que 

se garante um trabalho com profissionalismo e ao mesmo tempo a satisfação de ambas as partes, 

tanto internamente (colaboradores) como externamente (clientes).  

A comunicação e troca de ideias também resultam nas várias pausas, seja para almoçar ou tomar 

um café, sendo esta uma comunicação informal, mas fundamental para uma boa organização.  

A comunicação é maioritariamente feita por troca de mensagens via email entre funcionários e 

fornecedores. Para uma comunicação mais rápida no interior da empresa, entre funcionários, é 

utilizado um telefone que cada departamento tem nas suas salas, ou então através de email e 

wetransfer para envio de dados.  

 

 

3.2. Comunicação Externa 
 

A comunicação externa da empresa Metaveiro tem como principal objetivo transmitir confiança 

para os seus clientes. A ligação é muito direta, ou seja, até há pouco tempo não utilizava muito as 

redes sociais, e a sua comunicação era feita apenas através dos seus comerciais. A adaptação é 

fundamental, é preciso acompanhar a evolução e os métodos diferentes de comunicação que se 

vão estabelecendo ao longo do tempo. 

Os meios de comunicação digital que a empresa utiliza são: Website, Instagram e Facebook. 
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3.2.1. Website 

O website da Metaveiro (figura 1) contém a informação necessária, como: História da empresa, 

Certificados, Áreas de negócio, Serviços, Clientes de referência, Blog, Contactos e Pedir 

Orçamento. 

Este está otimizado para todos os dispositivos, ou seja, tanto para computador, tablet e/ou mobile. 

O layout é moderno e apelativo. A imagem de fundo é a entrada da empresa. 

 

 

Figura 1 - Website Metaveiro 
fonte: www.metaveiro.com 
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3.2.2. Instagram  

 
O Instagram da Metaveiro (figura2) está presente com conteúdo relativo aos serviços, produtos e 

conquistas, de modo a transmitir aos seus clientes um fator de confiança e de atividade. As últimas 

publicações partilhadas foram a comemoração do aniversário da empresa, a promoção de produtos, 

certificados, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Facebook 

 
Na rede social Facebook (figura 3), o conteúdo é o mesmo que o do Instagram, tendo outras 

publicações mais informativas em acréscimo que só faz sentido ter no Facebook, porque no 

Instagram, são feitas apenas publicações de rápida leitura. As várias redes sociais é para 

possibilitar chegar ao máximo público possível.  

 

 

Figura 2 - Instagram Metaveiro 
fonte: instagram Metaveiro 
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Figura 3 - Facebook Metaveiro 
fonte: Facebook Metaveiro 

 

 

 

4. Áreas de Atividade 

 
As áreas em que a empresa opera são, essencialmente, sistemas de segurança e informática. Tem 

também vindo a enveredar pelo ramo mobiliário e está a iniciar com energia. Os principais serviços 

que presta são: 

• Instalações nas áreas de Telecomunicações e de Redes de Incêndio ; 

• Instalações e Manutenção de Alarmes de Intrusão, Deteção de Incêndio e Deteção de 

Gases, Câmaras de Videovigilância, Controlo de Acessos, Software de Gestão 

Comercial, Sistemas de áudio e vídeo profissional, entre outros; 

• Serviços de Manutenção e Assistência Técnica a Instalações Técnicas; 

• Serviços de Engenharia de Segurança, tais como projetos de incêndio e medidas de 

autoproteção; 

• Formação Profissional. 

https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/redes-de-incendio-armada-ria/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/alarmes/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/detecao-de-incendio/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/video-vigilancia/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/controlo-de-acessos/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/software/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/software/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/som-profissional/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/video-profissional/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/manutencao/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/assistencia-tecnica/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/instalacao/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/projetos-de-seguranca-contra-incendios/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/medidas-de-autoprotecao/
https://www.lynxdisplay.com/metaveiro/medidas-de-autoprotecao/
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5. Identidade Visual 

 
Identidade visual é uma referência visual que identifica uma empresa ou produto que está 

associado. Reúne todas as informações visuais como os logótipos, os símbolos, as cores, e a própria 

disposição gráfica que deve sempre se manter dentro do mesmo padrão para estabelecer a 

conformidade da marca. 

