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RESUMO 

O presente relatório faz parte do plano curricular da Licenciatura em Comunicação 

Multimédia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) do 

Instituto Politécnico da Guarda (IPG). Tem como principais objetivos a descrição das tarefas 

realizadas e os objetivos alcançados durante a realização do estágio.  

O relatório encontra-se dividido em duas partes: a primeira, relativa à apresentação da 

empresa, abordando vários aspetos desde a identidade visual até à estrutura organizacional; 

a segunda parte, foca-se nas atividades desenvolvidas durante o período do estágio e no seu 

enquadramento teórico, sendo que foram realizadas outras tarefas para além das previamente 

estipuladas.  

É pertinente informar que as tarefas desenvolvidas se centraram, sobretudo, na gestão e 

desenvolvimento de conteúdos para redes sociais, websites e email, pode afirmar-se que a 

área mais desenvolvida neste estágio curricular foi a da Comunicação Digital/Produção 

Multimédia. 

No final, é apresentada uma reflexão onde considero as diferentes experiências profissionais 

que tive oportunidade de realizar e os conhecimentos que adquiri durante a realização deste 

estágio, bem como, a prestação ao longo da licenciatura. 

 

 

Palavras-chave: Proposta de conteúdos, Comunicação, Publicação, Redes Sociais e Edição
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ABSTRACT 

This report is part of the Workload for the Degree in Multimedia Communication at Escola 

Superior de Educação, Comunicação e Desporto (ESECD) of the Polytechnic of Guarda 

(IPG). Its main objectives are the description of the tasks performed and the objectives 

achieved during the exercise. 

The report is divided into two parts: the first, relating to the presentation of the company, 

covering various aspects from a visual identity to the organizational structure; the second 

part, focuses on the activities developed during the internship period and in its theoretical 

framework, and other tasks were carried out in addition to the first stipulated. 

It is pertinent to inform that the tasks developed were mainly focused on the management 

and development of content for social networks, being that, as all activities developed were 

around social networks, websites and e-mail, it can be said that the area most developed in 

this curricular internship was Digital Communication. 

At the end, a reflection is presented where it is considered as professional experiences that 

opportunity to carry out and the knowledge I acquired during the accomplishment of this 

internship, as well as the provision throughout the degree. 

 

 

Keywords: Draft, Publication, Communication, Social Media and Editing 
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Account - Função de liderar uma equipe na execução das estratégias, de forma a superar as 

metas de receita e indicadores-chave de desempenho comerciais, bem como fornecer 

soluções adequadas aos clientes. 

Audio-visual Production – (Produção audiovisual) Produções que integram técnicas e 

tecnologias de som, imagem e vídeo, como forma de expressão e comunicação audiovisual 

e multimédia. 

Branding - Trata-se da criação de uma marca, trabalhando não só no seu conceito interno 

como também na perceção que o público tem a respeito dela. 

 Design - é a concepção visual de uma marca, produto ou conceito. 

CEO – (Chief Executive Officer) Diretor executivo. Possui a responsabilidade de executar 

as diretrizes propostas pelo Conselho de Administração (que é composto pelos 

representantes dos acionistas da empresa.) 

CFO – (Chief Financial Officer) Diretor financeiro. É responsável por todas as ações 
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Consultancy – (Consultoria) Empresa que faz diagnóstico e formulação de soluções acerca 
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Copy - são técnicas de escrita persuasiva para escrever textos que vendem. 
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Layer - Camada utilizada na edição de imagens digitais para separar diferentes elementos de 

uma imagem. 

Lettering - é um termo geral que significa a arte de desenhar letras, em vez de simplesmente 

escrevê-las. A rotulação é considerada uma forma de arte, em que cada letra de uma frase ou 

citação atua como uma ilustração. 

Marketing - a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades do 

mercado 

Mockups - um modelo em escala ou de tamanho real de um projeto ou dispositivo/ protótipo 

que demonstra pelo menos parte da funcionalidade de um design e permite o teste de um 

projeto. 

Social Media – (Redes Sociais) é composta por pessoas ou organizações, conectadas por um 

ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos comuns. 

Technology services- Os serviços de tecnologia fornecem soluções orientadas para a 

tecnologia especializada, combinando os processos e funções de software, hardware, redes, 

telecomunicações e eletrónica.
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INTRODUÇÃO 

Neste relatório, dividido em dois capítulos, o primeiro onde faço uma contextualização da 

LIONSOUT, entidade que me acolheu; e o segundo capítulo, onde, após um enquadramento 

teórico, descrevo todas as atividades que desenvolvi durante o meu estágio curricular. 

Desde o início da Licenciatura que tinha uma ideia muito bem definida da área em que queria 

realizar o meu estágio: a Comunicação Digital. O meu gosto por esta área manifestou-se 

quando comecei a frequentar o curso profissional Técnico de Multimédia, que me abriu 

vários horizontes que foram alargados durante a licenciatura. 

A minha opção foi acertada, porque com todas as normas que foram impostas, devido à 

pandemia, valorizaram-se as redes sociais e os conteúdos que criamos/partilhamos tornaram-

se mais úteis. No período da quarentena as pessoas sentiram-se obrigadas a proceder à 

criação de conteúdos independentemente de serem amadores ou profissionais.  

A sede da LIONSOUT, onde realizei o meu estágio curricular localiza-se em Viana do 

Castelo, e é uma Agência de Marketing e Comunicação em que a estratégia é o paradigma e 

está presente em todos os serviços e no acompanhamento a todos os clientes. Premiada 

internacionalmente, esta agência define-se como “uma agência de leões”. 

No meu caso, especificamente, desenvolvi diversas publicações de forma a destacar 

efemérides previamente definidas com a equipa, uma assinatura digital para o email de uma 

empresa, animação de gif’s e design de publicações para o Instagram da ECP – Escola de 

Comércio do Porto, recolha de printscreens de sites para atualizar o site da LIONSOUT , 

transcrição de entrevistas e análise critica de uma publicação, como referido do plano de 

estágio que segue no anexo I. 

Para o cumprimento do plano de atividades estipulado segui sempre uma metodologia 

qualitativa que consistiu na recolha de informações em sites da Internet, bem como, 

consultas documentais e bibliográficas, fazendo referência sempre que considerei pertinente.  

As técnicas que mais utilizei foram as de edição de fotografia, procedendo às respetivas 

correções de cor e de níveis, bem como, edição de texto. Na execução destas tarefas tive 

como referência diversos autores, tais como, Filipe Carrera, Pedro Dionísio, Joaquim 

Vicente Rodrigues, Hugo Faria, Rogério Canhoto, Rui Nunes, Denis Lindon, entre outros. 
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CAPÍTULO I – Caracterização da Instituição  
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No primeiro capítulo é apresentada a LIONSOUT, os serviços que oferecem enquanto 

agência, a sua localização, a identidade visual, os seus valores, os seus objetivos e grandes 

pilares, estrutura organizacional, finalizando com uma análise SWOT. 

 

1.1. LIONSOUT, Lda2.  

A LIONSOUT é uma agência de marketing e comunicação que acredita que o Norte tem 

garra. Impulsionados pela meta de crescimento e aproximação a parceiros e clientes, estes 

“leões” criativos, originários de Viana do Castelo abriram escritórios no Porto em abril de 

2019. Com um ataque audacioso à capital do Norte, pretendem posicionar-se no epicentro 

da vida económica e cultural de uma das regiões mais dinâmicas e fervilhantes do país.  

Premiada internacionalmente, a LIONSOUT define-se como “uma agência de leões”, sempre 

atenta à savana dos mercados, que coloca a criatividade ao serviço de novas técnicas de 

emboscada. 

A Estratégia é o paradigma da LIONSOUT. A consultoria estratégica está presente em todos 

os serviços e no acompanhamento de cada cliente. Defendem primordialmente uma 

abordagem de comunicação integrada de marketing, ao serviço do aumento da perceção de 

valor de “marcas com garra”, o seu grito de guerrilha. 

No seu blogue e redes sociais, estes “leões” revelam-nos num tom arrojado e intimista a sua 

essência. Desvendam-nos aventuras vividas em lugares remotos e selvagens, histórias 

capazes de nos emocionar e talentos artísticos bem escondidos. 

Num diálogo de sonhadores para sonhadores, apresentam-se como o cruzamento de histórias 

de vida, o fruto de uma relação de cumplicidades e ambições partilhadas. O ingrediente 

secreto que afirmam fazer a diferença nas respostas aos desafios que abraçam é a 

complexidade e experiências únicas de cada membro desta equipa de “leões”. 

Muito para além de competências que se agregam e multiplicam num projeto comum, são o 

cruzamento de histórias de vida, o fruto de uma relação de cumplicidades e sonhos 

partilhados. O maior capital da LIONSOUT são as pessoas, aquilo que as torna únicas. Cada 

vez que se desafiam, atingem resultados surpreendentes. São uma equipa com muita garra! 

 
2 Todas as informações relacionadas com este ponto foram escritas em conjunto com a Sra. Andreia, diretora de conteúdos 
da LIONSOUT. 
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A LIONSOUT oferece serviços de Marketing, Branding & Design, Social Media, 

Technology services, Audio-visual Production, e Consultancy. 

 

1.1.1. Media Innovator Awards 2020 

Este ano, 2020, não foi só um ano em que o mundo parou, em que nos readaptamos e 

reaprendemos como viver em sociedade. Foi também o ano em que a LIONSOUT ganhou a 

distinção de "Agência de Marketing do Ano 2020 - Portugal" atribuída pelo júri do Media 

Innovate Awards, como podemos ver na figura 1 e na publicação feita pela “Briefing – Sentir o 

Marketing”3. 

 

1.2. Identidade Visual 

A identidade visual de uma marca tem como principal objetivo transmitir várias sensações e 

conectar a marca com as pessoas, principalmente com o seu público alvo, devem, também, 

ser fortes de forma a serem lembradas e a transmitir confiança através dos seus elementos 

gráficos (como por exemplo: a tipografia, os símbolos, os grafismos e as cores).  

Trata-se, também, segundo Ruth Vásquez, de “um sistema de signos criado, organizado e 

disposto segundo critérios e princípios que visam representar, caracterizar e comunicar a 

identidade conceitual da marca” (Vásquez, 2007, p.206) e possui as funções de identificar, 

 
3 Disponível em: https://www.briefing.pt/marketing/48705-media-innovator-awards-est%C3%A3o-out-com-lions-e-

sport.html?fbclid=IwAR3JDj0vES6yjITvyCVc3bg2OzbC1c2slTiuKxKeNg6GWivXqR08xMIcp6k (Visitada a última 

vez a 8/09/2020) 

Figura 1 - LIONSOUT - Agência de Marketing do Ano 2020 - Portugal 
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diferenciar, associar e reforçar, uma vez que “o grau de reconhecimento da marca vai 

depender da forma como a identidade conceitual foi concretizada por meio do aspecto 

visual”. (Vásquez, 2007, p.206) 

Na figura 2 apresento a identidade visual atual da LIONSOUT, que se trata de um logótipo 

(parte escrita) e que segundo Gonzalez (2010) é “o nome da empresa com determinadas 

qualidades e atributos” e para Lampreia (1998) “um logótipo com qualidade é aquele que 

fica na memória do seu público”. 

