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Resumo 
 

O presente relatório, que diz respeito à fase final do percurso académico da licenciatura em 

Comunicação Multimédia, tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas e as 

experiências vividas ao longo destes meses de estágio, realizado na empresa Movielight – 

Produções Audiovisuais e Multimédia, localizada na freguesia de Porto Salvo, em Oeiras. 

O relatório está dividido em dois capítulos. O primeiro é direcionado à empresa e o segundo 

às atividades desenvolvidas no estágio.  

Tive a oportunidade de desenvolver trabalhos de edição, grafismo e realização, 

nomeadamente edição de peças jornalísticas para a televisão e para a internet, vídeos 

promocionais, peças de rally para serem  divulgadas nas redes sociais dos pilotos, clipes de 

resumos de eventos, grafismos para vídeos, legendagem de alguns programas de televisão, 

como é o caso do The Football Review e Sport Confidential e, ainda, realização de alguns 

episódios do Bitalk, que é um podcast criado por dois empreendedores, sendo eles o José 

Serra e o Tocha. 

Além de todas as atividades que desenvolvi e do grande desafio que foram, adquiri novos 

conhecimentos sobre um programa de edição de vídeo que não conhecia, o Edius, e 

aprofundei outros, tal como o programa After Effects. 

 

Palavras-Chave: Movielight, edição, grafismo, realização. 
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Introdução 
 

 

O presente relatório de estágio surge no âmbito da licenciatura em Comunicação 

Multimédia da Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto 

Politécnico da Guarda, sendo este a última etapa do percurso académico que teve início em 

2017. 

O estágio curricular foi sempre a minha primeira escolha, isto porque, sem dúvida, não 

há como estar no próprio local a aprender com os profissionais e a lidar com a vida real.  

Atualmente, são muitas as empresas que esperam muito mais que nós tenhamos experiências 

profissionais, que tenhamos conhecimentos práticos, do que apenas teoria. Assim sendo, foi 

por essa razão que optei por estágio. Contudo, quando surgiu a situação da pandemia do 

COVID-19, não descartei a hipótese da realização de um projeto. 

Candidatei-me a várias empresas e fui aceite pela SIC e pela Movielight – Produções 

Audiovisuais e Multimédia. 

Na altura, tinha estágio combinado com a SIC, porque foi a primeira empresa que 

contactei, mas como não o consegui realizar devido à situação da pandemia, foi aí que me 

candidatei à Movielight e fui aceite. 

A Movielight é uma empresa da área da comunicação e imagem, que realiza e produz 

eventos, programas de televisão, filmes institucionais, promocionais e publicitários. 

Desde o início que foi do meu interesse ir para produtoras ou canais de televisão e 

conseguir um lugar em edição, produção, câmara ou redes sociais, porque são áreas que eu 

sempre gostei bastante e que realmente quero vir a trabalhar no futuro. 

O estágio permitiu-me aplicar os conhecimentos adquiridos durante os três anos da 

licenciatura em Comunicação Multimédia, bem como desenvolver novos conhecimentos e 

criar métodos e hábitos de trabalho. 

Este documento serve para analisar resumidamente todas as atividades realizadas por 

mim no período de estágio compreendido entre 1 de julho a 9 de setembro e foi baseado no 

regulamento de estágios. Nem todas elas respeitaram o plano de estágio (Anexo 1), 

elaborado em conjunto com o meu supervisor, devido à situação atual do COVID-19 e a não 

ter sido possível concretizar a mesma. No entanto, acabei por realizar uma atividade que não 

estava incluída nesse mesmo plano. 
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As atividades tinham como objetivos a captação de vídeo, grafismo e edição. A 

atividade que não tive a oportunidade de realizar foi captação de vídeo e a que não estava 

incluída foi a realização. 

Este relatório está dividido em dois capítulos. O primeiro é direcionado à empresa, contendo 

aspetos como a sua história, localização, identidade visual, serviços, estrutura 

organizacional, clientes e análise SWOT. 

No segundo capítulo, encontra-se uma descrição das atividades realizadas durante o 

tempo de estágio, desenvolvendo, de forma mais aprofundada, as que são do meu ponto de 

vista mais importantes. 

Por fim , é realizada uma reflexão final sobre a minha opinião enquanto estagiária 

em relação à importância deste estágio, o que esperava do mesmo, como correu, e o que 

podia ter sido melhor, sendo que como é o quarto estágio curricular que faço, considero que 

seja de enorme importância destacar todos estes aspetos, visto que foi desta vez que tive um 

maior contacto com o mercado de trabalho e com as responsabilidades a ele associadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Capítulo I  

 A Empresa 
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1. A Empresa: Movielight – Produções Audiovisuais e 

Multimédia 
 

A Movielight é uma empresa da área da comunicação e imagem, que realiza e produz 

eventos, programas de televisão, filmes institucionais, promocionais e publicitários. Tem 

ainda a parte da animação gráfica, de que fazem parte trabalhos como motion graphics, 

animação 3 D, cinemografia virtual e grafismo de TV. No entanto, o grande foco dos 

trabalhos está ligado ao desporto. 

Foi fundada em 2003, por Pedro Falé, com o pensamento de ter uma progressão na carreira 

que não conseguiu com as televisões anteriormente e com o objetivo de vir a ter um projeto 

de um canal de TV. 

Até agora, e apesar das crises financeiras que atravessaram, os clientes demonstram-se muito 

felizes por todo o trabalho que esta empresa realiza e o próprio diretor não pode discordar 

que a mesma tem vindo a crescer de ano para ano. 

Segundo Pedro Falé, é uma empresa reconhecida no mercado, uma equipa empenhada e 

profissional e, além disso, é um local onde as pessoas gostam de trabalhar. 

 

  1.1 Serviços  

 

Apesar do foco desta empresa estar nos trabalhos a nível do desporto e da televisão, todos 

os outros não deixam de ser importantes e a equipa continua a empenhar-se para oferecer o 

melhor e deixar os seus clientes felizes. Assim sendo, a Movielight apresenta uma grande 

variedade de serviços, tais como: 

• Realização– O serviço de realização e produção é onde é feito todo o 

processo final de edição necessário na realização de um programa, onde são 

concebidos todos os cortes de troca de câmara. Ou seja, quando um programa 

está a ser filmado com três câmaras, é nesta etapa, neste serviço, que irão ser 

feitos os cortes, em que vai ser decidido em que exato momento é que será 

melhor aparecer, por exemplo, a câmara 1 ou a câmara 2. 

• Captação – Realiza filmagens desde eventos, lojas, produtos em estúdio, 

conteúdos para televisão em estúdio, campeonato nacional de velocidade, 
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campeonato nacional de todo o terreno, campeonato nacional de montanha, 

conferências, galas, festivais de música, inaugurações, entre outros. 

• Edição – A empresa tem ainda o serviço de edição, onde há o processo de 

montagem de imagens, áudio, vídeo, efeitos e tudo o resto que seja necessário 

para completar o projeto que esteja a ser realizado. 

• Reportagens e entrevistas – Além dos serviços anteriores e com o objetivo 

de querer sempre o melhor, a empresa tem o serviço de reportagens e 

entrevistas. Normalmente esse conteúdo costuma ser escrito e falado. 

• Animações Gráficas - Visto que a Movielight tem sempre o objetivo de 

dinamizar todos os seus conteúdos, principalmente as introduções dos vídeos 

ou mesmo textos e conteúdos, as animações gráficas são mais um dos seus 

serviços. 

A parte das animações gráficas inclui ainda trabalhos como motion graphics, 

animação 3D, cinemografia virtual e grafismo de TV. 

 

1.2. Localização e Espaço Físico  

 

A Movielight está localizada no distrito de Lisboa, no concelho de Oeiras, mais 

concretamente na freguesia de Porto Salvo (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização de Porto Salvo 

Fonte: https://geneall.net/pt/mapa/177/oeiras/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oeiras_(Portugal) 

Oeiras 

https://geneall.net/pt/mapa/177/oeiras/
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Encontra-se no edifício do núcleo central do Taguspark (figura 2), que contém ainda diversas 

empresas ligadas à ciência e à tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A empresa situa-se na sala 366 e 370, no terceiro piso, do edifício do núcleo central. Estas 

duas divisões permitem que haja um espaço amplo e acolhedor, tanto para os trabalhadores 

como para os clientes que frequentam o espaço e a forma como estão divididos todos os 

espaços facilita o trabalho em equipa. 