“Pela Identidade Visual, o invisível torna-se visível. Com a criação de um nome e a incorporação 

de um design se materializa a identidade conceitual. Por meio dos elementos visuais atribui-se uma 

personalidade à marca, fazendo com que ela se diferencie das outras. Deste modo, a Identidade 

Visual é um sistema que proporciona unidade e identidade a uma empresa, a um grupo ou 

instituição, bem como os seus produtos ou serviços” (Vasquez, 2007, p. 206).  

A Identidade Visual da empresa Metaveiro (figura 4) é composta por cores azuis que transmitem 

calma e confiança, algo que uma empresa deste ramo tende a transmitir aos seus clientes. O 

símbolo é redondo e com um ”M” no seu interior. Este é desenhado de forma a fazer chegar a ideia 

de cabos e do próprio “M” de Metaveiro. No início da metaveiro, o foco principal era a Informática 

sendo que atualmente também trabalha na área da Segurança, Audiovisuais, Mobiliário e 

Formação, estando nesta altura a proceder ao arranque de uma empresa na área da Energia no seu 

grupo. 

 

 

 

  

Figura 4 - Identidade Visual Metaveiro 
fonte: Metaveiro 
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6. Análise SWOT 

 
Daychouw (2007) refere que a análise SWOT é uma ferramenta de trabalho popularmente utilizada 

para fazer análises do meio envolvente, sendo esta usada como uma base para a gestão e 

planeamento estratégico de uma organização. 

A analise SWOT permite avaliar os pontos fracos e fortes, as oportunidades e as ameaças de um 

determinado produto, serviço, empresa ou organização:  

 

• Strenghts (Forças); 

• Weaknesses (Fraquezas); 

• Opportunities (Oportunidades); 

• Threats (Ameaças). 

 

A análise SWOT envolve os ambientes internos e externos da empresa, o modelo trata das forças 

e fraquezas em dimensões – chave como desempenho e recursos financeiros, recursos humanos, 

instalações e capacidade de produção, participação de mercado, perceções do consumidor sobre a 

qualidade, preço e disponibilidade do produto e comunicação organizacional (Ferrel, 2000, p. 62). 
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A análise SWOT que fiz em relação à empresa Metaveiro, encontra-se na figura 5. Esta análise 

contém os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. 

 

 

 

 

A empresa Metaveiro reúne pontos fortes, os quais se centralizam na sua carteira de clientes e na 

relação que mantém e é prestigiada por tal. Mantém contacto com os seus clientes há mais de vinte 

anos e tem profissionais formados e de excelência nas áreas que exercem. É exigida qualidade e 

rapidez no trabalho para satisfazer da melhor forma os clientes. A empresa está localizada na zona 

industrial de Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, e encontra-se no centro das empresas mais 

conhecidas na zona de Albergaria.  

Um dos pontos fracos da empresa é a pouca informação nos meios próprios de Comunicação. A 

empresa começou a explorar a área de Comunicação há pouco tempo, daí encontrar-se ainda com 

muito pouca notoriedade nestes meios. Como estagiário, decidi apoiar a empresa com os 

Pontos Fortes

•Carteira de clientes 
fixa;

•Boa relação com os 
clientes;

•Exigência;

•Boa localização.

Pontos Fracos

•Escassa Comunicação 
Digital

Oportunidades

•Divulgação da 
empresa nas redes 
sociais.

Ameaças

•Concorrência.

Figura 5 - Análise SWOT 
fonte: Própria 
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conhecimentos que adquiri ao longo da licenciatura e por iniciativa própria. A Metaveiro dava-se 

a conhecer, principalmente, porta a porta, com comerciais. É fundamental existir também a 

Comunicação nos meios das novas tecnologias, pois sem isso, atualmente, nenhuma empresa 

consegue vingar e destacar-se das demais. Achei interessante a proposta de estágio, pois teria mais 

manobra para mostrar o que consigo fazer, sendo que, se estivesse noutra empresa já muito 

evoluída nesse sector, seria mais complicado mostrar trabalho e resultados.  