 

Figura 2 - Identidade Visual da LIONSOUT 

 

Neste sentido, a identidade visual da LIONSOUT4, ao primar pela simplicidade, sendo 

apenas utilizada uma cor – o preto – que transmite, na sua conotação positiva, a sensação de 

respeito, elegância, sofisticação, dignidade e luxo, remete-nos para a sensação de que ao 

colaborar com eles vamos ter a oportunidade de estar em contacto com uma equipa de 

grandes valores, muito séria, mas criativa e com métodos de trabalho excelentes para serem 

atingidos todos os objetivos. 

 

1.3. Missão, Visão e Valores5 

A LIONSOUT tem como Missão contribuir para a criação de valor dos seus clientes, através 

de orientações estratégicas adequadas e orientadas para o mercado; A sua Visão é oferecer 

a melhor resposta aos objetivos da comunicação de cada marca, alicerçando-se na 

abordagem estratégica e no planeamento integrado de marketing. 

Os seus Valores são: “Orientação para o cliente” (conhecer e satisfazer as necessidades dos 

seus clientes, através de um serviço de excelência capaz de dar uma resposta diferenciada, 

com soluções inovadoras e eficazes), “Integridade” (os seus colaboradores pautam-se por 

 
4 Todas as informações relacionadas com este parágrafo foram escritas em conjunto com a Sra. Andreia, diretora de 
conteúdos da LIONSOUT 
5 Todas as informações relacionadas com este ponto foram escritas em conjunto com a Sra. Andreia, diretora de conteúdos 
da LIONSOUT. 
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elevados princípios éticos, estabelecendo uma sólida relação de confiança com os seus 

clientes e parceiros), “Cooperação” (promovem um ambiente de intercâmbio e partilha entre 

membros da equipa, parceiros e clientes, e acreditam que a inovação nasce do cruzamento 

de ideias, conhecimentos, experiências, culturas e perspetivas), “Criatividade” (a resposta 

da LIONSOUT aos desafios de marketing e comunicação lançados por cada cliente é 

desenhada por uma equipa multifacetada que procura soluções únicas, surpreendentes e 

irreverentes) e “Responsabilidade social” (ao serem conscientes da relevância do marketing 

na formação do pensamento coletivo, têm sempre em consideração a responsabilidade social 

nas soluções que propõem).  

 

1.4. Objetivos e Grandes Pilares da LIONSOUT 

A LIONSOUT tem como principais objetivos trabalhar sempre com foco nos resultados, de 

forma a satisfazer os clientes; fazer a diferença pela positiva no que toca a mudar o mundo; 

e fazer mais e melhor através de ideias simples, criativas e flexíveis. 

Os seus grandes pilares, como podem verificar na figura 3, são a Comunicação, pelas 

propostas de comunicação integrada que contribuem para o sucesso dos seus clientes; a 

Criatividade, pois inovar faz parte do seu ADN; a Diversidade, pela diversidade de áreas 

englobadas pelos especialistas da equipa que trabalha do planeamento à criação; e a 

Eficiência, por estarem atentos a todos os pormenores. 

 

1.5. Estrutura Organizacional 

A LIONSOUT está organizada de forma simples, não existindo atualmente um organograma 

definido, dando grande importância ao trabalho em equipa.  

Figura 3 - Grandes pilares da LIONSOUT 

Fonte: https://lionsout.pt/index.php (visitado a 04/06/2020) 
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Neste momento estão presentes na equipa as seguintes funções: 

• CEO e Diretor Criativo – Fernando Lima; 

• CFO – Nuno Simões; 

• Direção de Conteúdos – Andreia Amorim Pereira; 

• Design Gráfico – Cláudia Sequeira; 

• Direção de Vídeo – Thomas Sampaio; 

• Account – João Fonseca e Árgos Sampaio 

 

Todos os membros integrantes são competentes e devidamente qualificados para as áreas 

que a agência trabalha e serviços que disponibiliza. 

 

1.6. Análise SWOT 

A análise SWOT (em português: Forças, Fraquesas, Oportunidades e Ameaças) é, segundo 

Caetano e Rasquilha,(2004),  uma maneira de avaliarmos os pontos fortes e fracos, bem 

como, as oportunidades e ameaças de  uma empresa/organização, serviço ou produto, 

permitindo criar um ponto de situação tendo em conta a evolução interna e externa, bem 

como, os fatores de influência. 

Desta forma, ao longo do meu percurso enquanto estagiária da LIONSOUT, fui observando 

o trabalho que estava a ser realizado e a relações da empresa de forma a criar a minha análise 

SWOT que pode ser lida de forma sucinta na Tabela 1 e que explicarei de seguida. 

Tabela 1 - Análise SWOT 

Strenghts (Pontos Fortes) Weaknesses (Pontos Fracos) 

• Carteira de clientes fixa e em 

crescimento; 

• Boa localização; 

• Boas relações colaboradores/ 

Clientes. 

• Distância entre sede e sucursal; 

• Número reduzido de colaboradores. 

Opportunities (Oportunidades) Ameaças (Threats) 

• Área em evolução; 

• Boa divulgação. 

• Constante evolução; 

• Número elevado de empresas 

semelhantes. 
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Os pontos fortes da LIONSOUT são, em primeiro lugar, a sua carteira fixa de clientes, ou 

seja, os clientes já habituais que mantém fiéis e também os clientes que após o primeiro 

serviço retornam para qualquer outro serviço, o que permite um fluxo de trabalho contínuo 

e a constante evolução dos serviços oferecidos. O facto dos seus dois escritórios estarem 

bem localizados, tanto em Viana do Castelo como no Porto, é também uma grande ajuda, 

pela grande visibilidade que obtém e por estarem na rota de outras tantas empresas que 

necessitam dos serviços por si prestados. Para finalizar os pontos fortes, é importante referir 

que a boa relação entre os membros da equipa reflete-se na boa relação entre a equipa e os 

seus clientes o que permite o bom entendimento e facilita a troca de ideias e facilita a 

perceção o serviço pretendido. 

Os pontos fracos recaem no facto de que, apesar de cada um dos escritórios, de forma 

individual, se encontrem bem localizados, a distância entre eles dificulta a relação entre as 

equipas de cada um deles, dificultando a criação de laços entre as mesmas, o que nos leva 

ao segundo ponto fraco que é o número reduzido de colaboradores o que faz com que por 

vezes seja necessária a deslocação, por vezes morosa, entre escritórios de forma a satisfazer 

as necessidades da equipa que necessita de um serviço que apenas existe no outro escritório. 

As oportunidades passam pelo facto de ser uma entidade que fornece serviços de áreas em 

contante evolução com uma enorme procura e a boa divulgação a que se comprometeram 

desde o início. E a ameaça mais evidente, apesar de que se for bem utilizada se torna uma 

oportunidade, é a evolução das áreas dos serviços que oferece, uma vez que, caso a 

LIONSOUT não se destaque e não seja inovadora  nos serviços que oferece, a procura por 

ela diminui uma vez que existe um elevado número de agências a oferecer o mesmo tipo de 

serviço ao seu redor.
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CAPÍTULO II – Atividades desenvolvidas no 

Estágio 
 



 

10 
 

2.1. Licenciatura em Comunicação Multimédia  

Comunicação6, que deriva do latim Communicare, é a troca de informação entre indivíduos 

através de um meio, que pode ser escrito, falado ou até mesmo de um comportamento. 

Comunicar é diferente de informar pois para comunicar é necessário haver feedback e 

capacidade de entendimento entre aqueles que comunicam, é necessário que passe de algo 

individual para algo coletivo. A comunicação é um processo dinâmico e evolutivo que tem 

vindo a sofrer alterações, como por exemplo, as inovações tecnológicas que alteraram a 

forma como comunicamos e que, segundo Jorge Brandão Pereira “modificaram os conceitos 

de tempo, espaço, relações pessoais, linguagens ou atividades humanas” isto porque 

“comunicamos com qualquer pessoa em qualquer parte” (Pereira, 2009, p.4). 

Multimédia7, termo que surgiu no final da década de 50, que Ana Amélia Amorim designa 

como “utilização de diferentes meios de comunicação que têm uma função de 

complementaridade”, multimédia também é o termo utilizado quando se conjuga “ texto, 

som, imagens, vídeo e/ou música” (Amorim, 2002, p.245). Quanto maior for a quantidade 

de meios utilizados, maior é a necessidade de utilização de dispositivos de armazenamento 

com maior capacidade e velocidade de acesso. Destacam-se como exemplos multimédia os 

sites, as aplicações para telemóvel ou computador e os filmes. 

Comunicação Multimédia, segundo Jorge Brandão Pereira, “é uma construção mediada das 

mensagens, numa abordagem cada vez mais colaborativa do conhecimento” e é, também, “a 

invenção de uma nova linguagem, de uma nova forma de comunicar a partir de artefactos 

tecnológicos multimédia” (Pereira, 2009, p.4). 

A comunicação multimédia facilita a compreensão e a aprendizagem, já que é bastante 

parecida com a comunicação humana pois observamos o interlocutor, ouvimo-lo e 

acompanhamos as suas palavras com gestos e movimentos corporais. Desta forma acho que 

conteúdos lecionados na Licenciatura em Comunicação Multimédia (ESECD-IPG) 

revelaram-se bastante importantes e aprofundaram o meu conhecimento prévio na área, 

alargando horizontes para o meu futuro enquanto profissional. As UC (Unidades 

Curriculares), ao abrangerem estas duas áreas tornam-nos criadores de conteúdos com um 

 
6 Mais sobre Comunicação disponível na Infopédia através do link:  https://www.infopedia.pt/$comunicacao?uri=lingua-
portuguesa/comunica%C3%A7%C3%A3o (visitado a última vez a 15/06/2020) 
7 Mais sobre Multimédia disponível na Infopédia através do link: https://www.infopedia.pt/$multimedia?uri=lingua-
portuguesa/Multim%C3%A9dia (visitado a última vez a 15/06/2020) 
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melhor sentido critico e com habilidade para utilizar os diversos meios à nossa disposição 

para criar formas de comunicar diversas. 

 

2.2.  Enquadramento teórico das atividades desenvolvidas 

2.2.1. Tecnologias de Informação e Comunicação 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), segundo Danilo Pereira e Gislane 

Silva, tem “impacto nas relações sociais, empresariais e nas instituições” podendo ser 

consideradas “um dos fatores responsáveis pelas profundas mudanças no mundo” e que por 

sua vez, se tornam “imprescindíveis para a economia global e o seu crescimento” (Pereira e 

Silva, 2010, pp. 152-153 ). 

Segundo Pollyana Ferrari, os “seres humanos(..) precisam de informação e comunicação da 

mesma maneira que precisam do ar que respiram”, refere também que “a comunicação perde 

a sua característica (..) de relação de um para transformar-se em dados com múltiplos 

significados e leituras.” (Ferrari, 2011, p.15). 