A sala 366 é o local em que ficam os editores, os jornalistas e onde o realizador e os 

operadores de câmara fazem os seus trabalhos em estúdio. Assim sendo, esta dispõe de um 

estúdio com equipamento de iluminação e câmaras (figura 3).  

 

Figura 2 - Taguspark - Núcleo Central 

Fonte: https://www.cm-oeiras.pt/pt/Paginas/agenciamedicamentooeiras.aspx 
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É ainda constituída por uma régie (figura4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estúdio 

Fonte: Elaboração própria 
 

Figura 4 – Régie 

Fonte: Elaboração própria 
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Por fim, temos uma sala de gravação de som, seis salas com dois computadores fixos e 

colunas para editores (figura 5), além de uma sala com computadores fixos para as 

jornalistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Sala de trabalho 

Fonte: Elaboração própria 
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1.3. Estrutura Organizacional 

 

A estrutura organizacional de uma empresa é fundamental para que esta possa funcionar e 

trabalhar de forma eficaz e cumprir os objetivos pretendidos. 

Ao ter uma estrutura definida, os trabalhadores vão saber qual a sua função e o que cada um 

deve fazer, o que se vai refletir nos clientes e no público em geral, que assim se tornam 

clientes satisfeitos e fiéis. E tal como se costuma dizer, um cliente satisfeito vai e volta, mas 

nunca volta sozinho. 

A Movielight, apesar de ser uma empresa constituída por poucos elementos, é conhecida 

nacional e internacionalmente, pelo que, durante todo o ano, tem sempre imensos trabalhos 

em mãos. Desta forma, é importante esta estrutura para que haja uma organização entre todos 

e se cumpram todos os trabalhos pedidos. 

A maior parte das decisões e das escolhas dos trabalhos que se vão fazer são tomadas pelo 

diretor, Pedro Falé. No entanto, é o Coordenador de Edição, Carlos Germano, que divide os 

vários trabalhos pelos editores e decide quem vai editar cada programa ou peça. Também a 

Coordenadora de Conteúdos, Rita Gama, vê a maior parte das peças e programas escritos 

pelas jornalistas ou editados pelos editores. Muitas vezes, é ela que decide se aquele 

resultado final está bom para enviar ao cliente, dá trabalho às jornalistas e é ela quem 

estabelece a maior parte do contacto com todos os clientes (figura 6). 
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1.4. Identidade Visual 

 

O Design Gráfico é um tipo de linguagem usada para comunicar e vender produtos ou 

serviços. Desta forma, podemos dizer que estará sempre presente na vida da população, que 

Direta ou indiretamente, serão o público-alvo de alguma marca e produto. Sendo que, o mais 

importante será a conquista através de um primeiro olhar. 

O que aliás é defendido por autores como: 

Dabner et al., (2019, p. 20) referem que “O sucesso da comunicação visual depende da 

capacidade de atingir um público-alvo e gerar a resposta desejada. Às vezes, a resposta é 

uma ordem de ação imediata e uma mensagem clara e concisa que deixa pouca abertura para 

Figura 6 - Equipa Movielight 

Fonte: Elaboração própria 
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interpretação. Na maioria das vezes, as imagens são usadas para evocar um estado emocional 

que torna o espectador recetivo à mensagem direcionada a ele.” 

Por fim, chegamos à Identidade Visual, que é o conjunto de elementos formais que 

representam visualmente e de forma sistematizada um nome, ideia, produto, empresa, 

instituição ou serviço. Contudo, a mesma está também relacionada com as frases, as 

imagens, as tipografias, e os logótipos que comunicam a missão, visão e valores da empresa. 

Pedro Falé, o diretor da empresa, quando questionado por mim sobre a identidade visual da 

empresa, referiu que não tinha significado. Assim sendo, eu decidi fazer a minha própria 

análise. A identidade visual da Movielight está representada abaixo (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Identidade Visual - Análise 

 

Esta identidade visual é formada por um símbolo, considerado como elemento gráfico 

figurativo ou abstrato, que constitui uma representação da identidade da empresa, ou seja, 

uma combinação de design específico e inegociável da marca comercial. 

 

Figura 7- Identidade Visual da Empresa 

Fonte: Facebook 
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Por último, temos o logótipo que é uma representação de componentes gráficos ou visuais 

que têm como objetivo dar a conhecer uma marca, produto ou serviço. Sendo que deve ser 

simples e de fácil perceção para o público, independentemente das suas proporções. 

Além disso, pode ser constituída por letras, números e símbolos ou uma combinação de todos 

eles em simultâneo. 

Para Wheeler (2008, p. 17) “Um logótipo é uma palavra (ou palavras) composta em uma 

determinada fonte tipográfica que pode ser normal, modificada ou inteiramente 

redesenhada”. Conclui, ainda que “Os logotipos precisam ser não somente distintos, mas 

também duráveis e sustentáveis”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas metodologias para projetos de identidade, encontrámos principalmente as de Wheeler 

(2008), Lupton (2013) e González (2006). 

Para esta análise, eu guiei-me pelas duas primeiras etapas de Wheeler, no entanto, esta é 

constituída por cinco fases, que se caracterizam por: 

 

1º. Condução de Pesquisa – Esta é a etapa onde se conhece toda a empresa e os seus valores, 

através de pesquisas ou entrevista à gerência da empresa; 

2º. Classificação da Estratégia – Sintetiza-se o que foi aprendido, classifica-se a estratégia 

da marca, devolve-se uma plataforma de posicionamento e faz-se um resumo criativo da 

marca; 

Símbolo 

Logótipo 
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3º. Design de Identidade – Aqui é onde realizamos o brainstorming até chegar à ideia final 

e se conclui a arquitetura da marca; 

4º. Criação de Pontos de Contacto – Nesta penúltima etapa, conclui-se o design de 

identidade, começando ainda a proteção da marca registada, o design de aplicações e do 

programa e aplica-se a arquitetura da marca. 

5º. Gestão de Ativos – Por último, é nesta quinta etapa que se pensa e começa a realizar 

uma estratégia de lançamento da marca. 

Depois de ter selecionado a metodologia de Wheeler, percebi que só necessitava das duas 

primeiras etapas para analisar a identidade visual da empresa Movielight. 

Numa primeira fase, entrevistei o Ceo da empresa, Pedro Falé, de forma a conhecer a 

empresa e a sua missão, visão e valores. 

As perguntas realizadas foram as seguintes: 

• Como surgiu a empresa? 

• Quais os objetivos a atingir enquanto fundador da Movielight? 

• Quais as três coisas que o deixam mais orgulhoso em ter fundado esta empresa? 

• Quais os obstáculos que surgiram durante este ano? 

• Qual a missão, visão e valores da empresa? 

• Qual o significado da identidade visual e das suas cores? 

• Quais são os seus clientes? 

• Numa palavra, como acha que os seus clientes descreveriam esta empresa e equipa? 

 

A segunda fase baseou-se na junção das respostas a estas questões, onde conheci melhor a 

Movielight com as etapas definidas no ponto dois da metodologia de Wheeler. Consegui 

uma análise final da marca e ter uma ideia do que a mesma pretende passar para o seu 

público. 

No meu ponto de vista, há pelo menos dois significados que se podem retirar do símbolo 

desta identidade à primeira vista, sendo eles duas lentes de câmara, como também dois rolos 

de filme, mas obviamente cada pessoa vê as coisas de uma forma muito própria, pelo que, 

além destes dois significados, podem encontrar-se outros diferentes.  
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No entanto, acho que tanto o logótipo como o símbolo se destacam de igual forma, porque 

apesar do logótipo ser apenas de uma cor, em comparação com o símbolo que tem duas cores 

diferentes, tem o tipo de letra arredondado e o seu tamanho e alinhamento encaixam 

perfeitamente e acabam por se complementar num todo e até dando a ideia de uma câmara 

de rolo antiga. (figura 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como refere Wheeler (2008, p. 17), “Os melhores logotipos resultam de uma composição 

tipográfica feita com cuidado. Os designers consideram a forma de cada letra, como também 

os relacionamentos entre elas. As formas das letras podem ser redesenhadas, modificadas ou 

manipuladas, de modo a expressar a personalidade apropriada e o posicionamento da 

empresa.” 