A oportunidade da empresa é crescer muito mais do que já se encontra, através da sua divulgação 

e da gestão nos meios digitais. A empresa tem uma base muito sólida e com grande estrutura para 

vingar ainda mais.  

A ameaça mais evidente, e que afeta todas as empresas no mercado, é a concorrência na mesma 

área. E, na fase em que nos encontramos, com a pandemia ainda se torna mais complicado efetuar 

os serviços por parte desta empresa e das demais.  
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CAPÍTULO II -   O Estágio
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No presente capítulo estão apresentados os vários projetos que desenvolvi durante o estágio 

curricular na empresa Metaveiro.  

 

1. Plano de Estágio 

 
Antes da realização do estágio, tive uma reunião prévia com o meu supervisor, Eng.º Luís 

Figueiral, para decidir o que iria fazer na empresa. Este plano foi assim estipulado em conjunto, 

mas com interesse para a empresa (Anexo 1).  

Foi-me pedido para trabalhar a Comunicação, pois esta era um dos pontos fracos da empresa. 

Existia pouca divulgação da própria empresa e dos produtos. Inicialmente, foi-me solicitado para 

dinamizar o Website, mas, com o tempo, foi decidido por ambas as partes que seria necessário 

começar a trabalhar noutras vertentes da Comunicação e não só no Website.  

Durante o estágio, desenvolvi trabalhos de Comunicação Interna e Externa. As áreas com que 

trabalhei foram à base de Design Gráfico, Vídeo e Animação. As atividades propostas foram 

desenvolvidas com sucesso. 

 

2. Projetos Realizados 

 
Fui concretizando projetos maioritariamente de Design Gráfico que me eram pedidos para realizar 

e outros que desenvolvi por iniciativa própria, com o objetivo de ser interessante para a empresa.  

Elaborei Flyers, Cartões de Visita, Mockups, Identidades Visuais, Fachadas e Publicações Online, 

tanto gráficas como animadas e videográficas. Nestes projetos, sempre tive a liberdade de os 

executar segundo o meu estilo de trabalho, apresentando, depois, o resultado sendo este aprovado 

ou não, e podendo ser alterado ou aceite da maneira que se encontrava.  

Em seguida, serão demonstrados de forma clara e concisa os projetos realizados. 
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3. Covid-19 – Flyer – Produtos 

 
Devido à situação em que nos encontramos, pandemia covid-19, a empresa tinha de promover 

alguns produtos que comercializa e que poderão ajudar no combate ao vírus. Provou-se então 

necessário divulgar de forma abrangente os produtos online.  

A forma mais usual que a empresa tinha de comercializar era, via online, através do e-mail. 

Mantivemos este modelo, mas usando na mensagem de e-mail um flyer feito por mim, como 

representado na figura 6.  

Para a realização deste flyer decidi utilizar as cores da Metaveiro, os azuis. Sendo que na parte de 

cima do flyer iria fazer a alusão ao que se tratava e, na parte de baixo, o produto e as suas 

funcionalidades. No rodapé encontram-se os contactos e as informações sobre a empresa. Este 

flyer foi divulgado através do corpo de e-mail usado pelos comerciais e pelo e-mail geral da 

empresa. Existem mais modelos iguais, mudando apenas o e-mail e número, dependendo do 

comercial. 

O produto é uma câmara termográfica para medição da temperatura corporal e deteção de casos 

de febre dentro de espaços fechados e que estejam em contacto com outras pessoas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Flyer Camara termográfica 
fonte: Própria 
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Dentro do mesmo tema de flyer, mas para um produto diferente, representado na figura 7, foi 

realizado e divulgado pelos mesmos meios do anterior este produto que é um aparelho que através 

de cápsulas higienizam espaços fechados, pulverizam e desinfetam todo o espaço e fendas que 

possam estar infetados. É apresentado como um bom produto para espaços escolares, clínicos, 

ginásios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Flyer - Purifog 
fonte: Própria 



 

17 

 

Figura 8 - Edição - Flyer - Câmara termográfica 
fonte: Própria 

 

O Flyer tinha esta estrutura onde poderia agora alterar o banner superior e a imagem do produto 

(figura 8), como as suas funcionalidades consoante o que fosse representado. Foi desenvolvido em 

Adobe Illustrator. 