 

2.2.2. A Comunicação e a Comunicação Digital 

Araci Hack Catapan e Francisco Fialho defendem que “o homem é um ser cultural que 

desenvolve (…) suas condições de existência” e que “a comunicação abriga(..) o universo 

de informações e de seres humanos que navegam e alimentam o universo”, (Catapan e 

Fialho, 2003, p.1-2). Sendo que para eles o universo é o ciberespaço, onde a globalização 

que as novas formas de comunicação provocaram foram implicadas pela linguagem digital 

e pela comunicação digital que veio a alterar os conceitos de tempo e espaço tais como os 

conhecíamos; com isto querendo dizer que atualmente, é possível que um indivíduo se 

encontre de forma presencial num local em específico, mas que de forma virtual esteja noutro 

local completamente diferente.  

A Comunicação Digital, é a nova forma de transmitir pensamentos/informações; é a 

transição entre os meios tradicionais de comunicação e a sua versão online. Existe, também, 

uma grande necessidade de produzir bons conteúdos digitais, de uma boa presença online, 

pois cada vez mais as pessoas tentam aceder conteúdos através dos seus telemóveis ao invés 

de comprarem jornais/revistas em papel. Há também uma necessidade de Inovar, de nos 
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destacarmos e de nos diferenciarmos para captar as pessoas para os conteúdos que 

produzimos, e consequentemente termos mais visibilidade e mais partilha do nosso trabalho. 

Já para Elizabeth Saad Corrêa, deve haver uma “sistematização dos conceitos fundadores 

que norteiam as estratégias de Comunicação a partir (..) das TICs e das médias digitais”, e 

delimita “o lugar da Comunicação Digital na estratégia de Comunicação Organizacional” 

(Corrêa, 2005, p.96). Elizabeth refere também “os impactos decorrentes das redes sociais e 

a proposição de uma formação profissional centrada nas competências e habilidade digitais” 

(Corrêa, 2005, p.96) e assim, reforçar a importância que a comunicação digital, seja através 

de email marketing, de jornais online e até mesmo através de redes sociais é algo em que as 

empresas devem cada vez mais apostar de forma a acompanhar o crescimento gradual destas 

novas formas de transmitir informação e de comunicar, quer com os seus funcionários quer 

com clientes e/ou futuros clientes. 

Também relativamente ao facto de criar e manter relações, Vanessa Silva refere que, as 

empresas tem a “necessidade de promoverem mudanças na forma de se relacionar com os 

seus consumidores, divulgar seus produtos e serviços, alterando até mesmo a forma de 

venda, uma vez que os avanços na Informática fizeram com que a produção de dispositivos 

de comunicação e informação e até o desenvolvimento da internet e redes de computadores 

se popularizasse” (Silva, 2016, p. 1). Todas estas alterações fizeram com que as empresas 

tivessem a “necessidade de incluir as plataformas e os dispositivos digitais no planeamento 

de marketing” de forma a conseguirem “estudar estratégias e analisar a sua aplicação nos 

meios digitais”, fazendo, com isto, um “investimento significativo dos seus recursos para a 

realização de marketing” para obterem retorno das ações desenvolvidas com reflexos nos 

resultados financeiros da empresa. 

Finalmente, Cecílio Pimentel, diz-nos que “a característica principal de sistemas de 

comunicação digital é que eles lidam com um conjunto finito de mensagens a serem 

transmitidas (…) para que a transmissão seja efetuada com alta confiabilidade” (Pimentel, 

2007, p.1). 

 

2.2.3. A Criação e Gestão de conteúdos para Redes Sociais 

Relativamente às redes sociais, para Maria Inês Tomaél et. al., estas são importantes na 

medida em que “a inserção em rede é determinante para o compartilhamento da informação 

e do conhecimento (…), porque as redes são espaços valorizados para o compartilhamento 
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da informação e para a construção do conhecimento”, também refere que “ nas redes sociais, 

cada indivíduo tem a sua função e identidade cultural” e que “a própria natureza humana 

liga-nos a outras pessoas e estrutura da sociedade em rede” (Tomaél et. al., 2005, p.93). 

Segundo Mariângela Zanaga e Hans Liesenberg, a criação de conteúdos na internet é 

benéfica, não só devido às “mudanças na relação entre leitor e texto”, mas também porque 

os “processos de criação de conteúdos tem sido influenciados em função de novas 

possibilidades advindas de tecnologias de informação e comunicação”. Também referem 

que “a interatividade (…) realizada entre autores e leitores (…) torna possível a participação 

do leitor”, algo que fortalece a relação, aumentando o consumo de conteúdos realizados, pois 

respeitando sempre os direitos de autor. O leitor pode participar de forma contínua para que 

os conteúdos sejam melhorados, promovendo “novas modalidades de produção de 

informação” (Zanaga e Liesenberg, 2008, p.1). 

Para Júlio Pereira e Marcello Bax, o processo de gestão de conteúdos está dividido em três 

(criação, gestão e publicação) e que essa gestão, em ambiente web (seja sites de informação, 

sites de entretenimento, redes sociais, etc) é necessária para “acompanhar a evolução da 

internet como um canal de comunicação interno e externo”, e também que “as empresas 

precisam de investir em tecnologias que permitem a distribuição e a publicação de 

informações de forma ágil, segura e confiável.”. Por fim, referem que inerente à evolução 

dessas tecnologias, vem agregada a “sofisticação das informações que devem estar online” 

em páginas web, independentemente do conteúdo nelas publicado (Pereira e Bax, 2002, p.1). 

 

2.2.4. Processos Criativos 

No que concerne aos conteúdos que realizei durante o meu estágio fui utilizando diversos 

processos criativos, como o Brainstorming, o Pensamento lateral e o Retrato chinês, e tentei 

optar sempre pela inovação, que segundo Roberto Duailibi e Harry Simonsen Jr. é “uma das 

mais importantes questões referentes ao mundo empresarial do século XXI” e para eles “a 

criatividade é um dos principais alicerces para o marketing e (…) para a inovação no campo 

empresarial”. Também referem que, “o mercado de hoje em dia vive do e para o consumidor” 

(Duailibi e Simonsen Jr., 1990, p.3-4).  Como o meu estágio foi feito numa agência de 

comunicação, marketing e publicidade, o mais importante para a equipa era manter sempre 

as redes sociais e o seu site atualizado com bons conteúdos para dar aos seus clientes, bem 
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como a futuros clientes um exemplo do estilo de conteúdos que eram desenvolvidos 

relativamente à gestão de redes sociais e atualização do site. 

Na perspetiva de Janaina Panizza, a criação de conteúdos, e citando as suas palavras, 

“comunicação visual” trata-se de algo que “transcende fronteiras, ultrapassa os limites da 

língua, do tempo e do espaço” e que “quando trabalhada de maneira hábil, é uma ferramenta 

excecional” sendo considerado “um meio insubstituível de passar, entre transmissor e 

recetor, informações, sentimentos e ordens.” Só sendo possível “atingir os seus objetivos se 

ambos possuírem o conhecimento instrumental necessário para a codificação e 

descodificação da mensagem, além de depender das relações entre informação e suporte”, 

devendo sempre considerar-se quais as características determinantes para a adequação do 

suporte escolhido para a sua transmissão (Panizza, 2004, p.19). 

 

2.2.5. Edição de imagem: Tratamento e manipulação 

Quanto à edição de imagens, quer de fotografias captadas por membros da equipa da 

LIONSOUT, quer por imagens recolhidas de bancos de imagem, Fernanda Catanho (2007) 

diz-nos no seu artigo que para Sergei Eisenstein, cineasta russo, “a edição fotográfica pode 

ser responsável pela criação de uma narrativa visual” e que para ela se torna evidente que “a 

mensagem fotográfica pode passar por uma reelaboração criativa e formar discursos 

enunciativos distintos” (Catanho, 2007, p.82). 

Para a realização da edição de imagens podemos recorrer a várias técnicas, mas a mais 

comum é através do ajuste dos níveis, do contraste, da cor, balanço de brancos, ajustes de 

matiz, saturação e brilho, e ajustes de nitidez, quando o esperado é uma edição mais 

“natural”. Estes parâmetros são ajustados apenas de forma a realçar as cores presentes na 

fotografia/imagem que queremos retocar.  

Segundo Sílvio Neto et. al. (2012), “programas de computador possibilitam a transformação 

de uma imagem em outra” e segundo Sérgio Batista, “a manipulação benéfica de imagens 

(...) traz uma maior vantagem” (Batista, 2015, p.1) pois, ao captarmos uma imagem não fica 

sempre a corresponder a 100% daquilo que os nossos olhos viram antes de a captar, 

recorrendo-se à alteração dos parâmetros acima referidos, para tornar a imagem apelativa. 

Já a manipulação da imagem, ou seja, a alteração de características de pessoas ou objetos, a 

adição ou subtração de pessoas ou objetos, alterar planos de fundo ou colocação de filtros 
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artísticos, é algo que se faz pontualmente, ou dependendo do trabalho pedido de forma a 

destacar algo ou para mostrar certas funcionalidades. Segundo Fabiana Miranda e Paulo 

Batista, “as novas possibilidades de manipulação de imagens através de softwares 

trouxeram, a cada pessoa, a oportunidade de ser, mesmo que de maneira virtual, tudo o que 

desejar” (Miranda e Batista, 2009-2010, p.467). 

É importante referir que tratamento de imagem é diferente de manipulação de imagem pois, 

por um lado, ao editar/tratar estamos apenas a realçar os seus tons originais, tornando as 

cores mais apelativas. Por outro lado, ao manipular uma imagem podemos alterar 

completamente o seu conteúdo, ou até mesmo trocar as cores por algo fora do comum 

obtendo imagens mais artísticas. Concluo dizendo que ambas as formas são válidas (o 

tratamento e a manipulação), mas que devem ser sempre adequadas ao tipo de trabalho que 

vamos realizar, tendo sempre em conta o cliente para quem se destina o trabalho e o público 

alvo a atingir. 

 

2.2.6. A Publicidade e Importância da presença online das empresas 

A publicidade, um dos serviços oferecidos pela LIOSNOUT, segundo Jean Baudrillard, “tem 

como tarefa informar as características deste ou daquele produto e promover a sua venda”, 

referindo também que se trata de uma função “objetiva” e que a publicidade passou “da 

informação à persuasão” (Baudrillard, 2000, p.291). Já para Márcio Gonçalez, “a 

publicidade (..) caracteriza-se principalmente pela persuasão, ou o ato de convencer com 

argumentos, as pessoas sobre qualquer assunto”(Gonçalez, 2009, p.7). 