Por conseguinte, as cores predominantes desta identidade são o amarelo, o verde tropa e o 

cinzento. São cores que chamam a atenção de quem olha, mas também que se conseguem 

completar bem entre elas. Como refere Heller (2014, p.17) “As coisas conhecidas só 

conseguem chamar a atenção pelo uso das cores desconhecidas”.  

 

Figura 8 - Exemplo de uma câmara antiga 

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/290271138477846729/?autologin=true 
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Assim, “Entre as cores primárias encontra-se sempre aquela que é uma mistura de ambas. 

Entre o amarelo e o vermelho encontra-se o laranja, e entre o amarelo e o azul está o verde.” 

(Heller, 2014, p. 64) 

 

Podemos verificar que as três cores têm diversos e distintos significados, acabando alguns 

por se destacar nesta situação, e que eu acho que são os mais adequados, e que se enquadram 

melhor na definição desta identidade visual. 

Eva Heller refere-se ao amarelo como sendo a cor da felicidade, da cultura, da harmonia e 

da sabedoria, levando a simbolizar o otimismo e a ambição em progredir. De seguida, temos 

o verde que nos remete para a esperança, a segurança, a criatividade e a cor que acalma, 

simbolizando assim a capacidade de se impor e a perseverança e, por último, segue-se o 

cinza que simboliza neutralidade. 

Desta forma, e tal como tinha referido anteriormente, podemos verificar significados 

diferentes, mas que acabam por se complementar visualmente bem os três, além de se 

O verde aliado ao amarelo dá esperança. 

“A cor da fertilidade, da esperança e burguesia. O verde sagrado e o verde 

venenoso” (Heller, 2014, pp. 188-189) 

Existem mais de 100 tons de verde, refere Heller (2014, p. 189). 

Aliado ao amarelo significa insegurança. 

“Cor do tédio, do antiquado e da crueldade” (Heller, 2014, p. 495). 

Segundo Heller (2014, p. 496) o cinza é conhecido por ter 65 tons diferentes. 

O amarelo aliado ao cinza significa inveja e ciúme.  

É uma cor que se contradiz pelo facto de tanto ser otimista como negativa. 

“A cor da recreação, do entendimento e da traição.” (Heller, 2014, p. 149) 

Segundo Heller (2014, p. 150) existem mais de 115 tons de amarelo. 
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enquadrarem com certos aspetos da empresa, nomeadamente o querer sempre progredir, a 

criatividade e a perseverança. 

Portanto, “É esse o segredo das cores complementares: em virtude de sempre uma das duas 

cores ter aquilo que falta à outra, em sentido técnico-cromático elas são as cores que mais 

contrastam entre si.” (Heller, 2014, p. 64) 

 

1.5. Clientes  

 

A Movielight é uma empresa conhecida nacional e internacionalmente pelos seus trabalhos, 

o que fez com que ao longo destes anos tivesse alargado cada vez mais o seu grupo de 

clientes, principalmente ligados ao desporto automóvel. De entre eles, fazem parte canais de 

televisão, nomeadamente a Bola Tv, Benfica Tv, RTP, Sport TV e a TVI.(figura 9) 

Mas como o mundo do digital está cada vez mais forte nos dias de hoje e a Movielight gosta 

de acompanhar todas as evoluções e proporcionar o melhor conteúdo possível para os seus 

clientes, fazem ainda parte deste vasto grupo os que têm plataformas de transmissão em 

redes sociais, como o Autoclube, o AutoSport, o Race Ready, Kia e as Câmaras Municipais 

de Sintra e de Braga. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Canais Televisivos: Clientes da 

Movielight 

Fonte: Google Imagens 
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1.6. Análise SWOT 

A análise SWOT estuda o produto no mercado e representa as condicionantes que afetam 

uma empresa, isto porque através da recolha de informações durante o diagnóstico, é 

possível avaliar os fatores que afetam a empresa interna e externamente, além de conseguir 

identificar o que a faz distinguir dos seus concorrentes no mercado. 

SWOT significa: 

• Strengths (pontos fortes)  

• Weaknesses (pontos fracos)  

• Opportunities (oportunidades) 

• Threats (ameaças)  

 

Na seguinte tabela (tabela 1), apresento a análise SWOT que realizei sobre a Movieligth. 

Tabela 1 - Análise SWOT 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Análise SWOT 

 

Strengths (Pontos Fortes) 

 

Weaknesses (Pontos Fracos) 

 

• Equipa empenhada e profissional; 

• Cooperação; 

• Exigência; 

• Experiência; 

• Integração de estagiários; 

• Clientes fixos; 

• Boa localização; 

• Boas condições de trabalho. 

 

• Carga horária; 

• Diversos projetos em simultâneo; 

• Poucos editores. 

 

Opportunities (Oportunidades) 

 

Threats (Ameaças) 

 

• Novos equipamentos; 

• Crescimento do público-alvo. 

 

• Concorrência; 

• Custos dos equipamentos; 

• Crise económica. 
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A empresa Movielight tem como pontos fortes o empenho, o 

profissionalismo, a cooperação, a exigência e a experiência. É uma equipa 

maioritariamente jovem, constituída por elementos que lutam todos os dias por mais 

e melhor, tornando-se, assim, unidos e demonstrando ótimos resultados em relação 

aos projetos propostos. 

A chegada de novos estagiários e a integração dos mesmos é outro ponto forte, visto 

que fazem com que se sintam parte desta grande família, ajudando-os com tudo o 

que precisam e incentivando-os, acabando por não ser meramente mais um estagiário 

que passa por ali, mas sim um elemento que pertence à equipa e que os ajuda a 

crescer.  

A vasta rede de clientes fixos é uma grande vantagem que esta empresa tem, pois são 

eles que divulgam constantemente o trabalho, dão visualização para um novo 

público-alvo e trazem novos clientes.  

Além de tudo o que referi anteriormente, a Movielight está localizada no Núcleo 

Central do Taguspark, um ótimo local, porque pertence ao distrito de Lisboa, onde 

conseguem ter acesso a inúmeros trabalhos, além de se situar num local onde está 

rodeada de empresas da área da ciência e da tecnologia. 

Em relação aos pontos fracos, posso dizer que a carga horária é bastante 

elevada, o que faz com que os editores e jornalistas fiquem na empresa cerca de 13 

horas ou mais por dia para finalizar projetos e isso acontece regularmente. Por este 

facto, e com vários projetos em simultâneo, a empresa tem normalmente sempre 

imensos trabalhos em mãos e acaba por aceitar fazer mais, sendo que a maior parte 

deles precisam de ser entregues em alturas próximas. Visto ser uma empresa 

reconhecida nacional e internacionalmente, um fator que os leva a ter tantos projetos, 

deviam investir em mais editores para que, desta forma, não atrasem os trabalhos e 

os façam com mais atenção, facilidade e rapidez.  

Quanto às oportunidades, destacam-se duas, o investimento em novos 

equipamentos, para que possam ter programas mais atualizados e trabalhar mais 

rapidamente e ainda o crescimento do público-alvo. Sendo eles colaboradores que 

pretendem dar o melhor ao cliente, devem captar a atenção do mesmo. É uma 

empresa que é reconhecida e que já tem clientes fixos, o que lhes permitiu uma 

grande visibilidade, no entanto, atualmente, seria bom conquistarem novos clientes, 

para que possam ter uma visibilidade diferente e que lhes permita ter ainda mais 

projetos e colaborações. 
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Por último, temos as ameaças da empresa que são a crise económica, a 

concorrência e os custos dos equipamentos. De momento, e devido à pandemia que 

vivemos, a procura pela Movielight diminuiu bastante. Toda essa crise económica 

impossibilita a empresa de adquirir novos equipamentos. 

O diretor da Movielight tem como objetivo ter um projeto de canal de televisão e 

como a empresa foi criada há pouco tempo, ainda está em desenvolvimento, além da 

concorrência no mercado ser muito forte. Estamos a falar de canais que já estão 

presentes na vida da população há muitos anos e que já assumiram liderança ao dia 

ou mês. Desta forma, pode afetar ou atrasar o percurso da Movielight até chegar a 

esse lugar. 