As cores seguem o padrão de cores que a empresa representa. A cor escolhida foi entre o branco e 

o azul. Para haver realce na informação do produto, escolhi utilizar o preto e o cinzento de modo 

a criar destaque sobre as letras e as formas brancas. Na realização deste flyer, apliquei 

conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares de Design Gráfico I e II. 
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4. Covid-19 – Vídeo – Produto 

 
Ainda a pensar na situação atual que atravessamos, Covid-19, desenvolvi dois tipos de vídeos. Um 

para promover um produto “Face-Temp”, que serve para controlo de acessos, mas com um 

complemento que verifica a temperatura corporal e o uso de máscara. Ou seja, para entrar numa 

organização ou onde esteja aplicado este controlo de acessos, é necessário estar devidamente 

equipado com uma máscara e com a temperatura corporal normal. Foi-me solicitado realizar o 

vídeo, dado que este aparelho é muito útil para espaços comerciais e seria uma maneira atrativa de 

o apresentar através do audiovisual. 

Um frame do vídeo está representado na figura 9 e o vídeo completo em apêndice (Apêndice II – 

Covid-19 – Vídeo – Produtos). Este vídeo foi divulgado na rede social Facebook, no dia 28 de 

maio de 2020. Na execução do vídeo usei um gimbal e a minha câmara pessoal.  

Na edição apenas usei uma música. Fiz color grading e adicionei a Identidade Visual no início do 

vídeo, e no final o texto com as especificações do equipamento. Usei o programa Davinci Resolve. 

Os conhecimentos para a realização deste vídeo foram adquiridos através da cadeira de Vídeo, que 

foram muito úteis para a idealização e realização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9 - Vídeo Face-Temp 

fonte: Própria 
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5. Covid-19 – Instagram – Produtos 
 

Outro método de divulgação foi através da rede social Instagram, onde me foi pedido que criasse 

uma animação no programa Adobe After Effects, com o intuito de ser mais interessante visualizar 

na história publicada pela rede social da empresa. O conteúdo representado é mais simples, porém 

com a informação fundamental.  

 

 

As publicações representadas na figura 10 são animações que eram publicadas ao meio-dia dos 

dias úteis para que as pessoas, à hora de almoço, pudessem visualizar. A duração da história é de 

vinte e quatro horas, o que faria com que no dia seguinte desaparecesse, sendo publicado outro 

produto no dia posterior. Ao todo, fiz 11 animações similares, mas com produtos diferentes. 

 

Figura 10 - Histórias do Instagram 
fonte: Própria 
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Nesta animação, a principal preocupação foi a distribuição dos objetos onde meti o ponto essencial 

que é a imagem do produto, em cima, e as respetivas funções em baixo. O texto começa numa 

posição central e depois distribuo o título e as funções para uma posição acima e outra para uma 

posição abaixo. Começa com opacidade zero e depois remeto a opacidade a cem por cento, ou 

seja, sem opacidade, quando esta atinge o local pretendido. Fiz o mesmo na identidade, mas não 

altero a posição. 

A imagem do produto foi obtida pelos próprios fornecedores, sendo esta alterada no Adobe 

Photoshop, com um sombreado e um fundo cinzento para criar realce e tridimensionalidade (figura 

11). A imagem vai redimensionando ao longo dos quinze segundos da animação, para criar um 

certo dinamismo e não ser estático. 

 

 

Figura 11 - Photoshop - Manipulação de Imagem 
fonte: Própria 
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O meu supervisor solicitou-me que trabalhasse nestas animações para que existisse tanto flyers, 

como vídeos e animações nas redes sociais da empresa. Ou seja, não haveria apenas um método 

de comunicação, mas sim três métodos diferentes.  

A figura 12 representa o programa de edição para a realização da animação, Adobe After Effects e 

todos os elementos têm uma animação. O texto começa numa posição e termina noutra e a sua 

opacidade é diferente, no qual vai resultar um fade in. A imagem ao longo do período da animação 

vai sendo redimensionada, ou seja, vai aumentando. E por fim, a linha que circunda à volta do 

texto também é animada. Usei a ferramenta Trim path para fazer esta animação. Para a realização 

destas animações pus em prática a aprendizagem que tive nas cadeiras de animação. 

