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Resumo 
 

Este relatório apresenta o meu percurso relativo à Unidade Curricular Estágio da 

Licenciatura de Comunicação e Relações Públicas, que teve lugar na Câmara Municipal 

de Alcobaça. 

Este relatório está dividido em dois capítulos, onde exponho o trabalho que desenvolvi 

durante três meses de estágio. Na qualidade de estagiária elaborei pesquisa para textos 

que iram ser utilizados no site, adaptei textos pesquisados para promoção turística e 

elaborei propostas de conteúdos digitais para Facebook e Instagram. 

Apesar dos constrangimentos provocados pelos efeitos da pandemia na Câmara 

Municipal de Alcobaça, consegui desenvolver competências que me ajudam a ser uma 

melhor profissional de Comunicação e Relações Públicas. 

 

 

Palavras-chave: Câmara Municipal de Alcobaça; Comunicação; Estágio Curricular; 

Relações Públicas.  
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III 

Abstract 
 

This report presents my journey related to my Internship inserted in the Degree of 

Communication and Public Relations, which took place in Câmara Municipal de 

Alcobaça ou in the Municipality of Alcobaça. 

This report is divided into two chapters where I present the work, I have done during three 

months of internship. As an intern, I developed research for texts that will be used on the 

site, adapted texts researched for tourism promotion and elaborated proposals for digital 

content for Facebook and Instagram. 

Despite the constraints caused by the effects of the pandemic on the Municipality of 

Alcobaça, I was able to develop skills that help me to become a better professional in 

Communication and Public Relations. 

 

 

Key Words: Communication; Curricular Internship; Public Relations; Municipality of 

Alcobaça. 
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Introdução 
 

Realizei este relatório no âmbito do Estágio Curricular, que se insere no 3º ano da 

licenciatura em Comunicação e Relações Públicas. Considero ser uma unidade curricular 

de extrema importância para qualquer profissional, então optei por realizar um estágio 

em vez de um projeto. Neste caso, o meu estágio decorreu na Câmara Municipal de 

Alcobaça. 

No meu ponto de vista, um estágio permitir-me-ia pôr em prática parte da teoria aprendida 

e interiorizada ao longo dos três anos da Licenciatura de Comunicação e Relações 

Públicas no Instituto Politécnico da Guarda. Assim, o estágio deve ser visualizado como 

uma estratégia de profissionalização, que ajuda o aluno a estar mais próximo do mercado 

de trabalho em que vai ser inserido (Amorin, 1994). 

Por isso, foi algo que sempre ansiei e encarei com muito entusiasmo. Queria sentir que o 

meu trabalho era uma mais valia para a instituição, queria aprender com os meus colegas, 

queria desenvolver a minha criatividade e acima de tudo queria ser levada para fora da 

minha zona de conforto. Desta maneira procurei desenvolver e aperfeiçoar técnicas como 

design de conteúdos digitais, copywriter, falar em público, organizar eventos, networking, 

gerir e comunicar em redes sociais, entre muitas outras técnicas que o nosso curso 

abrange. 

O tempo que vivemos é caracterizado pela pandemia de Covid-19 e deu novos contornos 

às minhas expectativas sobre o estágio. Foi realmente difícil encontrar um local para 

estagiar, no entanto consegui. 

Neste relatório vou expor o meu trabalho como estagiária de Comunicação e Relações 

Públicas no Gabinete Comunicação e Relações Públicas da Câmara Municipal de 

Alcobaça. Primeiramente, vou introduzir o Concelho de Alcobaça e o trabalho 

desenvolvido pela Câmara Municipal. Apresentarei o organograma da instituição e 

passarei a explicar que trabalho compete ao Gabinete de Comunicação e Relações 

Públicas. Posteriormente, realizarei uma análise swot ao gabinete em que estagiei e 

explorarei tanto a comunicação interna e externa da Câmara Municipal de Alcobaça. 

Num segundo momento, vou apresentar todo o trabalho que realizei durante os três meses 

de estágio. Trabalhei no boletim municipal, propus novos segmentos para redes socais e 
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um evento, realizei também várias pesquisas, elaborei textos que iram ser utilizados no 

site e criei e planeei conteúdos digitais para a rede social Facebook e Instagram. Tudo 

isto contemplado no plano de trabalho elaborado no início do estágio (ver anexo I). 

Relativamente à metodologia de pesquisa, vou utilizar obviamente a minha experiência 

pessoal, mas também outros documentos disponíveis sites e livros que estão 

disponibilizados na Internet ou na biblioteca municipal de Alcobaça. 

 

 

 



  

 
 

 
 

CAPÍTULO I - CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA 
 

 

 

“Estabeleceu-se e orientou-se uma tendência para a preguiça intelectual e nessa 

tendência os meios de comunicação têm uma responsabilidade.” (Saramago, 2001) 
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Este primeiro capítulo é uma introdução ao Concelho de Alcobaça e ao trabalho 

da Câmara Municipal de Alcobaça. Tem como objetivo dar um melhor entendimento 

sobre o local onde passei os três meses da cadeira Estágio Curricular. 

 

1. O Concelho de Alcobaça 
 

O concelho de Alcobaça situa-se na Região Centro de Portugal, mais precisamente 

no litoral oeste, e abrange um vasto território entre a Serra dos Candeeiros e o oceano 

Atlântico com muitas particularidades que valem a pena conhecer. Estende-se por 408.14 

km² e tem 56 693 habitantes, segundo os censos de 2011.  