 



 

 

 

 
 

Capítulo II 

 O Estágio 
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1. Estágio Curricular: Contextualização 
 

Neste segundo capítulo, é feita uma abordagem de todas as atividades realizadas durante os 

dois meses e meio de estágio, embora tenha selecionado algumas delas para falar de forma 

mais aprofundada, as quais, a meu ver, foram as que me despertaram mais interesse na sua 

realização e também que me deixaram com mais entusiasmo ao visualizar o resultado. 

Primeiramente, irão ser apresentados os objetivos e o plano de estágio definidos pelo 

supervisor e, de seguida, apresentadas as atividades realizadas ao longo destes meses na 

entidade de acolhimento, tal como já tinha referido anteriormente. 

Na descrição das atividades, irei fazer referência não só aos programas utilizados, mas 

também explicar que tipo de edição foi feita, por exemplo, gráfica ou de vídeo, ou somente 

uma realização, e que género de trabalho foi realizado. Neste caso, refiro que dentro dos 

diversos trabalhos que fiz para a empresa, realizei peças jornalísticas para a televisão e para 

a internet, mas também vídeos promocionais e clipes de resumos de eventos. 

 

 

1.1. Plano de Estágio 

 

Inicialmente, foi definido um plano de estágio em conjunto com o supervisor Pedro Falé 

(Anexo I). 

Esse plano era, no entanto, muito sucinto e devido aos tempos de pandemia que passamos, 

havia uma parte que não sabíamos se iria ser possível concretizar. 

Durante os dias de estágio, quem acompanhava mais atentadamente o meu percurso e me 

dava diariamente as atividades que tinha de realizar era o coordenador de conteúdos. 

Contudo, o supervisor tinha sempre conhecimento de todas elas. 

Posso dizer que apesar do plano ser bastante sucinto e haver dias que tinha pouca coisa para 

fazer, a maior parte dos dias tinha sempre muitos trabalhos para realizar. Por vezes, até 

surgiam novas tarefas no meio de outras que eu já estava a fazer, mas como tinham mais 

importância, dava-lhes prioridade. 
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Realizei atividades bastante diferentes umas das outras e muitas vezes tive de fazer 

alterações pedidas pela empresa ou pelos clientes até chegar à versão final. 

Apesar de tudo isto, o plano que foi definido inicialmente passava por: 

• Edição 

• Grafismo 

• Operador de Câmara 

 

1.2. Atividades Desenvolvidas  

 

Durante estes meses de estágio, desenvolvi diversas atividades a nível de edição, grafismo e 

realização. 

Entre elas, realizei peças jornalísticas para a televisão e para a internet, vídeos promocionais 

e clipes de resumos de eventos, tal como já tinha dito acima. No entanto, as que se 

destacaram mais e me causaram mais interesse foram as seguintes: 

 

• Criação do grafismo para as receitas dos Vídeos do Faz Figura e edição 

dos vídeos; 

• Vídeo de Rally do Piloto José Pedro Fontes; 

• Vídeo de Rally do Piloto Gil Antunes; 

• Realização do Bitalk do Nuno Brito Jorge e legendagem do mesmo; 

• Legendagem do Sport Confidential; 

• Vídeo Promocional de Surf da Carolina; 

• Vídeo Promocional de Grafiti do Gonçalo Mar; 

• Criação do Oráculo e edição do grafismo para a Gino-Canesten e 

colocação de tudo nos 6 vídeos. 

• Criação de uma proposta de estratégia para ganhar mais seguidores nas 

redes Sociais. 

 

Tal como estes, houve inúmeros trabalhos que foram feitos e que eu adorei. Todas as 

atividades eram dadas diariamente pelo coordenador de edição e sempre que eram 

finalizadas, eram vistas por um membro dos editores, pelo coordenador de edição, pela 

coordenadora de conteúdos e algumas vezes também pelo diretor da empresa. Só depois das 



23 

atividades serem vistas por estes responsáveis, para confirmar se estava tudo bem, é que as 

enviava para o email dos coordenadores para enviarem para os clientes. Contudo, isso foi 

apenas no início. Já quando estava prestes a finalizar o estágio, comecei a poder colocar os 

conteúdos diretamente na base de dados da empresa sem serem confirmados. 

Durante o estágio, também tive a oportunidade de assistir aos editores a elaborar os 

programas semanais que passavam na Sport Tv, no Porto Canal e Bola Tv, mas também 

pude aprender como gravavam o som na régie e faziam as gravações em estúdio. 

Os programas utilizados com mais frequência durante estes meses foram o Edius, o Adobe 

Premiere, o Adobe Photoshop, o Adobe After Effects e o Microsoft Word. 

 

Posso dizer que tive a oportunidade de cumprir praticamente tudo o que estava no meu plano, 

apenas não foi possível ir fazer filmagens devido à situação do covid-19. 

 

2. Descrição das Atividades Desenvolvidas 
 

Neste ponto irei apresentar a descrição das atividades desenvolvidas durante o meu estágio. 

 

2.1. Grafismo para as receitas dos vídeos do “Faz Figura” e 

edição dos mesmos. 

 

O “Faz Figura” é um restaurante reconhecido em Lisboa, que se encontra num terraço 

diretamente com vista para o Rio Tejo. 

Segundo a equipa, o seu principal objetivo é serem “uma referência na divulgação da 

gastronomia e vinhos de Portugal”. Por isso mesmo, a promoção do restaurante, da sua 

comida, do que fazem e de tudo o que uma pessoa pode vir a encontrar ou a esperar do sítio 

é fundamental. 

Desta forma, e dando continuação à criação dos conteúdos digitais para essa mesma 

promoção, o Faz Figura pediu à Movielight para que filmasse a confeção de cinco pratos 

diferentes e que criasse um vídeo para cada um deles com as receitas correspondentes. 
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Este foi um dos primeiros projetos mais desafiantes que fiz no início do estágio, porque 

apesar de não o estar a fazer sozinha, exigia um certo rigor e o tempo que tínhamos para o 

realizar era pouco. 

No início, era uma editora da empresa que o tinha começado a fazer e foi-me pedido para 

que a ajudasse a terminar. 

Ela já tinha uma animação de uma receita feita e aceite pelo cliente, pelo que todas as outras 

tinham de ser iguais. No entanto, decidimos alterar algumas coisas porque achávamos que 

não ficava bem conforme o tamanho da receita, porque umas eram maiores que outras. 

Contudo, depois de termos terminado as animações e colocado as mesmas nos vídeos dos 

pratos correspondentes, e feito também a edição do vídeo, percebemos que o cliente 

provavelmente iria querer tudo igual à versão que já tinha sido aceite e decidimos alterar 

novamente todas elas. 

Da minha responsabilidade, foi a animação de três receitas: a Cataplana, o Ovo em 3 minutos 

e o Camarão com citrinos. 

Tal como referi anteriormente, todas ficaram com uma animação de receita igual no final do 

vídeo, que foi realizada no programa After Effects (figura 10). 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

Ainda neste programa, criei também o título e dica para a receita Camarão com citrinos e 

apenas o título para a do Ovo em 3 minutos. 

Figura 10 - Animação da Receita em After Effects 

Fonte: Elaboração própria 
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O título e a dica foram criados da mesma forma, primeiramente entrava o oráculo em subida, 

depois aparecia o texto com o efeito de opacidade 0-100%. Para sair, em primeiro lugar era 

o texto, exatamente com o mesmo género de efeito, mas, desta vez, 100 – 0% e finalizava 

com a descida do oráculo (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a receita Ovo em 3 minutos foi também criada uma animação de todos os ingredientes 

de forma igual, mas individual, para estes irem aparecendo ao longo do vídeo (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Oráculo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 12 - Animação da Receita " Ovo em 3 minutos" 

Fonte: Elaboração própria 
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Por fim, realizei a edição de todas as receitas mencionadas acima no programa Edius, 

colocando as animações, de forma a ter um conteúdo diversificado, animado e interativo, 

mas também editei o vídeo em si, aumentando a velocidade de tempo em certas imagens que 

passavam e fiz vários cortes para criar algum dinamismo. Para finalizar, terminei com a 

edição de cor e com a aplicação da música, que no fim acabou por ser para todos os pratos a 

mesma, Jazz Mango de Joey Pecoraro (Apêndice I). 

Na imagem abaixo, podemos ver um exemplo que, neste caso, é sobre a receita Camarão 

com Citrinos (figura 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Legendagem Sport Confidential 

 

O Sport Confidential é um programa semanal que contém conteúdos sobre os maiores 

eventos mundiais de desporto. 