 

 

Figura 12 - Edição da História do Instagram 
fonte: Própria 
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6. Purifog – Vídeo 
 

Era essencial também existir outro tipo de comunicação online onde se pudesse mostrar o produto 

em prática e perceber o seu funcionamento, apesar de já haver comunicação através do flyer 

apresentado anteriormente (figura 13). Como o audiovisual capta mais atenção por parte das 

pessoas, foi-me requerido que preparasse um vídeo produzido pelos fornecedores. Editei, 

colocando a identidade da empresa e uns títulos informativos sobre o produto (figura 14). 

 

 

O vídeo foi partilhado nas redes sociais Facebook e Instagram. Para a realização dos títulos, usei 

um template grátis da internet. Este foi editado no programa Davinci Resolve. Os títulos são dentro 

das cores de azul e branco, para uma fácil leitura e para respeitar o código de cores da empresa 

Metaveiro. 

  

Figura 13 - Vídeo Purifog 
fonte: Própria 
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7. Metaveiro – Vídeo Institucional 
 

Foi-me também pedido que fizesse um vídeo que estivesse em constante loop na sala de espera, 

onde os clientes aguardam para serem atendidos. Reuni com o meu supervisor que me transmitiu 

o que era necessário para apresentar aos clientes: a história da empresa e as áreas em que esta 

opera, com exemplos dos serviços e produtos, e imagens das empresas com as quais já colaborou, 

ou seja, um portefólio.  

Com a informação recolhida, vi exemplos de vídeos institucionais já existentes. Deparei-me com 

a falta de tempo de estágio para completar o vídeo que inicialmente tinha em mente: gravar o 

interior da empresa, os serviços que esta presta, entre outros. Também a situação da Covid-19 

dificultou ainda mais os planos iniciais. 

Foi então que surgiu a ideia de fazer uma animação e um vídeo institucional, no qual os 

funcionários se revelaram muito agradados. 

 

Figura 14 - Vídeo Institucional 
fonte: Própria 
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O vídeo tem um tempo de 5 minutos e aborda todos os temas acima especificados (figura 14).  

A execução do vídeo promocional é feita na base de agrupar objetos e mudar a sua posição. Isto é, 

agrupei os objetos numa layer (null) e fiz slide da informação ora para cima, ora para baixo, para 

a direita, para a esquerda, etc. O objetivo foi fazer uma animação simples e direta, de modo a que 

não se tornasse confusa. Os vários slides estão divididos entre composições e o programa de edição 

foi o Adobe After Effects (figura 15). Apliquei os conhecimentos adquiridos na unidade curricular 

de Animação lecionada pelo professor Jorge Gonçalves.  

Os objetos, os círculos, as linhas, entre outros, fui pesquisar a uma plataforma de animações grátis. 

Achei por bem colocá-los para não se tornar um vídeo enfadonho de assistir. Todas as imagens 

foram editadas em Adobe Lightroom. 

 

Figura 15 - Edição do Vídeo Institucional 
fonte: Própria 
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8. Metaveiro – Cronologia e Frase Motivacional 
 

Era necessário decorar o interior da empresa e, por conseguinte, foi-me pedido que fizesse algumas 

propostas de decoração. Após alguns estudos feitos sobre o que ficaria melhor, ficou definido 

trazer parte da história da empresa para o interior da mesma. De modo a que, quem vem pela 

primeira vez, ou é novo na empresa, tenha uma ideia de como esta surgiu e como está atualmente. 

Surgiram também ideias de frases motivacionais de modo a incentivar o começo de um ótimo dia 

para todos os funcionários.  