Para finalizar este enquadramento teórico resta-me referir o quão importante é para as 

empresas terem uma presença online e afirmar que o facto de uma empresa ter a sua presença 

online bem estabelecida influência de forma bastante positiva as decisões de compra dos 

consumidores, pois, segundo Tatiana Hauschild, “o uso da internet e das redes sociais vem 

crescendo ano a ano e consolidando-se como um canal de vendas e de marketing” e pode 

também causar a “adoção de novos comportamentos pela sociedade consumidora”, fazendo 

com que “as empresas necessitem de se adaptar e passar a criar a sua presença online”, sendo 

também de extrema importância “entender qual a influência que a presença digital exerce 

sobre as decisões de compra(..) a fim de planeá-las e de executá-las de forma efetiva e que 

traga resultados” (Hauschild, 2018, p.1).
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2.3. Objetivos de trabalho 

Alguns dos objetivos que me propus a alcançar, sem ser os já enunciados no plano de 

trabalho passam pela integração na equipa de trabalho, criar boas relações e bom ambiente 

de trabalho, adaptação ao software utilizado e às instalações; desenvolvimento de 

competências práticas e técnicas que permitam alcançar os objetivos específicos definidos 

em conjunto com o meu supervisor e a equipa de trabalho; e aprendizagem de novas 

ferramentas e conceitos de forma a alargar/aprofundar todos os conhecimentos obtidos 

durante a minha formação na área de multimédia, começando a desenvolver mais 

especificamente a comunicação digital e estratégica, que gostaria de estudar futuramente. 

 

2.4. Atividades Desenvolvidas 

As atividades que desenvolvi foram na sua maioria conteúdos de comunicação digital, 

através de redes sociais e email marketing, áreas que estão a crescer cada vez mais. Ao 

desenvolver estes conteúdos ajudei na gestão das redes sociais e site da empresa, e redes 

sociais de outras empresas/Instituições. Colaborei também, na edição de fotografias de 

exterior para serem colocadas no layout de um site, na colocação de assinaturas digitais no 

email de uma empresa e na transcrição de entrevistas para a criação de uma revista em papel 

e online relacionada com vinhos. 

Em todas as atividades desenvolvidas durante a realização do estágio curricular, baseei-me 

maioritariamente nos conteúdos que referi no enquadramento teórico das mesmas, sendo 

que, quando a necessidade assim o exigiu, consultei outros autores, também importantes.  

Nas páginas que se seguem abordo de forma mais pormenorizada todas as atividades 

desenvolvidas, desde a pesquisa feita até ao seu desenvolvimento, e as técnicas 

posteriormente utilizadas para chegar às versões finais.  

Já que a minha maior função foi a de gestão de conteúdos para as redes sociais da 

LIOSNOUT, apesar do processo criativo variar, o processo de desenvolvimento de 

conteúdos foi sempre o mesmo: seleção e edição das imagens e textos a utilizar, dependendo 

da ocasião.
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2.4.1. Desafio 1 – Gestão de redes sociais (foco no Design Gráfico de posts) 

Após a minha candidatura ao estágio na LIONSOUT solicitaram o envio do meu portfolio 

com trabalhos (académicos, pessoais, etc.). Foi-me também pedida a realização de um 

desafio na área da gestão de redes sociais, sendo o foco principal o desenvolvimento do 

design gráfico de 3 posts para empresas do setor agrícola subordinados a 3 temas distintos 

(produtos agrícolas, maquinaria/alfaias agrícolas e produtos químicos/farmacêuticos) em 

que fossem abordadas mensagens de caris técnico, orientações sobre o calendário agrícola e 

inovações/notícias. Relativamente a este desafio apresentei como propostas as imagens que 

se seguem em miniatura na figura 4, podendo ser vistas com maior resolução no apêndice I. 

Como o meu conhecimento sobre conceitos agrícolas, culturas e formas de cultivo não era 

muito profundo, para a realização deste desafio comecei por pesquisar informações 

relativamente a cada um dos temas optando também por dedicar estas publicações ao mês 

de junho utilizando como exemplo culturas que devem ser feitas nesta altura, pois acho que 

ao começar uma rede social deve-se ter em conta quando publicar os conteúdos e como 

transmitir conhecimentos às pessoas. Depois da pesquisa sobre os conceitos que iria publicar 

fui também pesquisar o tamanho ideal para publicações em redes sociais8 e desta forma tirar 

o maior proveito do espaço que poderia utilizar quando começasse a organizar a informação. 

Para a construção das publicações foi-me sugerida a utilização de imagens do banco de 

imagens Pexels 9 para selecionar imagens de boa qualidade com direitos de autor cedidos 

para uso comercial, para poder utilizar sem preocupações. Foi também sugerida a utilização 

da ferramenta Adobe Photoshop para trabalhar e integrar elementos gráficos procedendo a 

 
8 Link: https://rockcontent.com/blog/tamanho-imagens-redes-sociais/ 
9  Pexels é um banco de imagens online e gratuito que permite descarregar imagens para criação de conteúdos próprios. 

Link: https://www.pexels.com/pt-br/ 

Figura 4 - Propostas para o desafio 1 - gestão de redes sociais para empresas agrícolas 
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ajustes necessários nas imagens que selecionei. Após a pesquisa de informações e depois de 

selecionar várias imagens que me pareciam adequadas para o contexto comecei um 

brainstorming sobre como iria organizar cada uma das informações e só depois avancei para 

os projetos digitais. 

Na criação destas três propostas decidi utilizar predominantemente a cor verde por se tratar 

de uma das cores primárias e pelo seu significado que, Stamato et al.(julho de 2013), diz ser 

“uma cor-luz que possui uma função expressiva e metafórica que transmite maior realismo 

e passa mensagens psicológicas significando natureza, esperança, saúde, coragem e calma”. 

Relativamente às técnicas utilizadas, para além da edição de imagens, através da 

manipulação da opacidade, dos níveis e da exposição para obter o contraste desejado. Utilizei 

também a sobreposição de conteúdos (texto e cores sólidas), um tipo de letra que achei 

adequado tornando os conteúdos mais apelativos. Não coloquei nenhum logótipo ou 

qualquer referência a uma empresa pois, como se tratava de um desafio, não me foi atribuída 

nenhuma empresa em concreto, apenas uma área como forma de me guiar. 

Numa segunda parte deste desafio de gestão de redes sociais, foi-me solicitado que 

pesquisasse ícones, na plataforma Freepik10 que pudessem ser utilizados quer em 

publicações de redes sociais quer na eventualidade de ser criado um site que necessitasse 

ícones que proporcionassem informação de forma visual. Assim, os mesmos temas foram 

mantidos para garantir a coerência do desafio. 

Escolhi estes ícones, presentes nas figuras 5, 6 e 7, podendo ser vistos num tamanho superior 

no anexo II, uma vez que quis manter coerência, escolhendo ícones com apenas uma cor por 

serem mais facilmente adaptáveis, independentemente do contexto em que viriam a ser 

utilizados (publicações de redes sociais ou conteúdos para um site) de maneira a manter 

sempre o mesmo estilo de linhas com pouco ou nenhum preenchimento pois quando mais 

simples mais facilmente é memorizado por quem o vê, sendo que este era um dos principais 

requisitos, do enquadramento ao tema pedido. 

 
10 Freepik é um banco de imagens/ícones/vetores/etc gratuito que permite descarregar os conteúdos para uso próprio e que 

permite pesquisa por categorias. Link: https://www.freepik.com/ 
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2.4.2. Desenvolvimento de um método de trabalho 

A pandemia do COVID-19 afetou a vida de todos nós e a obrigação de cumprir as restrições 

implementadas, tornou inevitável a adaptação a novos métodos de trabalho e a 

implementação de novas rotinas. O meu estágio curricular, como referi anteriormente, foi 

realizado em regime misto o que exigiu uma enorme responsabilidade e organização da 

minha parte, o que me levou a desenvolver um método de trabalho, juntamente com a equipa 

que me acolheu, que se revelou eficaz ao longo dos dois meses e meio na LIONSOUT.  

Antes do início oficial do estágio tive uma reunião com a equipa para definir estratégias para 

melhor aproveitar e organizar o meu tempo. Uma vez que se tratam de adultos formados que 

exercem a sua profissão há já algum tempo, também eles se viram obrigados a adaptar-se. 

Após essa reunião ficou definido que, mesmo apesar de se tratar de um regime misto de 

trabalho, a melhor forma de organizar o tempo e ser produtiva era definindo objetivos e 

trabalhar ao máximo para os alcançar. Estabelecemos também uma série de dicas, que se 

encontram no apêndice II, no intuito de criar uma linha de pensamento promovendo assim, 

o desenvolvimento de conteúdos digitais. 

Figura 7 - Ícones relativos a Culturas/Calendário Agrícola 

Fonte: Freepik (https://www.freepik.com/, visitado a 05/06/2020) 

Figura 7 - Ícones relativos a Químicos/Farmacêuticos 

Fonte: Freepik (https://www.freepik.com/, visitado a 05/06/2020) 

Figura 7 - Ícones relativos a Maquinaria/Alfaias Agrícolas 

Fonte: Freepik (https://www.freepik.com/, visitado a 05/06/2020) 
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Este método de trabalho revelou-se eficaz não só porque me obrigou a definir objetivos 

diários e semanais cumprindo assim, todas as tarefas e horários definidos. Verifiquei que 

trabalhar a partir de casa é uma enorme responsabilidade e exige rigor no cumprimento dos 

objetivos previamente definidos e na execução das tarefas solicitadas. 

O regime misto ajudou-me a crescer quer ao nível de responsabilidade, principalmente 

relacionada com a gestão do meu tempo, como também ao nível técnico. Surgiu a 

necessidade de desenvolver os meus conhecimentos a nível técnico e na área de software 

usando ferramentas e conteúdos disponíveis para o melhor desempenho das minhas funções 

enquanto estagiária. 

 

2.4.3. Publicação relativa ao Dia Internacional da Criança Africana 

Para a realização das minhas propostas de publicação, para dar visibilidade a este dia, e uma 

vez que em pleno século XXI ainda existe a necessidade de se lutar pela igualdade entre 

raças, comecei por pesquisar informações relativas a esta efeméride e compreender os factos 

que estão na génese desta efeméride.  

Na sequência da pesquisa mencionada, encontrei o artigo “Porquê se comemora o dia 16 de 

junho como o dia da criança Africana?”11, sobre a origem da celebração do Dia da Criança 

Africana (a 16 de junho). Tudo começou em 1976 quando um grupo de estudantes que se 

manifestavam no Soweto, África do Sul exigindo o direito a uma melhor educação e à 

aprendizagem das suas línguas maternas, mas que acabaram por ser massacrados. 

Posteriormente, em 1990, para garantir às crianças uma vida digna e feliz, foi a Organização 

das Nações Unidas (ONU), tornou internacional a “Declaração dos Direitos da Criança” e 

após a realização de outra manifestação onde desta vez foram reclamados os direitos das 

crianças, o dia 16 de junho de 1991 ficou marcado como o primeiro Dia da Criança Africana. 

Para a realização das propostas presentes na figura 8 que podem ser vistas em tamanho maior 

no Apêndice III, utilizei imagens de bancos de imagens12 e técnicas de edição de Adobe 

Photoshop, como por exemplo, sobreposição de imagens, aplicação de sombras, escolha do 

 
11 Artigo da SAPO Notícias, disponível em https://noticias.sapo.ao/actualidade/artigos/porque-se-comemora-o-dia-16-de-
junho-como-o-dia-da-crianca-africana, publicado a 16 de junho de 2015. 
12 Freepik (link: https://www.freepik.com/), Pexels (link: https://www.pexels.com/pt-br/) e Unsplash (link: 
https://unsplash.com/ ). 
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lettering adequado sendo que na proposta final utilizei também ferramentas de correção de 

cor.  