Todas as terças, a Movielight recebe o programa por volta das 10:30/10:45 da manhã, tanto 

em ficheiro de vídeo para ser convertido e usado para colocação da legendagem, como em 

ficheiro escrito com os tempos do vídeo em que há falas e as mesmas em inglês. 

Figura 13 - Edição do vídeo da Receita " Camarão com Citrinos" 

no Edius 

Fonte: Elaboração própria 

 



27 

Normalmente, é um dos editores da empresa que faz a transferência de todo o conteúdo e 

logo a seguir entrega a uma jornalista o texto para ela realizar a tradução e a conversão do 

vídeo. 

Eu já tinha feito algumas legendagens antes desta, nomeadamente para os programas da 

Custom Series, mas desta vez foi um pouco diferente, porque tinha muito mais texto e o 

tempo de vídeo era o dobro do normal a que eu estava acostumada. 

A jornalista, no desenvolver da tradução, ia-me dando o que ia tendo para eu ir adiantando 

algumas partes, visto que toda a legendagem tinha de estar pronta, corrigida e confirmada 

até às 11h da manhã do dia seguinte. 

Para a realização das legendas, utilizei um ficheiro base em formato photoshop que os da 

empresa normalmente usa. 

A fonte utilizada foi a HelveticaNeueLTCom Mdc, no tamanho 66 pt e com um efeito fino 

de traçado. 

Tinha como regra não ultrapassar a 1ª linha das margens definidas e caso o texto ficasse 

muito longo, era para ser colocado em duas linhas (figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em último lugar, e já utilizando o programa Edius, coloquei as legendas todas no vídeo de 

acordo com os tempos marcados no ficheiro de texto e, em algumas delas, como não estavam 

Figura 14 - Exemplo de Legenda realizada em Photoshop 

Fonte: Elaboração própria 
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tão visíveis, foi aplicado um oráculo preto com alguma opacidade, também ele já um ficheiro 

base em formato Photoshop, utilizado frequentemente nestes casos. 

 

Por vezes, acontecia que nem sempre os tempos estavam corretos e então era necessário ter 

um certo cuidado e ouvir tudo o que era dito para ver se estava a coincidir com as legendas 

que tinha colocado. 

Na imagem seguinte, temos um exemplo de um programa já editado e legendado (figura15). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.3.  Vídeo Promocional de Grafiti sobre Gonçalo Mar 

 

Este trabalho de vídeo tinha como objetivo promover um dos trabalhos de grafiti realizado 

por Gonçalo Mar. 

Gonçalo Mar é um artista português, licenciado em Design e que teve a sua primeira 

experiência com o mundo do grafiti em 1998. 

Desde essa altura que os seus trabalhos não pararam e as suas obras são reconhecidas 

nacional e internacionalmente. 

Todo este vídeo foi editado no Edius e conteve algumas imagens de planos gerais, outros de 

planos médios, americanos, aproximados e pormenores (figura 16) (Apêndice II). 

Figura 15 - Programa editado e legendado 

Fonte: Elaboração própria 
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No final, foram colocados dois bayers, um deles a identificar o Taguspark. (figura 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Bayer Taguspark 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 16- Edição do vídeo de Grafiti de Gonçalo Mar no Edius 

Fonte: Elaboração própria 
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E por último, a localização onde este se encontra, Oeiras (figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.  Grafismo Vídeos Gino-Canesten 

 

O Gino-Canesten é um comprimido/creme que serve para tratar infeções vaginais causadas 

pelos fungos. 

O trabalho de grafismo realizado para a Gino-Canesten passou pela criação de alguns 

oráculos e das descrições dos mesmos para a colocação em seis vídeos diferenciados. 

Este projeto demorou bastante tempo até estar finalizado, porque passou por várias 

alterações até chegar ao tipo de letra, tamanho e oráculo final escolhido pelo cliente. Tendo 

havido alterações durante cerca de oito dias, que não foram seguidos, pois, cada alteração 

que era feita, era enviada ao cliente para aprovação. O projeto teve início dia 28 de julho e 

terminou dia 20 de agosto. 

O primeiro oráculo a ser feito foi um com cores à base de cinzento claro, cinzento escuro e 

branco e foi realizado no Photoshop (figura 19). 

Figura 18 - Bayer Oeiras Valley 

Fonte: Elaboração própria 
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O Segundo oráculo continha as cores azul claro e azul escuro (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da criação destes dois oráculos, foram feitas todas as descrições que correspondiam 

apenas ao primeiro vídeo. 

Para finalizar, fiz a junção de tudo no programa Edius e na primeira metade das descrições 

foi aplicado o oráculo azul e na metade final o oráculo cinzento. Além disto, tive de adequar 

Figura 19 - Oráculo em tom cinzento 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 20 - Oráculo Azul 

Fonte: Elaboração própria 
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o tamanho do oráculo às legendas. Então para realizar esta tarefa, selecionava o oráculo que 

pretendia alterar, clicava duas vezes e aparecia a opção de “layout”, quando abria, utilizava 

o “Source crop” para cortar conforme pretendia. 

Toda esta junção e edição foi realizada apenas no vídeo número um e enviado para o 

coordenador de edição e a coordenadora de conteúdos, para enviarem à cliente para 

aprovação. 

No dia seguinte, a cliente já nos tinha dado o feedback e decidiu que não queria nenhum dos 

oráculos anteriores. Além disso, enviou a imagem de um exemplo para fazermos um igual. 

Um membro da equipa fez o oráculo igual ao que tinham sugerido e depois eu apliquei-o 

desta vez nos seis vídeos, juntamente com as legendas correspondentes a cada um deles 

(figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, foi colocado um efeito de arrastamento para entrada do texto e novamente tudo 

enviado aos coordenados para seguir para a cliente. 

Uns dias mais tarde, e mesmo depois de todas estas alterações, acharam que ainda não tinham 

chegado ao resultado que esperavam e então houve uma última alteração de oráculo. Um 

Figura 21- Oráculo Rosa - Exemplo dado pela cliente 

Fonte: Elaboração própria 
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oráculo constituído por um retângulo de cor rosa, feito igualmente no Photoshop e depois 

aplicado nos vídeos (figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até o projeto estar totalmente finalizado, foram várias as alterações, tal como já tinha dito 

anteriormente.  

As mesmas passavam por ajeitar o nível de altura ou comprimento da última versão de 

oráculo apresentado acima, desde efeitos de entrada e saída de texto e oráculos, como tempos 

de oráculos e ainda acrescentado uma animação do bayer enviado pela cliente no final dos 

vídeos (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Última alteração do oráculo 

Fonte: Elaboração própria 
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O texto ficou com o efeito de dissolve em todas as entradas e saídas das descrições, o oráculo 

com o mesmo efeito apenas na entrada da primeira parte e, na segunda parte, continha na 

entrada e saída, tal como podemos verificar (figura 24). 

 

 

De forma a serem aplicados nos vídeos, todas as descrições e oráculos foram exportadas em 

formato photoshop. 

Figura 23 - Bayer Gino-Canesten 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 24 - Animação do oráculo 

Fonte: Elaboração própria 
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2.5.  Criação de uma proposta de estratégia para ganhar mais 

seguidores nas redes Sociais. 

 

A atividade que consistiu na criação de uma proposta de estratégia para ganhar mais 

seguidores nas redes sociais foi feita por sugestão do meu supervisor, Pedro Falé, também 

diretor da Movielight. 

Durante os dias de estágio, mas também numa pesquisa que já tinha feito anteriormente, 

quando estava a procurar empresas para fazer o estágio curricular, reparei que a empresa 

tinha um grande número de subscritores no Youtube e seguidores no Facebook. Porém, não 

se podia dizer o mesmo do Instagram e do Linkedin. 

Visto que o Instagram e o Linkedin são plataformas que a empresa usa frequentemente e que 

atualmente a maior parte da população está mais presente nesses dois meios do que 

propriamente no Facebook, porque não tentar arranjar os mesmos seguidores que eles têm 

nas outras redes socias ou mesmo em todas elas? E de que forma é que poderia isso ser feito? 