 

 

Figura 17 - Cronologia II 
fonte: Própria 

 

Figura 16 - Cronologia I 
fonte: Própria 
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Esta foi a proposta sugerida (figura 16 e 17) e aceite, com agrado, pelos dirigentes. Inclui os anos 

mais importantes da empresa, os anos em que algo sofreu uma alteração ou que uma conquista foi 

alcançada. No final, coloquei um avião de papel para sugerir que muito mais virá e transmitir o 

sonho e a conquista. As cores estão de acordo com a identidade da empresa que conduz tudo aos 

azuis. Para o mockup, fiz “distort” no Adobe Photoshop, dando a ideia que estaria aplicado, neste 

caso na parede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O plano seria utilizar esta cronologia na zona de espera dos clientes que se encontra em 

remodelações (figura 18). Esta zona convida os clientes, que se encontram à espera de serem 

atendidos, a visualizar a história da empresa e, ao mesmo tempo, a visualizar na televisão o vídeo 

promocional anteriormente apresentado no ponto 7. do presente capítulo que possibilita observar 

os trabalhos da empresa. 

Figura 18 - Mockup Cronologia 
fonte: Própria 
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O objetivo seria tornar o hall de entrada num espaço informativo e atrativo aos olhos dos clientes 

e dos próprios funcionários. Outra solução seria colocar numa outra parede uma frase para inspirar 

e motivar as vendas (figura 19). 

 

 

Figura 19 - Frase motivacional – parede 
fonte: Própria 

 

Para a realização desta frase, utilizei uma fonte mais alegre e informal, possibilitando a 

comunicação de forma a despertar a atenção do leitor. O sorriso é uma linha solta em que foi feito 

uma distorção, de modo a parecer um sorriso. Na palavra “SORRISO”, fiz um warp no Adobe 

Photoshop para seguir a linha do sorriso. Todas as técnicas aplicadas para ambos foram adquiridas 

nas disciplinas de Edição de Imagem.  
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9. Metaveiro – Desdobrável e Envolvente 
 

Para além da comunicação para o interior, era necessário haver comunicação para o exterior, a 

qual envolvia informação portátil que explicasse as áreas em que a empresa opera. Como os 

colaboradores de vendas trabalham muito porta a porta, foi-me pedido que fizesse um desdobrável.  

Na realização deste tipo de comunicação pensei inicialmente numa folha A4 com a informação 

que seria mais importante, mas posteriormente apercebi-me que não seria prático. Foi então que 

ponderei na utilização de um desdobrável, onde os comerciais podem distribuir aquando da visita 

a um cliente. Distribuí por dois desdobráveis diferentes de modo a diferenciar as áreas da empresa. 

 

Figura 20 - Frente do desdobrável - Tecnologias de Informação 
fonte: Própria 

 

Na primeira parte da Figura 20, retângulo mais à direita, está representada uma imagem da frente 

da empresa tirada e editada por mim.  

“Tecnologias de Informação”, área tratada neste desdobrável, acompanhada com a identidade 

visual no canto inferior direito. Nas outras partes estão apresentados os contactos, o website e os 

serviços que presta. 



 

29 

 

Figura 21 - Parte de trás do desdobrável - Tecnologias de Informação 
fonte: Própria 

 

 

A parte de trás do desdobrável (figura 21) está dividida entre as áreas de Comunicação, Informática 

e Audiovisuais, e todas as áreas contêm os produtos/serviços da mesma.  

As cores neste desdobrável são dentro dos azuis da empresa, pois o surgimento desta deveu-se à 

Informática.  
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Para a área da “Segurança” fiz do mesmo género do desdobrável de “Tecnologias de Informação”, 

mas com a cor vermelha.  

Todos eles estão divididos por áreas devidamente identificadas através de imagens ilustrativas e 

acompanhadas com um título a especificar cada uma delas. Dentro das áreas estão descritos os 

produtos/serviços (figuras 22 e 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Frente do desdobrável – Segurança 
fonte: Própria 

Figura 23 - Parte de trás do desdobrável – Segurança 
fonte: Própria 
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Figura 24 - Edição desdobrável 
fonte: Própria 

 