Analisadas as várias sugestões concluímos que a proposta com o recorte de África e com a 

frase de Ayrton Senna13, como podem ver na figura 9, era a proposta que transmitia a 

mensagem desejada de forma mais simples, mas com a força necessária esta imagem 

escolhida ganha ainda mais significado após ser lida a frase.  

 
13 Frase de Ayrton Senna disponível em https://www.pensador.com/frase/MjIyMTkxNQ/ (visitado a última vez a 
23/06/2020) 

Figura 8 - Propostas de publicação para o Dia da Criança Africana 

Figura 9 - Proposta Publicada na página do Facebook da LIONSOUT 

Disponível em: https://www.facebook.com/lionsout/photos/a.556788491061799/3971936349546979/?type=3&theater 
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O lettering foi escolhido, com a finalidade de dar enfase à palavra “crianças” por se tratar 

do Dia da Criança Africana e direcionar a mensagem passada. 

Enquanto equipa achamos necessário o destaque desta efeméride pois existem cada vez mais 

desigualdades, principalmente no momento atual devido à pandemia do COVID-19 e a 

forma como vimos alteradas as nossas rotinas, principalmente no acesso ao ensino que é um 

direito de todas as crianças, mas ao qual nem todas as crianças têm acesso por não ter 

possibilidades de o realizar à distância como em muitos dos países desenvolvidos.  

 

2.4.4. Análise crítica de uma proposta  

Aquando da realização de propostas relativamente ao Dia Internacional da Criança Africana 

foi-me pedida a análise crítica da proposta de publicação presente na figura 10, quanto à 

Mensagem (valores transmitidos, copy), Imagem escolhida, Design gráfico e Coordenação 

entre mensagem, tom e design na comunicação. 

 

Figura 10 - Proposta desenvolvida pela Sra. Andreia da Direção de Conteúdos 

fonte: https://www.facebook.com/lionsout/photos/a.556788491061799/3971331242940823/?type=3&theater  

Após uma análise por mim realizada concluo que, na mensagem desta proposta, tanto na 

imagem como no texto, são transmitidos valores como amizade, criatividade, respeito, 

compaixão, dedicação, gratidão, liberdade, otimismo e espontaneidade. O texto, apresentado 

em várias cores pode remeter para a variedade de possibilidade de objetivos que podemos 

atingir, uma vez que o amarelo remete para descontração e otimismo, o rosa para romantismo 

e ternura, o verde para esperança e liberdade, o laranja para alegria e sucesso e o azul para 

serenidade e harmonia. 
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Podendo também associar-se a frase utilizada à famosa frase de Walt Disney, “If you can 

dream it, you can do it”14 e a imagem mostra duas meninas que, pela forma como posaram, 

dá a entender que têm o sonho de ser bailarinas. O design gráfico desta proposta é coerente 

e a mensagem adequa-se à imagem porque se há algo de poderoso na nossa vida são os 

sonhos, pois são eles que nos levam a traçar objetivos de forma a cumpri-los.  

Mas, apesar de ser uma proposta bastante coerente na maneira como está composta e com a 

informação organizada garantindo a hierarquia de informação, acho que não se adequa à data 

que está a ser celebrada. O Dia da Criança Africana surgiu no seguimento da realização de 

manifestações de estudantes africanos que lutaram pelos seus direitos e acabaram por ser 

vítimas num massacre; e de uma outra manifestação relacionada com os direitos das 

crianças. Esta imagem transmite uma realidade que não é a vivida por todas as crianças 

africanas no século XXI o que me leva a pensar que, esta data comemorativa não deve ser 

assinalada com muita cor. É uma realidade que nada tem a ver com o que se passa 

atualmente, excetuando-se uma minoria. 

Do meu ponto de vista, não é estritamente necessário referir todos os acontecimentos 

passados que levaram ao inicio da celebração da data em questão, mas como o cenário atual 

é o de manifestações por todo o mundo, em que outros cidadãos de raça negra lutam pelos 

seus direitos acho necessário incluir nesta publicação que a celebração deste dia ficou 

marcada pela manifestação dos direitos da criança. 

 

2.4.5. Design para capa e publicações para Facebook da MOSTO 

A MOSTO dedica-se ao Wine Marketing e caracteriza-se como “uma equipa interdisciplinar 

(…) com uma abordagem singular ao marketing de vinhos: partir à descoberta, permanecer, 

observar, escutar, sentir, perguntar e, por fim, deixar as ideias a fermentar”15. Foi-me pedida 

a realização de uma foto de capa para a rede social Facebook e sugeriram que começasse 

pela análise do site para saber mais sobre a empresa antes de começar a desenvolver o design. 

Depois de estruturar bem as ideias realizei 3 propostas, que se encontram juntamente com a 

proposta final da figura 11 no apêndice IV. 

 
14 Esta frase encontra disponível em https://www.brainyquote.com/quotes/walt_disney_130027 (visitado pela última vez 
a 22/06/2020). 
15 Esta descrição, na versão mais completa, encontra-se disponível na secção “SOBRE” do site da MOSTO através do link 
http://www.mosto.pt/#sobre (visitado a última vez a 22/06/2020). 
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Figura 11 - Proposta final de foto de capa de Facebook para a MOSTO 

Para a realização destas propostas comecei por analisar o site da MOSTO – Wine Marketing 

para poder comparar o design pretendido ao já existente para a não haver uma quebra e ser 

mantida a sensação de continuidade. Nesta proposta, apresentada como versão final, utilizei 

imagens de banco de imagens (Unsplash e Pexels) e selecionando a imagem de uma garrafa 

e a imagem de uma vinha. Após trabalhar as cores e aplicar um filtro de desfoque na imagem 

da vinha, coloquei à sua frente a imagem da garrafa de vinho, que também editei a nível de 

cores no Photoshop retirando-lhe o fundo para que desse a sensação que estava integrada 

numa paisagem. Seguidamente, acrescentei o provérbio (“Quem de vinho fala, sede tem”) e 

por baixo uma frase onde enumero alguns dos valores da MOSTO. 

Quanto às propostas de publicação, também optei por utilizar a garrafa de vinho em grande 

destaque, mas desta vez era para a celebração do Dia Nacional do Vinho, como podemos ver 

na figura 12 (continuando na mesma no apêndice IV, por ser do mesmo âmbito).  

 

Utilizei como frases de destaque “Um bom vinho, é poesia engarrafada!” 16de Robert Louis 

Stevenson e a frase “Dizem que o vinho triplica a capacidade de falar outras línguas”.  

 
16 Frase disponível em https://www.pensador.com/frase/MTgzODI2OA/ (visitado a última vez a 03/07/2020) 

Figura 12 - Propostas de publicação para Facebook da MOSTO 
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Após reunião em equipa decidimos que, como estávamos a avançar com o projeto da 

“Portugal Wines” que esta data não iria ser celebrada naquele momento, mas sim, 

posteriormente coincidindo com o lançamento da primeira edição digital e impressa deste 

projeto. 

 

2.4.6. GIF’s animados em Photoshop para a ECP 

As redes sociais são cada vez mais uma forma privilegiada de se comunicar numa escala 

mais alargada e que permitem a segmentação de públicos aos quais são apresentados 

qualquer tipo de anúncio ou publicação relevante relativamente ao conteúdo com que 

interagem. Encontram-se no apêndice V, as 6 propostas desenvolvidas para publicação em 

Instagram Storie de animação em Photoshop de cartazes informativos relativos a cursos e 

atividades letivas que realizei para a ECP - Escola de Comércio do Porto.  

Foi-me pedido que animasse, utilizando a ferramenta Timeline do Adobe Photoshop, cartazes 

realizados anteriormente para os cursos e duas atividades letivas da referida escola. Antes 

de começar foi-me também fornecido um exemplo realizado anteriormente pelo qual me 

teria de guiar, garantindo assim, a coerência com os conteúdos já divulgados. 

Comecei por abrir os ficheiros em formato .psd17 que me foram enviados para verificar se 

os conteúdos necessários se encontravam separados de forma a possibilitar a realização da 

animação pedida semelhante ao exemplo dado. Depois disso, procedi à animação de cada 

layer através da colocação de key-frames nos parâmetros que pretendia alterar (como por 

exemplo, opacidade, posição, transformação, etc.) para colocar o movimento desejado e por 

fim, adicionei uma faixa de áudio para tornar o vídeo mais completo, procedendo à 

exportação como ficheiro de vídeo. 

 

2.4.7. Recolha de printscreens para o portfólio da LIONSOUT 

Realizei uma recolha de printscreens das páginas principais (início, sobre, loja, contactos) 

de 13 sites realizados pela LIONSOUT para proceder à atualização o separador “sites 

desenvolvidos” do portfólio do site da empresa com as versões mais atualizadas 

desenvolvidas pelos técnicos para que quando um potencial cliente procurar serviços de 

desenvolvimento de plataformas online possa ter uma ideia do tipo de conteúdos que a 

 
17 Formato nativo relativo ao programa Adobe Photoshop. Ficheiro editável. 
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empresa por norma desenvolve, recorrendo também a mockups de computadores e assim 

mostrar como os referidos sites de enquadram nos ecrãs. Os referidos printscreens 

encontram-se no Apêndice VI, juntamente com a lista dos 13 sites referidos.  

 

2.4.8. Seleção e edição de fotografias – Dom Ponciano 

Com o objetivo de criar um novo site para a marca Dom Ponciano (Vinho Verde Alvarinho) 

foi-me solicitado que seleciona-se algumas fotos, de uma sessão fotográfica que tinha sido 

realizada antes da quarentena, e que procedesse à sua edição no Adobe Photoshop utilizando 

Look up Tables (LUTs) termo que, traduzido à letra, significa “tabelas de pesquisa”, ou seja, 

LUTs são ficheiros que apenas trabalham com dados de cor e que contém padrões de 

conversão de cor, facilitando a edição ou até mesmo uma transformação criativa da imagem. 

Decidimos quanto equipa focar-nos num tema mais natural, com o objetivo de tornar os 

verdes ainda mais verdes de uma maneira mais natural possível, tornando fotos tiradas na 

primavera em tons mais de verão, de forma subtil. 

Para editar as fotos, utilizando LUTs, é necessário adicioná-los primeiro ao nosso 

computador, pesquisando na web pelos temas que desejamos encontrar (por exemplo, LUTs 

natureza). Depois de encontrarmos os que acharmos que mais se adequam à edição que 

queremos realizar devemos descompactar a pasta onde eles se encontram e copiá-la para a 

pasta Presets do nosso programa de edição, através do seguinte caminho, “C:\Program 

Files>Adobe>Adobe Photoshop CC 2019>Presets” adicionando apenas a pasta desejada, ou 

criando uma pasta chamada “LUTs” onde iremos posteriormente organizar todos os ficheiros 

que descarregarmos com aquela finalidade; sendo que após a adição de ficheiros novos, o 

programa ao qual adicionamos os referidos ficheiros deve ser reiniciado de forma a que, 

neste caso, os LUTs sejam reconhecidos (ficheiros em formato “.cube”). 