Posto isto, decidi falar com o meu supervisor sobre o meu ponto de vista e apresentar-lhe 

algumas ideias que tinha para que todos os meios digitais da empresa melhorassem e 

conseguissem, desta forma, ganhar mais seguidores. Pedro Falé achou as ideias bastante 

interessantes e pediu-me que enviasse uma apresentação por email com todas as minhas 

ideias relacionadas com este tema (figura 25) (Anexo II). 
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Esta apresentação continha ideias como: 

• Definição do Público-Alvo; 

• Ver as estatísticas do Instagram; 

• Partilhar vídeos no IGTV; 

• Histórias e postagens de interação com o público; 

• Como tirar e editar as fotos; 

• Como organizar o conteúdo; 

• Novos conteúdos para as diferentes plataformas; 

• Quantas histórias, fotos e vídeos por dia ou semana; 

• Explicação do que poderia surgir mais tarde com o ganho de mais seguidores e maior 

interação nas redes sociais. 

 

 

 

 

Figura 25 - Apresentação sobre a estratégia para ganhar mais 

seguidores nas redes sociais 

Fonte: Elaboração própria 
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2.6.  Vídeo de Rally do piloto Gil Antunes e do José Pedro 

Fontes 

 

Nesta atividade, tive a oportunidade de realizar os vídeos sobre o rally Vinho da Madeira 

dos pilotos Gil Antunes e José Pedro Fontes. 

O objetivo era que os dois fossem diferentes, mas que seguissem a mesma lógica a nível de 

montagem de planos e que transmitissem algo impactante para quem os visse, para além de 

também ter de passar a imagem que aquele piloto era o melhor de todos, mesmo que ele 

tenha ficado em último. 

Assim sendo, a música, toda a edição tanto a nível de cortes de imagens ou vivos, como 

montagem de planos e cor, eram fundamentais para que o resultado fosse o esperado dos 

pilotos, que seria, então, ter um espetador que olhasse para os vídeos deles e pensasse que 

eles eram os melhores da corrida e que não se cansassem de ver os vídeos uma e outra vez. 

 

O rally Vinho da Madeira é realizado na ilha da Madeira desde 1959, contudo, apenas em 

1979 é que integrou o Campeonato Europeu de Ralis e, neste momento, é conhecido como 

um dos grandes eventos desportivos da região. 

Gil Antunes é piloto de rali desde março de 2016, contando, atualmente, com 14 anos de 

carreira no mundo das pistas. 

Foram vários os campeonatos em que participou e se sagrou campeão, mas apesar do esforço 

contínuo para que tudo corra bem, as pistas e o tempo, por vezes, nem sempre ajudam a que 

haja uma vitória ou que fique no pódio. 

Apesar disso, Gil Antunes mantém o foco e diz para todos os seus seguidores e fãs que “Mais 

que um desporto, é uma paixão”, portanto são muitos os anos em que terá muito para dar a 

todo o público que o apoia tanto pela internet como presencialmente em todas as corridas.  

Além disso, faz questão de ter uma recordação da maior parte das suas corridas, tanto para 

si, de maneira a visualizar a sua prestação em pista, como para os seguidores e fãs que não 

possam estar presentes nos dias de competição. 

Esta peça de vídeo sobre o Rali Vinho da Madeira foi mais uma para causar furor nos seus 

meios digitais (figura 26). 
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José Pedro Fontes tem 44 anos e estreou-se nos campeonatos de ralis em 1995, onde continua 

até hoje. 

Durante todos estes anos foram várias as corridas em que participou, vários os momentos 

bons e maus, juntamente com imensas vitórias e algumas perdas. No entanto, é reconhecido 

por muita gente e sem dúvida que ainda tem muito potencial para colocar em pista e 

entusiasmar quem o está a ver. 

 

Não deixando de lado os espetadores que não podem estar presentes para apreciar o seu 

entusiasmo em pista e o apoiar, José Pedro Fontes faz questão, tal como Gil Antunes, de ter 

conteúdos nas suas redes sociais em relação a quase todas as competições em que participa.  

Esta peça foi mais um desses conteúdos, desta vez a mostrar a sua prestação no Rali Vinho 

da Madeira (figura 27) (Apêndice III). 

 

Figura 26 - Peça de vídeo sobre Gil Antunes 

Fonte: Elaboração própria 
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A peça realizada para Gil Antunes e José pedro fontes continha: 

• Plano detalhe; 

• Muito grande plano; 

• Grande plano; 

• Plano próximo; 

• Plano Médio; 

• Plano Americano; 

• Plano Geral Médio; 

• Plano Geral. 

As duas peças foram montadas seguindo a mesma lógica, ou seja, a preparação do carro, 

entrevista e corrida. 

O vídeo de Gil Antunes teve uma música mais calma, ao contrário do vídeo de José Pedro 

Fontes, que era um som mais animado e com mais batidas. No entanto, as duas apelavam à 

emoção do espetador. 

Apesar de toda a edição de montagem, foi feita a alteração de cor de modo a ficar com cores 

mais vivas. 

Figura 27 - Peça de vídeo sobre José Pedro Fontes 

Fonte: Elaboração própria 
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Finalizo, referindo que devido a serem vídeos para as redes sociais, as músicas foram 

escolhidas para chamar a atenção do espetador em todos os aspetos, porque tanto apelavam 

à emoção ao visualizar o vídeo como também foram uma grande ajuda para a montagem do 

mesmo, pois a maior parte das imagens muda conforme uma certa batida da música, o que 

fez com que tivéssemos um resultado final de um vídeo curto, mas impactante. 

 

2.7.  Vídeo Promocional de surf sobre a Carolina 

 

A Carolina é uma menina de 13 anos que adora desporto desde pequena. 

O seu desporto favorito é o basquetebol, mas com a pandemia, os treinos e os torneios 

tiveram de parar durante alguns meses. Sendo ela uma pessoa que não gosta de estar parada, 

decidiu embarcar em novas aventuras e explorar novos desportos e um deles foi o surf. 

Entrou para o Angels Surf School e aproveitou o verão e os dias em que esteve em casa para 

aprender uma nova modalidade. 

A Angels Surf School teve início no ano 2000 e foi a primeira escola de surf em Carcavelos.  

Ao longo de todos estes anos foi reconhecida pela Capitania de Lisboa, pelo Turismo de 

Portugal, mas também por todos os jovens e crianças que a frequentam, tanto pelas suas 

atividades de surf, ténis de praia e educação ambiental, como atualmente pelas viagens de 

surf. 

Esta escola conta com professores credenciados pela Federação Portuguesa de Surf e é ainda 

liderada pelo ex-campeão nacional Marcos Anastácio. 

Pedro Falé, o diretor da empresa, é o pai de Carolina e já com saudades de a ver com a bola 

de basquete na mão, não resistiu em pedir aos operadores de câmara para irem filmar uma 

das aulas de surf da sua filha, porque queria criar um vídeo para guardar como recordação e 

quem sabe publicar nas redes sociais. 

Mais tarde, já depois de terem todas as filmagens, foi-me pedido que realizasse um vídeo 

animado, diferente do habitual e que captasse a atenção de quem o visse. 
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Gostei bastante de fazer este vídeo, por ser uma edição diferente do que a que fazia 

normalmente na empresa, mas também porque exigiu de mim um ponto de vista diferente 

de tudo o que já tinha feito antes, tanto em estágio, como na licenciatura. 

A nível de dificuldades, não foram muitas as que surgiram, mas apenas o facto de ter imensas 

imagens e ter de selecionar menos de metade delas para conseguir ter um vídeo curto. Isso 

fez com que perdesse algum tempo na seleção, porque ao mesmo tempo que via uma por 

uma, tinha de pensar se encaixavam no plano de montagem que eu tinha para esse vídeo. 

Além disso, a escolha da música também foi uma das tarefas a que dediquei algum tempo, 

porque para mim é importante ter a música escolhida antes de começar toda a edição e eu 

procurava algo animado, algo que tivesse a ver com a natureza e o verão. 

Comecei por definir um plano para a montagem do vídeo, em que escolhi a ordem das 

imagens no geral, acabando por ficar definido que iria iniciar com imagens dela, dos alunos 

e deles em preparação para a aula. De seguida, imagens da Carolina a surfar sozinha, mas 

também com os colegas da turma e, por fim, acabar com imagens da praia e mais gerais. 