Para a realização do desdobrável, usei o Adobe Illustrator, onde comecei por fazer a divisão das 

três partes que iriam separar cada uma das fases. Depois fiz um protótipo em papel para representar 

cada informação. Como não tinha muita informação, criei linhas curvas em cima e em baixo, para 

conceber um design apelativo e preencher o excesso de espaço. Em ambos os objetos produzidos 

coloquei uma sombra que procurei na Internet. Esta sombra está em PNG. O objeto (representado 

na figura 24, na parte da frente, onde diz “segurança”) é para colocar a imagem para que dessa 

forma ganhe o formato do objeto. Isso é feito através do atalho “ctrl + 7”, estando a imagem e o 

objeto selecionados. 
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10. Metaveiro – Envolvente 
 

O envolvente é outro elemento muito importante a desenvolver. A sua importância está ligada à 

imagem que a empresa transmite para os clientes. Deste modo, é possível visitar os possíveis 

compradores e entregar uma proposta ou outros documentos importantes revestidos por uma capa 

personalizada (figura 25). No rosto da capa, concebi uns retângulos em que todos eles completam 

a fotografia da frente da empresa. Ao lado, o ano em que estamos e em cima a identidade e os 

serviços que a empresa presta para os seus clientes. Na parte de trás do envolvente, estão os 

contactos, morada e certificações. No meio, permanece uma frase que já estava visível no interior 

da empresa e achei interessante colocar, “Personalizamos os projetos para os nossos clientes”.  

O envolvente possui um grande impacto. É simples e direto e não tem demasiada informação o 

que não o torna aborrecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Envolvente Metaveiro 
fonte: Própria 
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Para o envolvente usei o Adobe Illustrator (figura 26). As cores utilizadas estão dentro dos tons de 

azul, de modo a seguir a linha de cor da empresa.  A realização deste foi muito parecido ao do 

desdobrável, usando as mesmas técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Empresa de Energia 
 

Foi-me proposto criar uma Identidade Visual e um nome para uma outra empresa da Metaveiro, 

em que a própria Metaveiro está a querer vingar no mercado de trabalho. Esta outra empresa é uma 

empresa de Energias Renováveis que tem como intuito estar integrada no mesmo grupo da empresa 

Metaveiro, mas com outro nome e Identidade Visual. O objetivo da empresa é conseguir incorporar 

numa obra as várias opções disponibilizadas, de modo a serem subcontratados para prestar os seus 

serviços.  

Após um brainstorm sobre o nome que poderia ser utilizado, ficou decidido “IdealEnergy”, que 

foi selecionado após alguns nomes terem sido apresentados, como “Sunener”, “Enershine”, entre 

outros. O nome “IdealEnergy” foi escolhido porque a empresa já tem outras empresas no grupo 

com as iniciais de “Ideal”, como por exemplo “Idealcom” e “Idealprev”. Para manter uma linha 

de nomes do mesmo ramo, decidi optar por Ideal e Energy, pela parte da energia. 

Figura 26 - Edição Envolvente 
fonte: Própria 
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Desenvolvi vários protótipos de Identidades Visuais, apresentadas nas figuras abaixo (figura 27 – 

30). 

 

 

Figura 27 - IDEALENERGY - Proposta I 
fonte: Própria 

 

Para a criação da identidade visual representada na figura 27, inspirei-me em folhas e em fichas 

elétricas. A junção das duas representam a energia ecológica que era o que tinha em mente 

demonstrar na identidade da empresa. As cores são o amarelo e verde para representar natureza e 

ecologia. 

 

Figura 28 - IDEALENERGY - Proposta II 
fonte: Própria 
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A figura 28 vai ao encontro da Figura 27, mas com um outro tipo de design de folhas e uma 

lâmpada no seu interior. Tanto no símbolo como nas letras usei um gradiente, já na figura 27 só 

usei nas letras. 

 

 

 

 

Figura 29 - IDEALENERGY - Proposta III 
fonte: Própria 

 

 

Figura 30 - IDEALENERGY - Proposta IV 
fonte: Própria 

 

 

Na figura 29, a ideia difere das restantes, estando dois painéis solares de forma circular para 

representar a ideia de ciclo das energias renováveis e da ecologia. Por último, a figura 30, uma 

lâmpada com um design apelativo para focar mais na energia. 