Após nova reunião com a equipa chegamos à conclusão de que algumas das fotos não 

estavam do nosso agrado ao utilizar LUTs para editar e decidimos editar de forma “manual” 

alterando nós próprios os parâmetros que achávamos mais necessários, tais como níveis, 

vibratilidade, matiz/saturação, mascara de nitidez, para chegarmos aos tons desejados mais 

facilmente, uma vez que temos a opção de editar cada parâmetro individualmente. 

As diversas imagens sem edição e com respetiva sugestão de edição, estão presentes no 

Apêndice VII, bem como os valores colocados nos parâmetros editados “manualmente”. 
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2.4.9. Publicação para o Dia Mundial das Redes Sociais 

Dia 30 de junho celebra-se o Dia Mundial das Redes Sociais 18, dia criado pelo Mashable 

com a finalidade de reconhecer o desenvolvimento digital refletindo, também, sobre o perigo 

do seu uso excessivo e da dependência da internet que se tem vindo a acentuar, atendendo 

também à necessidade de se optar por alternativas mais saudáveis de socialização.  

Para isso, desenvolvi duas propostas de publicação para o Facebook destacando esta 

efeméride. Uma proposta vetorial recorrendo a vetores grátis do Freepik, onde coloquei 

diversos icones e uma mão a segurar um telemóvel (imagem do lado esquerdo), e outra 

recorrendo a imagens de banco de imagens Unsplash e Pexels e a um printscreen da página 

de Instagram da LIONSOUT (imagem do lado direito), como é possível ver na figura 13.  

 

 

A proposta que avançou para a ser melhorada foi a segunda, que após a edição em Adobe 

Photoshop foi me pedido que alterasse a imagem utilizada na montagem do ecrã do 

telemóvel, substituindo o printscreen da página de Instragram da LIONSOUT 19 pela sua 

identidade visual. A frase escolhida foi, “É a inovação que distingue um líder de um 

seguidor”, uma versão adaptada da citação “Innovation distinguishes between a leader and 

a follower.”20 de Steve Jobs, como podem ver na figura 14.  

 
18 Dia Mundial das Redes Sociais disponível em https://www.medis.pt/mais-medis/bem-estar-e-desporto/dia-mundial-das-
redes-sociais-30-de-junho/ (visitado a ultima vez a 30/06/2020). 
19 Página de Instagram da LIONSOUT - https://www.instagram.com/lionsout/ 
20 Frase de Steve Jobs disponível em https://www.brainyquote.com/quotes/steve_jobs_173474 (visitado a última vez a 
30/06/2020). 

Figura 13 - Propostas de publicação sobre o Dia Mundial das Redes Sociais 
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As duas propostas (presentes na figura 13) e a versão final (presente na figura 14) referidas 

neste tópico encontram-se com maior tamanho de resolução no Apêndice VIII. 

 

2.4.10. Propostas de publicações de Instagram para a ECP 

Quanto às propostas de publicação para Instagram para a ECP - Escola de Comércio do 

Porto (ECP), realizei 13 propostas, sendo que apresento uma das versões na figura 15, e as 

restantes apresento no Apêndice IX, com maior resolução, seguindo a linguagem visual já 

adotada por eles em publicações anteriores, bem como, nos GIF’s animados para Instagram 

Storie, animados por mim, durante o estágio curricular na LIONSOUT. 

Figura 14 - Proposta publicada na página do Facebook da LIONSOUT  

Disponível em: https://www.facebook.com/lionsout/photos/a.556788491061799/4030689427005004/?type=3&theater 

Figura 15 - Exemplo de uma Proposta de publicação de Instagram para a ECP 
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Realizei propostas para duas novas imagens para Marketing, duas novas imagens para 

Digital, uma imagem para Estágios Anuais, uma imagem para Experiências 

extracurriculares, uma imagem para Oferta de prémios monetários, uma imagem para Forte 

taxa de empregabilidade; uma imagem para Participação em concursos, uma imagem para 

os 30 anos de ECP, uma imagem para o Projeto Leitor e uma imagem para o Projeto Persona.  

Para a realização das propostas que mencionei anteriormente, e de forma a seguir a 

linguagem visual já definida em concordância com a ECP, procedi à pesquisa de várias 

imagens nos bancos de imagens gratuitos 21, e “recortei” as imagens que selecionei de acordo 

com o tema de cada publicação, coloquei sombra de acordo com as versões anteriores e 

escolhi um fundo de cor sólida diferente para cada proposta; o texto colocado foi o sugerido 

pela ECP, utilizando o slogan adequado a cada proposta. As montagens das imagens foram 

realizadas no programa Adobe Photoshop e o texto foi colocado num documento geral em 

Adobe Illustrator alterando apenas as partes mais específicas de cada proposta. 

 

2.4.11. Publicação para o Dia Mundial da Justiça Internacional 

Dia 17 de julho comemora-se o Dia Mundial da Justiça Internacional22 no sentido de 

relembrar a importância dos tribunais no respeito pelos Direitos Humanos por todo o mundo 

relativamente à manutenção da igualdade dos direitos internacionais e civis, também se 

aproveita esta comemoração para chamar à atenção sobre crimes que ainda aguardam 

julgamento e os esforços da comunidade internacional para conseguir um mundo mais 

pacífico e justo. Esta data foi selecionada, uma vez que, foi a 17 de julho de 1998 que se 

adotou o Estatuto de Roma, tratado que deu origem ao Tribunal Penal Internacional que é 

responsável pelos julgamentos dos crimes mais graves do planeta. 

Como propostas de publicação, presentes na figura 16, e que se encontram em tamanho 

maior no Apêndice X, comecei por desenvolver uma versão com elementos gráficos 

vetoriais que retirei do Freepik, fazendo uma montagem entre dois elementos, o planeta e a 

balança, e alterando o texto presente e o lettering utilizado para passar a mensagem 

pretendida. Após a sugestão vetorial realizei também três propostas com imagens de banco 

 
21 Unsplash, Pexels, Pixabay e Freepik, já referidos anteriormente.  
22 Mais informações sobre o Dia Mundial da Justiça Internacional disponível em https://sgmj.justica.gov.pt/Noticias-da-
SGMJ/Dia-17-comemora-se-o-Dia-Mundial-da-Justica-Internacional (visitado a última vez a 17/07/2020) 
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de imagens Unsplash e Pexels, que posteriormente editei com as ferramentas de Photoshop 

para dar ainda mais significado à composição da proposta. 

 

Relativamente à proposta que acabou por ser a escolhida para ser publicada foi a que está 

presente na figura 17 e que contém a imagem de dois amigos numa manifestação que para a 

equipa, era a que mais se enquadrava não só pelo facto de se tratar de uma foto de uma 

manifestação, mas também por se tratar de dois rapazes de cor negra. Achamos que seria 

pertinente esta escolha como uma forma de apoio mais subtil ao movimento BLM – Black 

Lives Matter – e a todas as injustiças que vimos presenciando, pese embora, estejamos no 

século XXI.  

A escolha desta frase, “Se queres paz, trabalha pela justiça”, 23deveu-se ao facto de se tratar 

de uma maneira simplificada da mensagem passada pelo Papa Paulo VI, “A Paz será obra 

da Justiça” (Cf. Is. 32, 17), no V dia Mundial da Paz em 1 de janeiro de 1972. 

 

 
23 Mais informações sobre esta frase disponível em http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/594049-se-queres-a-paz-
trabalha-pela-justica (visitado a última vez a 17/07/2020) 

Figura 16 - Propostas de publicação para o Dia Mundial da Justiça Internacional 
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2.4.12. Transcrição de 2 entrevistas para a “Portugal Wines” 

A Portugal Wines, que referi no tópico das propostas de publicação para o Facebook da 

MOSTO relativas ao Dia Nacional do Vinho, é um projeto da LIONSOUT que, apesar de 

ainda estar numa fase muito prematura, tem como objetivo a divulgação através de revista, 

e respetiva versão online, em Português e Inglês, de vários vinhos e respectiva região em 

restaurantes, sendo que a primeira região em que a equipa se está a focar, para a realização 

da primeira edição, é a Região dos Vinhos Verdes24, situada mais a norte de Portugal, na 

zona inicialmente conhecida como Entre-Douro-E-Minho, originalmente demarcada a 18 de 

setembro de 1908.  

Numa fase inicial comecei por transcrever três entrevistas sobre a Região dos Vinhos Verdes 

na voz do Sr. Dr. Manuel Pinheiro, do Prof. Dr. Barros Cardoso e do Eng. Anselmo Mendes, 

nomes conhecidos nesta região, cujas caras podemos ver na figura 18. 

 
24 Mais informações sobre a Região demarcada dos Vinhos Verdes disponível em https://www.vinhoverde.pt/pt/regiao-
demarcada (visitado a última vez a 05/08/2020) 

Figura 17 - Proposta publicada na página de Facebook da LIONSOUT 

Disponível em: https://www.facebook.com/lionsout/photos/a.556788491061799/4109358835804729/?type=3&theater 
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O Sr, Dr. Manuel Pinheiro25 nasceu em 1966 e é o Presidente da CVRVV – Comissão de 

Viticultura da Região dos Vinhos Verdes desde o ano 2000 e já participou em diversas 

equipas de trabalho, nomeadamente relacionadas com a reforma do setor dos vinhos. O Prof. 

Dr. Barros Cardoso26, doutor em História, dedica-se a temáticas como a História do 

Comércio Vinícola no Porto e é Professor auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade 

do Porto. E, por fim, o Eng. Anselmo Mendes27, Enólogo e produtor licenciado em 

Engenharia Agro-Industrial e pós-graduado em Enologia. Desde criança que se familiarizou 

com a cultura da vinha e a produção do vinho. 

Nestas entrevistas são apresentados temas relativos à Região dos Vinhos Verdes e suas sub-

regiões, falando da sua evolução, das vinhas, dos produtores de vinhos, das castas, de toda a 

história envolvente e da influência das pessoas e do turismo. Estas entrevistas tem como 

principal objetivo informar os consumidores não só sobre o vinho que irão consumir, mas 

 
25 Mais informações sobre Manuel Pinheiro disponível em https://portal.vinhoverde.pt/pt/orgaos-directivos/presidente-dr-
manuel-augusto-dias-pinheiro (visitado a última vez a 05/08/2020). 
26 Mais informações sobre Barros Cardoso disponível em https://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/autores/antonio-
barros-cardoso (visitado a última vez a 05/08/2020) 
27 Mais informações sobre Anselmo Mendes disponível em http://www.anselmomendes.pt/pt/home (visitado a última vez 
a 05/08/2020) 

Figura 18 - Em cima, à esquerda o Sr. Dr. Manuel Pinheiro, à direita o Prof. Dr. Barros Cardoso; e em 
baixo o Eng. Anselmo Mendes 
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também sobre toda a história que nos fez chegar à qualidade e variedade de vinhos que hoje 

existem, com o foco na Região dos Vinhos Verdes. 

