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Resumo 

O presente relatório de estágio é a representação do trabalho feito na fase final da 

licenciatura em Comunicação Multimédia. Esta representação é feita com descrições das 

experiências vividas ao longo de três meses como uma parte integrante da equipa da 

Bastarda, que se localiza em Vila Nova de Gaia, onde foram desempenhadas as funções 

de um designer gráfico. 

Eu desenvolvi um crescimento profissional através das tarefas que realizei como a criação 

de conteúdo online, ou seja, publicações para as redes sociais dos clientes da equipa, 

landing pages, entre outros, e também conteúdo offline como flyers e cartas dos menus 

dos restaurantes. Além da minha função direta como designer, também participei em 

briefings com clientes e brainstormings internos. 

O relatório encontra-se dividido em dois capítulos, em primeiro lugar é feita uma 

apresentação da entidade acolhedora com base numa análise interna e externa, realçando 

os aspetos importantes do seu funcionamento. Em segundo são apresentados os projetos 

desenvolvidos durante o período do estágio, que têm como base a metodologia de projeto 

que escolhi. 

Para finalizar o presente relatório é feita uma reflexão final onde é desenvolvida uma 

análise da fase final do meu percurso académico, tendo como base a minha integração na 

entidade, a ligação entre os conhecimentos adquiridos na licenciatura e o que foi 

absorvido com a equipa de estágio. 
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