Quando comecei a seleção das imagens, tive em consideração o plano definido, tal como já 

tinha dito anteriormente. Contudo, como não sabia exatamente as imagens que tinham, 

houve algumas que eu acrescentei e que não tinha pensado. Depois de as ter selecionado 

todas, organizei-as na timeline, pela ordem que eu achava melhor consoante os planos e 

imagens que tinha e nunca deixando muito de lado o plano. 

De seguida, decidi escolher a música, uma que se sentisse a sua energia e, tal como referi, 

demorei algum tempo até conseguir sentir que era a escolha certa e foi desafiante, porque 

inicialmente não estava a conseguir uma que encaixasse no perfil do vídeo pedido, mas 

acabei por escolher a Beach dos Mbb. 

Quando já tinha tudo organizado, comecei a montar e editar o vídeo. Esta edição foi à base 

de imagens a mudar conforme as batidas, alteração de cor, colocação de efeitos de dissolve, 

edição da música e edição do som ambiente (figura 28) (Apêndice IV). 
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2.8. Realização do Bitalk de Nuno Brito Jorge e legendagem do 

mesmo 

 

Conhecido como o fundador da GoParity e presidente da direção da Coopérnico, Nuno Brito 

Jorge é também apelidado pelos amigos de ecologista. 

Desde criança que o gosto pelos animais e pela natureza se fez sentir até hoje. Apesar de 

estar um pouco indeciso, decidiu formar-se na área que lhe interessou desde pequeno, em 

Engenharia do Ambiente, na Universidade Católica do Porto. Após os dois primeiros anos, 

concluiu o seu curso no Brasil, onde trabalhou numa reserva ecológica.  

Atualmente, continua a trabalhar por um objetivo fundamental, o ambiente. 

A GoParity é uma aplicação de gestão financeira e de investimento que permite às pessoas 

ou empresas utilizarem o seu dinheiro para investirem a partir de uma quantia de 20 € em 

projetos de sustentabilidade, sendo estes explicados ao pormenor e explicados todos os 

níveis de risco. Quanto à Coopérnico, é uma cooperativa que se baseia nas energias 

renováveis. 

Figura 28 - Vídeo de surf sobre a Carolina 

Fonte: Elaboração Própria 
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Esta atividade consistiu em realizar o programa do Bitalk sobre Nuno Brito Jorge. 

O Bitalk foi filmado com três câmaras e para começar tive de selecionar as imagens das 

mesmas e sincronizá-las na timeline, sendo que cada câmara estava numa pista da timeline 

diferente. De seguida, utilizei o atalho F8 que me possibilitou ir para o modo de realização. 

Na etapa de realização, consoante o que ia vendo das filmagens, ia fazendo os cortes de 

modo a variar entre a câmara um, dois e três. Assim sendo, tive bastante cuidado para cortar 

nos sítios certos e conseguir imagens gerais, como planos mais próximos de cada um. 

Este programa era constituído por três pessoas, estando presentes dois comentadores, o José 

Serra e o Tocha, e o Nuno que era o convidado, ou seja, consoante quem falava, eu alterava 

a câmara (figura 29) (Apêndice V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao terminar a parte da realização, tive de legendar todo o conteúdo e para ser mais fácil e 

não me enganar, dividi por tempos o momento em que cada um falava e criei sequências 

onde coloquei todas essas partes. 

 

 

 

 

 

Figura 29- Realização do Bitalk 

Fonte: Elaboração própria 
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Depois, realizei as legendas que foram enviadas em formato Word (figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, através do ficheiro base de legendagem em formato photoshop já utilizado pela 

empresa, realizei todas as legendas pedidas para o Bitalk do Nuno Brito Jorge, no programa 

Adobe Photoshop (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Ficheiro base utilizado para as legendas 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 30 - Ficheiro Word com as legendas 

Fonte: Elaboração própria 
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Para finalizar, exportei-as em formato photoshop (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, coloquei-as em cada uma das partes que tinha dividido anteriormente por pessoa 

e de acordo com o que eles iam dizendo, para além de que tive de ter atenção de ouvir tudo 

uma segunda vez para confirmar se o texto que me tinham enviado estava correto (figura 

33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Legendas colocadas individualmente e por 

tempos 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 32 - Legendas exportadas em formato photoshop 

Fonte: Elaboração própria 
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3.  Teclas de atalho utilizadas no programa EDIUS. 
 

O domínio do programa Edius foi um dos grandes conhecimentos que tive a oportunidade 

de adquirir durante o meu período de estágio. 

Em relação a este programa, o meu conhecimento não era muito aprofundado. Quando 

cheguei à empresa fui informada que todos os meus trabalhos de vídeo iam ser feitos no 

mesmo, pelo que de início foi complicado, mas com a ajuda dos editores da empresa 

consegui facilmente absorver toda a informação necessária sobre ele, para começar logo a 

editar no primeiro dia. 

Algo que aprendi e me ajudou bastante, além de tornar o meu trabalho ainda mais produtivo 

e rápido, foi começar a utilizar as teclas de atalho que a empresa já usa há alguns anos e os 

tem acompanhado até hoje (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Teclas de Atalho: Programa Edius 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Programa EDIUS  

Alt+ passar o rato pelos clipes  Seleciona uma pista de áudio ou de 

vídeo. 

Alt + botão direito do rato Serve para navegar na timeline. 

Alt + E Abre o local onde podemos alterar a 

velocidade da imagem do clip. 

Alt+ G Deslinka os clipes. 

Alt+seta direita Avança frame a frame. 

Alt+ roda Serve para fazer zoom. 

Shift Depois de criarmos os keyframes e os 

selecionarmos, podemos utilizar o 

shift para baixar o seu tom ou áudio. 

Shift+ end Seleciona tudo o que está à direita do 

cursor. 

Shift + home Seleciona tudo o que está à esquerda 

do cursor. 

N   Corta o plano que está selecionado à 

esquerda. 

M Corta o plano que está selecionado à 

direita. 
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C Corta onde se encontra o cursor no 

momento. 

I Marca o início na sequência. 

O Marca o fim na sequência. 

 

4. Etapas de Pós-produção 
 

As etapas de pós-produção vídeo e áudio são cruciais para que tenhamos um projeto 

organizado e com o resultado pretendido. 

Esta etapa é importante porque, no fim da fase de produção, nós temos sempre imenso 

material que nem sempre está adequado para ser divulgado, ou seja, erros, cenas feitas mais 

que uma vez, ruídos, entre outros. 

Tudo o que referi anteriormente acaba por não captar a atenção do espetador. Então, é aí que 

entra a pós-produção. 

Estas etapas baseiam-se em sete passos que são importantes a serem seguidos, sendo eles: 

1. Criação e organização do projeto de vídeo; 

2. Edição de vídeo, edição de imagem e/ou montagem; 

3. Design de títulos e/ou grafismo; 

4. Animação e efeitos visuais; 

5. Correção de cor e color grading; 

6. Pós-produção de áudio, design de som, edição de som e/ou sonoplastia; 

7. Exportação 

Em relação aos projetos realizados na Movielight, posso dizer que nem sempre segui esses 

passos por ordem, principalmente nas primeiras edições, quando a cada passo da edição do 

vídeo ou montagem ia também editando o som. 

No início, tinha a ideia que dessa forma era mais fácil, mas, no final, o som nunca estava 

totalmente adequado, isto porque certos pormenores iam ficando esquecidos, como era o 

caso de alinhar o som mais baixo, sempre que a jornalista falava, ou tirar o ruído. 
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Assim, entendi que caso seguisse todas as etapas de uma forma correta, não iria ficar nada 

perdido, pois ia dedicar-me a uma delas de cada vez. Nesse sentido, decidi adotar esse 

método, e consegui melhores resultados. 

 

5. Planos e Escalas de Planos 
 

Os planos dão origem às narrativas audiovisuais, além de ajudarem a determinar aquilo que 

vemos. 

É através deles que criamos uma história com o impacto que queremos que tenha no nosso 

público, ou seja, que entendam o nosso objetivo e o que pretendemos transmitir.  

Porém, todos as pessoas são diferentes e podem interpretar de diversas maneiras, mas o plano 

vai ter sempre o poder de controlar o que estamos a visualizar sobre um determinado tema e 

estimular a nossa mente de diferentes formas. 

Os planos são segmentados em três tipos: 

• Planos Gerais/ Abertos; 

• Planos Médios; 

• Planos Próximos/ Fechados. 