 

2.4.13. Publicação para o Dia Mundial da Conservação da Natureza 

Dia 28 de julho comemora-se o Dia Mundial da Conservação da Natureza, celebrado em 

Portugal como o Dia Nacional da Conservação da Natureza28, tal deve-se à crescente 

necessidade consciencializar as pessoas sobre a importância de cuidar, preservar e proteger 

a natureza. Inicialmente, com o intuito de celebrar esta efeméride, realizei várias propostas 

de publicação no formato de imagem, presentes na figura 19 e que se encontram no Apêndice 

XI, utilizando imagens dos bancos de imagens Unsplash e Pexels e posteriormente editando 

as mesmas para que ficassem mais do meu agrado.  

 

Após ter pedido a opinião da equipa relativamente às propostas realizadas, foi me solicitada 

a realização de um pequeno vídeo (15 a 20 segundos) para publicar no Facebook ao invés 

de uma imagem como era habitual.  

 
28 Mais informações sobre o Dia Nacional da Conservação da Natureza disponível em https://noctula.pt/dia-mundial-da-
conservacao-da-natureza/ (visitado a última vez a 28/07/2020). 

Figura 19 - Propostas de publicação para o Dia Mundial da Conservação da Natureza 
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Para a realização deste vídeo29 utilizei o PROMO30 e após ter feito um brainstorming com 

as ideias que surgiram cheguei à conclusão que o que eu queria representar de forma muito 

sucinta, e mantendo-me no tema, era que a conservação da natureza é um fator muito 

importante para garantirmos a existência das quatro estações (inverno, primavera, verão e 

outono) da forma como as conhecemos.  

Devido ao aquecimento global e ao efeito de estufa que temos vindo a presenciar nos últimos 

anos, associado aos elevados níveis de poluição, estamos cada vez mais a ficar com apenas 

duas estações- a quente e a fria- e a minha intenção, através deste pequeno vídeo, foi mostrar 

paisagens com as diversas estações, utilizando o número de pessoas em cada vídeo como 

uma contagem decrescente até aparecer o título da efeméride celebrada, mostrando a 

importância que devemos dar à conservação da natureza se queremos manter o Planeta Terra 

como o conhecemos. 

 

2.4.14. Publicação para o Dia Internacional do Amigo 

Dia 30 de julho celebra-se o Dia Internacional do Amigo e com o intuito de assinalar esta 

data, tendo em conta os tempos que vivemos e a necessidade de termos amigos na nossa 

vida, desta forma, efetuei alguma pesquisa, realizei propostas, que se encontram na figura 

20 e, também, no Apêndice XII com frases de François La Rochefoucauld 31e de Cícero32 

por achar que eram as que mais se enquadravam para o tipo de publicação que queria 

desenvolver.  

Utilizando imagens com direitos de autor cedidos, para uso comercial, dos bancos de 

imagens Unsplash e Pexels, que foram posteriormente tratadas a nível de cor, contraste, 

níveis, vibratilidade e saturação para que ficassem mais apelativas e o lettering escolhido 

acabou por ser o que mais se enquadra para as redes socias por facilitar a leitura 

independentemente do dispositivo em que a publicação seria vista. 

 

 
29 Vídeo relativo à celebração do Dia Mundial da Conservação da Natureza (28/07/2020) disponível em 
https://promo.com/share/5f200544a7e44d34b833c80d?utm_source=v1_shareDialog2_  
30 Ferramenta online de banco de vídeos (grátis e versões pagas) que também permite edição online deses mesmos vídeos. 
Link: https://promo.com/ 
31  Frase de François La Rochefoucauld disponível em https://www.pensador.com/frase/MTM1Mjc/ (visitado a última vez 
a 30/07/2020) 
32 Frase de Cícero disponível em https://www.pensador.com/frase/MTYzMA/ (visitado a última vez a 30/07/2020) 
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Após troca de ideias com a equipa chegamos à conclusão que a proposta mais adequada para 

publicar era a que mostrava as amigas a celebrar na praia, pela alusão à estação do ano em 

que esta data se enquadra, como podemos ver na figura 21.  

Figura 20 - Propostas de publicação para o Dia Internacional do Amigo 

Figura 21 - Proposta publicada na página de Facebook da LIONSOUT  

Disponível em: https://www.facebook.com/lionsout/photos/a.556788491061799/4169159099824702/?type=3&theater 
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A escolha desta imagem, e posterior proposta de publicação, também se deveu ao facto das 

amigas usarem fatos de banho de várias cores e assim transmitir que qualquer amizade não 

tem a ver com uma questão de cor, mas deve vir em todas as cores e devem ser diversificadas 

em todos os aspetos. 

 

2.4.15. Proposta de publicação para o Dia Mundial do Leão 

Dia 10 de agosto celebra-se o Dia Mundial do Leão, o animal que simboliza a LIONSOUT, 

empresa onde realizei o estágio curricular. Como tal, realizei diversas propostas, que se 

encontram na figura 22, e em tamanho maior no Apêndice XIII.  

O leão é o Rei da Selva e sempre o admiramos, apesar do medo que sentimos, mas mesmo 

apesar de todas as suas dominadoras características encontra-se na lista de espécies em via 

de extinção e, segundo o artigo da Greensavers 33da SAPO, no século passado o número de 

leões selvagens que viviam no continente africano diminuiu de 200.000 para 20.000, uma 

vez que foram, durante anos, ameaçados pela destruição do seu habitat e pela caça ilegal. 

 
33 Artigo da Greensavers da SAPO disponível no link https://greensavers.sapo.pt/dia-mundial-do-leao-uma-venia-ao-

poderoso-rei-da-selva/?photo=1 (visitado a última vez a 11 de agosto de 2020) 

Figura 22 - Propostas de publicação para o Dia Mundial do Leão 
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Para estas propostas decidi utilizar a frase “É preciso saber lutar como um leão, mas lutar 

por sonhos que valham a pena” de Roberto Shinyashiki34 pois, após pesquisar várias frases 

que poderia usar, achei que esta era a que mais se adequava às circunstâncias em que nos 

encontramos, afastados pela pandemia, mas sempre a lutar pelos nossos sonhos.  

Escolhi também imagem mais próximas do leão e da sua juba com a finalidade de tornar o 

post mais “íntimo” e pessoal, utilizando imagens a cor e uma monocromática, para garantir 

um maior impacto. 

Por ser um animal tão importante no que toca à caracterização da empresa, após um briefing 

chegámos à conclusão de que deveríamos marcar esta data com a realização de um pequeno 

vídeo que pode ser visto através do link do Facebook para a página da LIONSOUT: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1167214190326841&extid=BPr6ipFI3bvc77FX  

O vídeo foi realizado com o intuito de realçar o valor que autenticidade acrescenta, e o que 

devemos ser únicos para nos destacarmos, quer a nível pessoal, que a nível profissional, 

utilizando a frase “Não imites nada nem ninguém. Um leão que imita um leão torna-se um 

macaco.” de Victor Hugo35. 

 

2.4.16.  Proposta de publicação para o Dia Internacional da Juventude 

Juventude. Jovens. A idade das aventuras e desventuras. Um estado de espírito. Nunca é 

tarde para realizarmos os nossos sonhos, para completar os nossos objetivos. Por isso, achei 

importante realizar uma proposta para celebrar o Dia Internacional da Juventude, uma 

efeméride comemorada a 12 de agosto, data que serve para assinalar o facto da juventude 

ser importante para o progresso da sociedade e do desenvolvimento sustentável. Este dia foi 

anunciado através da resolução 14/120 adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas a 

17 de dezembro de 199936. 

Para marcar esta data, desenvolvi as propostas presentes na figura 23, e também no Apêndice 

XIV, utilizando frases de Francisco de Quevedo37, Robert Louis Stevenson38, Anatole France 

 
34 Frase de Roberto Shinyashiki disponível em https://www.pensador.com/frase/ODEwNTMy/ (visitado a última vez a 
10/08/2020) 
35 Frase de Victor Hugo disponível em https://www.pensador.com/frase/MTMxMjg/ (visitado a última vez a 11/08/2020) 
36 Mais informações sobre o Dia Internacional da Juventude disponíveis em https://eurocid.mne.gov.pt/eventos/dia-
internacional-da-juventude (visitado a ultima vez a 13/08/2020) 
37 Frase de Francisco de Quevedo disponível em https://www.pensador.com/frase/NzI1Nw/ (visitado a última vez a 
12/08/2020) 
38 Frase de Robert Louis Stevenson disponível em https://www.pensador.com/frase/ODU1Mjgy/ (visitado a última vez a 
12/08/2020) 
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39e Cícero40, pois achei as mais adequadas. Escolhi também imagens que completavam a 

mensagem, selecionei fotos de bancos de imagens gratuitos e procedi à sua edição, alterando 

níveis, contrastes e realizando correção de cor, em concordância com a frase selecionada, 

procedendo também à edição do texto. 

 

2.4.17. Assinatura digital para a OTOJAL 

Durante o meu estágio curricular tive igualmente a oportunidade de aprender a desenvolver 

e a colocar assinaturas digitais para a ferramenta de email “Outlook”. A que mais ajudei a 

desenvolver, participando em reuniões online com o cliente, e realizando as alterações 

pedidas, foi a assinatura digital de verão da OTOJAL, figura 24 presente com melhor 

qualidade no apêndice XV, onde também descrevo passo-a-passo como colocar a sua própria 

assinatura, podendo ser apenas texto ou contendo imagem como o exemplo que realizei. 

Para esta assinatura, cujo tema principal eram as férias de verão, para além da parte inicial 

da saudação um pouco genérica (com a saudação em português e inglês, seguida do nome e 

 
39 Frase de Antole France disponível em https://www.pensador.com/frase/MTA0MzA/ (visitado a última vez a 
12/0872020) 
40 Frase de Cícero disponível em https://www.pensador.com/frase/NzU0NQ/ (visitado a última vez a 12/08/2020) 

Figura 23 - Propostas de publicação para o Dia Internacional da Juventude 
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departamento da pessoa a quem o email pertence), optámos por colocar uma imagem com 

um fundo com a textura de areia de forma a que o texto, informativo das férias de verão da 

empresa, ficasse visível e colocamos também, do lado oposto, um gelado e um chapéu de 

sol, apelando ainda mais ao tema. Fizemos também hiperligação para as redes sociais, o 

número de telefone da sede, uma mensagem de conscientização para o ambiente e, por fim, 

um aviso de confidencialidade nas duas línguas anteriormente referidas. 

Depois da assinatura “base”, sem nenhum nome ou cargo específico, ter sido aceite, 

prossegui com a recolha de uma lista de nomes, números de telemóvel e cargos das pessoas 

a quem esta assinatura ia ser atribuída para poder criar os respetivos ficheiros a serem 

colocados, respetivamente, no email de cada um.  