Todas estas propostas foram desenvolvidas no software Adobe Illustrator. A proposta selecionada 

foi a que consta na figura 27. Todas elas têm um padrão de cores entre o amarelo e verde, 

transmitindo a imagem de Ecologia e de Energias Renováveis. 
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12. Empresa de Energia (fachada) 

 

A empresa necessitava de ser decorada por fora, na qual propus um protótipo de como poderia 

apresentar-se (figura 31). A Identidade Visual ficaria na parte superior da fachada, destacada e 

luminosa. Na parte central, um outdoor, que decorei com uma imagem ilustrativa de uns dos 

serviços que esta empresa prestará, instalação de painéis solares. Do lado direito, um outro outdoor 

em lona grande com as áreas, contactos e certificações.  

 

 

Figura 31 - Fachada IDEALENERGY 
fonte: Própria 

 

Ambos foram contruídos em Adode Illustrator e para a realização do mockup, fiz “distort” no 

Adobe Photoshop dando a ideia que estaria aplicado na fachada da empresa. 
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13. Carro e Cartão de identificação do trabalhador 

 

Para além da fachada, era necessário a criação do design dos carros e o cartão de identificação do 

funcionário. Para a criação de ambos, segui a linha de cores de amarelo e verde. Optei por fazer 

dois tipos de cartões, um com linhas curvas e um outro com linhas retas. 

 

 

 

 

O carro foi idealizado para que na porta da frente estivesse a identidade e logo a seguir, na parte 

de trás, as áreas da empresa, acompanhado com as certificações; foi feito através do Adobe 

Photoshop. Procurei um mockup de um Opel Corsa e produzi o design proposto na figura 32. 

O cartão de identificação do funcionário, na parte da frente, possui a Identidade Visual da empresa 

e, no verso, o nome do funcionário e os seus dados. Foi feito através do Adobe Illustrator (figuras 

33 e 34).  

 

 

 

Figura 32 - Carro IdealEnergy 
fonte: Própria 
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Para a realização dos cartões, criei duas janelas onde numa estaria a parte da frente do cartão e no 

verso. A ideia foi criar dois tipos de design, um com linhas curvas e um outro com linhas retas, 

mas ambos a respeitar a linha de cores. Na figura 34, a parte de trás do cartão utilizei a identidade 

visual sobre o objeto verde, no qual tive de utilizar a linha de cores positivo/negativo para 

conseguir ter destaque sobre fundos da mesma cor que a identidade visual principal.  

  

Figura 33 - Cartão de identificação do funcionário 
fonte: Própria 

Figura 34 - Cartão de identificação do funcionário II 
fonte: Própria 
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Reflexão Final 

 

O estágio foi um marco fundamental, no final do meu percurso académico. Foi no estágio que foi 

possível pôr em prática o que aprendi durante os três anos do Curso de Comunicação Multimédia. 

Devido à situação que enfrentamos, pandemia de COVID-19, não foi fácil encontrar e candidatar-

me a uma empresa que aceitasse estagiários. Após várias tentativas de estágio em algumas, e sem 

sucesso, acabei por ser aceite na empresa Metaveiro. Esta não tinha uma Comunicação forte e eu, 

como estudante de Comunicação Multimédia, pretendia ser útil numa fase em que o país/mundo 

não se encontram no seu melhor. Foi dessa forma que ingressei no estágio e tentei colaborar e ser 

o mais produtivo possível, para que a Comunicação na empresa fosse exímia. 

A escolha do estágio na empresa Metaveiro teve como propósito pôr em prática o que eu tinha 

aprendido e de modo a ter mais oportunidades de o mostrar. Pois, se eu optasse por ir para uma 

empresa em que o seu foco fosse o design, o vídeo, a animação ou outra área, provavelmente não 

teria tanta oportunidade de desenvolvimento como na Metaveiro.  

O estágio nesta empresa foi a melhor opção, atendendo a que muitas empresas não estavam a 

aceitar ninguém, face à situação que o mundo está a atravessar. 

Para concluir, considero que foi bastante positivo o meu estágio na Metaveiro. Cumpri com os 

objetivos estabelecidos e dei o melhor de mim para conseguir mostrar os melhores resultados 

possíveis, no tempo destinado. Foi uma experiência enriquecedora, tanto a nível pessoal como 

profissional. 
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