 

Dentro destas categorias, temos ainda outros planos: 

 

• Plano muito geral (PGM) – É um plano em que encontramos um grande 

campo de visão, realizando desta forma, o enquadramento da ação na sua 

totalidade. 

 

• Plano geral (PG) – O plano geral é normalmente filmado a uma determinada 

distância dos objetos, abrangendo o ambiente e servindo para ter uma melhor 

visão do cenário. 
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• Plano geral médio (PGM) – No plano geral médio, as personagens são 

enquadradas de corpo inteiro e é habitual que a ação da personagem vá ao 

encontro do cenário. 

 

• Plano americano (PA) – O objetivo deste plano centra-se mais na ação das 

personagens, visto que o mesmo as corta pela coxa, tornando a imagem um 

pouco próxima e em que o próprio cenário começa a não ser tão visível e a 

perder importância. 

 

• Plano Médio (PM) – Quando nos referimos ao plano médio, é um plano que 

costuma ter um objetivo específico para transmitir às pessoas. Isto porque é 

um plano utilizado para transmitir a emoção ao público e as personagens são 

filmadas da zona da cintura até à cabeça. 

 

• Plano Próximo (PP) – É um plano que apela ainda mais às emoções e dá 

principal importância às expressões faciais. A personagem acaba por ser 

filmada da zona do peito até à cabeça. 

 

• Grande Plano (GP) – No grande plano, a personagem é enquadrada desde 

os ombros até à cabeça. É um plano que também transmite emoção, devido à 

sua proximidade com a personagem. 

 

• Muito grande plano (MGP) – Dentro de todos os planos referenciados 

anteriormente, este é o que marca bastante pelas emoções e pelas expressões, 

devido a ser um dos mais próximos da personagem. 

 

Na figura 34 podemos ver a representação da escala de planos face a uma personagem. 
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6.  Programas utilizados 
 

Tal como já tinha referido anteriormente, os programas utilizados na empresa centraram-se 

no Adobe Photoshop, no Adobe Premiere, no Adobe After Effects, no Microsoft Word e no 

Edius. 

São bons programas de edição e para criação de conteúdo, sendo que todos eles têm 

ferramentas e objetivos diferentes, porém, temos o Adobe Premiere que tem algumas 

parecenças com o Edius. 

 

6.1. Adobe Photoshop 

 

O Adobe Photoshop é uma ferramenta utilizada para a criação e manipulação de 

imagens, para edição, realização de websites, entre outros. 

Figura 34 - Representação da escala de planos face a uma 

personagem 

Fonte: https://knoow.net/ciencsociaishuman/jornalismo/escala-

planos-televisivos/ 
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Neste programa tive a oportunidade de criar oráculos para alguns vídeos, 

nomeadamente para o da publicidade sobre o Gino-Canesten e também de fazer as legendas 

para todos os programas ou peças que continham legendagem. 

 

6.2. Adobe Premiere/ Edius 

 

O Adobe Premiere e o Edius são dois programas de edição de vídeo bastante 

parecidos em termos de ferramentas, mas pelo menos com dois aspetos diferentes como, por 

exemplo, a nível de design do próprio programa e de onde estão localizadas as ferramentas, 

mas também o facto de no Premiere termos acesso a um vasto grupo de efeitos, enquanto 

que no Edius não temos. 

As atividades realizadas no Premiere foram apenas legendagens para programas do 

custom series, enquanto que no Edius editei peças jornalísticas, vídeos promocionais, vídeos 

publicitários e fiz legendagem de programas para a Sport Tv, Bola Tv, entre outros. 

 

6.3.  Adobe After Effects 

 

O Adobe After Effects é um programa mais adequado às animações gráficas e efeitos visuais. 

Durante o estágio, tive algumas atividades em que recorri a este programa, principalmente 

na realização de animações de texto ou formas para serem aplicados em vídeo, mas também 

na execução de alguns oráculos. 

Por outro lado, houve outros trabalhos que necessitei de editar em After Effects, porém era 

através de um ficheiro base, em que normalmente apenas alterava ou o género de animação 

ou o nome da pessoa quando se tratava de algum oráculo, como foi o caso em algumas peças 

jornalísticas. 

Apesar de só ter algumas bases deste programa, acabei por conseguir sempre cumprir os 

trabalhos que me foram propostos e ainda consegui adquirir mais conhecimentos acerca do 

mesmo, o que foi ótimo. 
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Reflexão Final 

 

A última fase do meu percurso académico chega agora ao fim. Uma etapa importante porque 

aplicamos todos os conhecimentos adquiridos ao longo de três anos de curso e temos uma 

experiência com o mercado de trabalho. 

Considero que foi uma grande aventura e uma experiência única e fantástica. Inicialmente, 

senti-me um pouco triste por ter recusado a proposta de estágio da SIC, mas já tinha tratado 

de tudo com a Movielight. No entanto, para mim sempre foi um sonho estagiar ou trabalhar 

na televisão, mas apesar de esta empresa ser mais pequena, consegui ter uma experiência 

profissional muito parecida. 

Ir para uma cidade nova, a quilómetros de casa, sem conhecer nada nem ninguém e 

principalmente em tempos de pandemia criou-me alguns receios, mas ia preparada para 

colocar em prática tudo o que aprendi tanto a nível do plano do curso, como workshops e 

conferências. 

Fui muito bem recebida por toda a equipa, constituída por colaboradores simpáticos, 

divertidos e sobretudo excelentes profissionais que davam vida à empresa todos os dias. 

Todos me ajudaram imenso, ao explicar-me como funcionava tudo, desde a empresa, a 

trabalhos que faziam e programas que utilizavam. 

Tenho um agradecimento especial a fazer a um antigo aluno de Comunicação Multimédia e 

editor desta empresa, Davide Viegas, que me ajudou imenso durante todo o estágio e me 

motivou sempre a fazer mais e melhor. 

Posso afirmar que o curso de Comunicação Multimédia no IPG nos prepara para 

ingressarmos no mercado de trabalho, fazermos a diferença e mostrarmos que sabemos o 

que fazemos e que estudámos num local que nos ensinou bem. 

As minhas maiores dificuldades foram sobretudo lidar com a pressão imposta do 

coordenador de edição e a coordenadora de conteúdos para a realização das atividades, visto 

que tive de utilizar um programa que não conhecia como o Edius e um que tinha apenas 

algumas bases do curso profissional, mas também o facto de a maior parte dos trabalhos 

serem sobre desporto automóvel, algo que nunca fiz anteriormente. Cedi muitas vezes ao 

stress e à pressão, mas eles estiveram sempre lá, foram incríveis comigo e apoiaram-me ao 

máximo para que eu conseguisse concretizar todos os objetivos pretendidos e consegui. 
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Não posso dizer que foi um estágio fácil, mas foi bom. Consegui aplicar todos os 

conhecimentos que tinha e adquiri ainda mais, principalmente a nível dos programas Edius 

e After Effects e de edição de vídeo. Além disso, o facto de ter conseguido alcançar todos os 

objetivos que me propuseram e ter superado as minhas próprias expectativas deixou-me com 

uma enorme felicidade. 

Este foi o meu quarto estágio curricular e, de todos, sem dúvida o melhor. Todas as empresas 

em que estagiei consegui aplicar os conhecimentos que tinha e aprender imenso, mas nesta 

empresa consegui fazer trabalhos que nunca pensei ter a possibilidade para isso e fazer 

trabalhos para canais televisivos que exigiam maior precisão. 

Após o término do estágio curricular, e dando como concluída a última etapa da licenciatura, 

finalizo como uma pessoa diferente a nível pessoal e profissional, resiliente, pró-ativa, 

determinada e pronta a abraçar novas e tão boas experiências como esta. 

Por esse motivo, quero continuar a trabalhar para poder progredir na minha carreira e não 

tenho dúvidas que é isto que eu quero para a minha vida. 

Tirar fotografias, filmar, editar, comunicar, não se trata apenas de uma palavra que tem uma 

função por trás, mas sim de um sentimento enorme que se pode vir a criar e mostrar ao 

mundo aquilo que existe, somos e queremos. 

Uma das coisas que me foi transmitida por uma pessoa muito importante para mim e que já 

me ensinou bastante foi: “Só há três coisas que ninguém te pode dar: Valores, atitude e 

vontade de aprender” e isso eu tenho a certeza que não me faltam, nem me irão faltar. 
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