 

2.4.18. Proposta de publicação para o Dia Mundial da Fotografia 

Fotografar é só mais um dos meios que podemos utilizar para eternizar memórias. Dia 19 de 

agosto, é a data em que é assinalado o Dia Mundial da Fotografia, e para isso desenvolvi 4 

propostas, que se encontram na figura 25 e em tamanho maior no Apêndice XVI. 

Quando selecionei as frases de Sônia Almeida41, de Michelle Ramos42, de Peter Urmenyi43 

e de Vinícius Aguiar44, optei por escolher frases que transmitissem uma mensagem forte, 

para reforçar que mesmo apesar de uma imagem valer mais que mil palavras, se esta for 

acompanhada pela mensagem certa, mais valor pode ter. Para a realização destas propostas, 

utilizei imagens de bancos de imagens, como em propostas anteriores, procedendo à sua 

edição a nível de cor, contraste e Levels.  

 
41 Frase disponível em https://www.pensador.com/frase/ODUzODk2/ (visitado a última vez a 19/08/2020) 
42 Frase disponível em https://www.pensador.com/frase/NjgwMjA2/ (visitado a última vez a 19/98/2020) 
43 Frase disponível em https://www.pensador.com/frase/MzA5MjI3/ (visitado a última vez a 19/08/2020) 
44 Frase disponível em https://www.pensador.com/frase/MTE5NzczMg/ (visitado a última vez a 19/08/2020) 

Figura 24 - Assinatura digital de verão para a empresa OTOJAL 
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Após troca de ideias com a equipa, chegamos à conclusão que seria melhor optar por uma 

imagem ainda mais simples, mas com uma mensagem forte, em tons de cinza, e com a frase 

“You don’t take a photograph, you make it” 45de Ansel Adams, presente na figura 26, e 

também no Apêndice XVI, como as propostas que mostrei anteriormente, para de maneira 

mais simples transmitir a mensagem desejada. 

 
45 Frase disponível em https://www.brainyquote.com/quotes/ansel_adams_100072 (visitado a última vez a 19/08/2020) 

Figura 26 - Proposta publicada na página de Facebook da LIONSOUT 

Disponível em: https://www.facebook.com/lionsout/photos/a.556788491061799/4263030550437556/ 

Figura 25 - Propostas de publicação para o Dia Mundial da Fotografia 



 

41 
 

2.4.19. Proposta para o Dia de Nossa Senhora da Agonia 

O feriado municipal de Viana do Castelo, cidade que me viu crescer e onde realizei o meu 

estágio curricular celebra-se a 20 de agosto. Nesta data comemora-se o Dia de Nossa Senhora 

da Agonia. A Romaria de Nossa Senhora da Agonia é uma das maiores Romarias do Minho. 

Este ano, devido a todas as restrições implementadas para nosso bem e de toda a 

comunidade, a data foi celebrada de forma simbólica através de uma missa onde apenas 

estiveram presencialmente as pessoas mais importantes da cidade, não havendo procissão ao 

mar. 

Mesmo assim, aproveitei esta data para realizar duas propostas de publicação, para redes 

sociais, que se encontram na figura 27 e em maior tamanho no Apêndice XVII. 

Para a primeira proposta (a do lado esquerdo) utilizei uma imagem de uma fotografia do 

Andor de Nossa Senhora da Agonia, captada por um amigo meu, com um poema de José 

Lomba46 dedicado a esta santa. Para a segunda proposta (a do lado direito) decidi realizar 

um desenho vetorial, recorrendo a um banco de dados de desenhos vetoriais47 e assim colocar 

duas pessoas com o traje típico Vianense e recorri às rosas para interligar o vermelho das 

suas roupas com a paisagem; para complementar a proposta utilizei uma parte da música 

“Havemos de Ir a Viana” 48 interpretada por Amália Rodrigues. 

 

 
46 Poema disponível em https://www.estacaoviana.pt/lifestyle/articles/senhora-da-agonia-das-preces-dos-pescadores-festa-
trajada-alegria/ (visitado a última vez a 20/08/2020) 
47 Freepik - https://br.freepik.com/  
48 Letra completa disponível em https://natura.di.uminho.pt/~jj/musica/html/amalia-havemosDeIraViana.html (visitado a 
última vez a 20/08/2020) 

Figura 27 - Propostas de publicação para o Dia de Nossa Senhora da Agonia 
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2.4.20. Proposta para o Dia Internacional da Igualdade Feminina 

O direito à igualdade ainda é reclamado por muitas mulheres um pouco por todo o mundo. 

No dia 26 de agosto celebra-se o Dia internacional da Igualdade Feminina49,  comemorando 

neste dia em consonância com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1978, 

em França. Esta efeméride tem como fim combater a desigualdade e promover a igualdade 

de género, e possibilita reflexões sobre as relações de poder na sociedade em que os homens 

detêm um papel preponderante. 

Paulatinamente, as mulheres tem vindo a conquistar direitos, tais como, o direito ao voto, a 

entrada no mercado de trabalho, o acesso a cargos políticos, no ensino, saúde, cargos de 

chefia, entre outros. Muitas destas conquistas foram conseguidas graças à ação do 

movimento “Feminista”. Mas ainda há muitos aspetos a melhorar. 

Para marcar este dia realizei 5 propostas de publicação que se encontram na figura 28, e em 

maior tamanho no Apêndice XVII. Para as quatro primeiras propostas (as três de cima e a 

de baixo à esquerda) recorri a bancos de imagens, editando as cores, contraste e Levels, e a 

frases de Oprah Winfrey50, de Jane Goodall51, de Rosana Hermann 52e de um autor 

desconhecido53. Na imagem em baixo, do lado direito, recorri a desenhos vetoriais, 

adicionando a frase de Boaventura de Souza Santos54. 

 
49 Mais informações em https://www.calendarr.com/portugal/dia-internacional-da-igualdade-feminina/ (visitado a última 
vez a 26/08/2020) 
50 Frase disponível em https://www.brainyquote.com/quotes/oprah_winfrey_121366 (visitado a última vez a 26/08/2020) 
51 Frase disponível em https://www.goodreads.com/quotes/159740-what-you-do-makes-a-difference-and-you-have-to 
(visitado a última vez a 26/08/2020) 
52 Frase disponível em https://br.pinterest.com/pin/432486370437479950/ (visitado a última vez a 26/08/2020) 
53 Frase disponível em https://www.pinterest.pt/pin/372109987962364640/ (visitado a última vez a 26/08/2020) 
54 Frase disponível em https://www.pensador.com/frase/MTU0MDEyMA/ (visitado a última vez a 26/08/2020) 

Figura 28 - Propostas de publicação para o Dia Internacional da Igualdade Feminina 
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REFLEXÃO FINAL 

Durante as 400 horas do estágio curricular em que integrei a equipa da LIONSOUT foram 

vários os conteúdos que aprendi e que desenvolvi. Para além dos laços de amizade e 

companheirismo criados, primou a troca de conhecimentos e opiniões, num ambiente, que 

apesar de ser de adaptação, foi bastante acolhedor. 

Todas as bases que tinha relativamente a design gráfico, conteúdos para a internet e edição 

de fotografia foram extremamente úteis sendo que tive a oportunidade de as aprimorar em 

contexto real (com cliente real para situações reais), surgiu também a oportunidade de 

partilhar conhecimentos e formas de pensar relativamente ao design de conteúdos para redes 

sociais, percebendo que nem sempre a forma como eu visualizava as coisas era a versão que 

mais atenção captaria, criando mais engajamento.  

Relativamente às dificuldades encontradas, tenho de referir que a utilização de versões 

diferentes de software altera completamente a minha perspetiva de trabalho, mas que de certa 

forma, apesar de serem lecionados programas já descontinuados ou com versões mais 

antigas, estes permitem-nos aprender o básico de cada tema, como por exemplo, todos os 

conteúdos que aprendi durante as aulas em que foi lecionado o Adobe Flash foram-me úteis 

para a criação de gif’s através do Adobe Photoshop pois ambos trabalham com linhas do 

tempo e com Key-frames, sendo muito semelhantes na sua base.  

Acho também que devemos sempre alargar os nossos horizontes, como aquela famosa frase 

“pensar fora da caixa”, pois na nossa área, quer da comunicação, quer da multimédia, se não 

inovarmos e se não fizermos cada vez melhor, vai ser mais difícil captar audiências e fazer 

com que as pessoas se interessem pelos conteúdos que desenvolvemos. 

Outra grande dificuldade que encontrei, na fase inicial do estágio curricular foi a integração 

na equipa, uma vez que, estando a meio de uma pandemia mundial tivemos que nos adaptar 

aos novos meios de trabalho, o que inicialmente dificultou a criação de laços, uma vez que, 

as reuniões eram online. A partir do momento que começamos a fazer duas reuniões 

semanais os laços estreitaram-se, permitindo uma boa integração, quase como se o trabalho 

fosse presencial diariamente. 

Quanto ao meu desempenho enquanto estagiária da LIONSOUT, penso que foi bastante 

satisfatório, pois houve sempre uma grande partilha de conhecimentos e opiniões, realizei 

sempre as tarefas estipuladas, dando também algumas sugestões quando achava pertinente. 
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Quanto a elementos que possam perspetivar a melhoria na qualidade da formação, tenho de 

referir o que já penso desde a conclusão do meu ensino secundário, no Curso Profissional 

Técnico de Multimédia, a necessidade de reforçar nas disciplinas de design gráfico/ 

animação/ programação/ a criação de conteúdos para contextos/ empresas reais, com a 

colaboração dos alunos das áreas de multimédia/informática para ajudarem na criação de 

conteúdos para os sites/páginas de redes sociais da escola/universidade que integram. 

Relativamente à abordagem entre o plano de curso e o trabalho que desenvolvi durante o 

estágio, como referi na reflexão das atividades, acho que era necessária uma atualização no 

software/hardware utilizado na lecionação da nossa área pois, por enquanto, a diferença 

ainda é pequena, mas se não se proceder à respetiva atualização será um entrave e provocará 

a desmotivação e desinteresse em formação. 

Para futuros estágios, acho que devia ser alargada a lista de protocolos de empresas, dando 

aos alunos mais opções de escolha, com empresas com as quais o instituto já está 

familiarizado, não deixando de promover a realização de novos protocolos com empresas de 

interesse dos alunos que ainda não se encontrem na referida lista. Devia, também, haver um 

maior acompanhamento e uma maior partilha de informações, principalmente em momentos 

de maior incerteza como os que vivemos este ano. 

Aprendi que temos de nos adaptar às circunstâncias, ter uma enorme força de vontade, para 

conseguirmos fazer acontecer. Estar disponíveis para a realização de novas aprendizagens, 

investir na formação para fazer bom uso de novas ferramentas numa área em constante 

evolução, para tal existem cursos/formações online, muitas delas gratuitas.  

À laia de conclusão, aprendi que devemos lutar pelos nossos sonhos, pois somos os únicos 

que realmente beneficiam disso, e que nunca nos podemos esquecer que devemos procurar 

sempre a realização profissional e um bom ambiente de trabalho.
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