Atualmente junta 13 freguesias (figura 1), sendo elas Alcobaça e Vestiaria; 

Alfeizeirão; Aljubarrota; Bárrio; Benedita; Cela; Coz, Alpedriz e Montes; Évora de 

Alcobaça; Maiorga; Pataias e Martingança; São Martinho do Porto; Turquel; Vimeiro. A 

sua localização é bastante vantajosa e central para quem pretenda percorrer Portugal. 

Alcobaça situa-se a uma hora do aeroporto de Lisboa e duas horas do aeroporto do Porto. 

 

Figura 1 - Território do Concelho de Alcobaça 

 Fonte: (Distrito de Leiria, 2020)  

 

O edifico mais conhecido de Alcobaça é o imponente Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça. Erguido pelos monges da ordem de Cister, o Mosteiro respira séculos de 
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história, sendo classificado património humanidade pela UNESCO e uma das Sete 

Maravilhas de Portugal.  

O concelho de Alcobaça sem os monges de Cister não existiria, pois foram eles 

que ocuparam a zona e trouxeram a população para os coutos de Alcobaça.  

A Ordem de Cister foi fundada no ano de 1098 em França e em 1153 constituiu-

se a Abadia de Alcobaça obra de Bernardo de Claraval, ou seja, os monges de Cister 

instalaram-se em Alcobaça. O território entregue aos monges era muito vasto e 

encontraram zonas difíceis de povoar. Então para conseguirem trazer população para 

essas zonas compartimentaram-nas em pequenos territórios. Assim se estabeleceram os 

Coutos (figura 2). O Couto significa “segurança”, era um privilégio concedido a um local 

e assim ficava excluído da jurisdição régia. Sendo assim, o abade do Mosteiro de 

Alcobaça ditava as regras para quem vivia nos Coutos do Mosteiro (Natividade, O 

Mosteiro de Alcobaça, 1885, pp. 42-57). 

 

Figura 2 - Território dos Coutos de Alcobaça 

Fonte: (Wikipédia, 2008) 
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Com a chegada dos monges a Alcobaça, já estava projetada a construção do 

Mosteiro e iniciou-se a 10 de maio de 1178. Situa-se na base de uma colina, junto à 

confluência dos rios Alcoa e Baça. De facto, a localização dos mosteiros 

cistercienses obedecia sempre a imperativos de implantação em terrenos que não 

poderiam ter grandes desníveis, isolados, tendo como condição indispensável a presença 

de água.  Foi consagrado em 1252 (Natividade, O Mosteiro de Alcobaça, 1885, pp. 57-

94). 

Ao percorrer Alcobaça, vai encontrar várias marcas deixadas pelos Monges de 

Cister, como por exemplo, a Casa do Monge Lagareiro, na Ataíja ou o sistema hidráulico 

que construíram. O sistema Hidráulico dos Cisterciense de Alcobaça constitui uma 

notável obra de arquitetura e engenharia. Para subsistência das populações e dos monges 

em Alcobaça era necessário existir um bom sistema hidráulico, permitindo que houvesse 

água em abundância para as mais variadas ocasiões e propósitos, ainda se pode observar 

no Parque Verde da cidade (Jorge, 2019). 

Para além do Mosteiro de Santa Maria e da história dos monges de Cister, o 

concelho também se caracteriza pelas suas paisagens naturais. O Parque Natural da Serra 

D’Aire e Candeeiros, a Mata Nacional do Vimeiro ou a Lagoa de Pataias são alguns dos 

exemplos. Podemos percorrer trilhos, grutas e desfrutar da ligação com a natureza. 

Também se caracteriza pelas praias da longa costa alcobacense. Das nove praias do 

concelho, para todos os gostos, a mais conhecida é a praia de São Martinho do Porto 

(figura 3) com a sua baía em forma de concha (Silva, 2001).  

 

Figura 3 - Baía de São Martinho do Porto 

Fonte: (Ncultura, 2019) 
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Para conhecer o concelho de Alcobaça é obrigatório falar da Maçã de Alcobaça 

(figura 4) e da Pera Rocha do Oeste, pois é em Alcobaça que vai poder provar estas 

maravilhosas frutas, conhecer a sua origem e contemplar os pomares que se espalham ao 

longo de várias freguesias do concelho (Vieira, 2018, pp. 23-115). 

 

 

Figura 4 - Pomar de Maçã de Alcobaça 

Fonte: (Clube da Maçã de Alcobaça, 2014) 

 

Em Alcobaça também pode provar os famosos doces conventuais, originalmente 

confecionados nos Mosteiros de Alcobaça e de Coz, que fazem pecar os mais gulosos. 

Anualmente, a cidade honra este legado organizando o evento “Mostra Internacional de 

Doces e Licores Conventuais” que traz a Alcobaça dezenas de participantes nacionais e 

internacionais. Pastelarias, mosteiros e conventos de Portugal e de outros países juntam-

se no Mosteiro de Alcobaça para que possam provar e apreciar Doçaria Conventual de 

excelência (figura 5). 
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Figura 5 – Cornucópias 

Fonte: (Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais, 2020) 

 

Outra marca deste concelho é a Chita de Alcobaça, um tecido de algodão 

estampado que foi levado da Índia para a Europa pelos portugueses (figura 6). A chita 

característica de Alcobaça tem como particularidades as riscas largas com pássaros, aves 

exóticas, animais, flores, frutos, figuras humanas, cornucópias, ânforas, ninhos e frutos 

tropicais (Cultuga, 2019). A Chita de Alcobaça tem um valor histórico, uma vez que 

reflete e simboliza atitudes, viveres e costumes do passado. Faz parte do imaginário 

coletivo português, pois as suas cores são vibrantes e os seus desenhos cheios de fantasia. 

Está disponível no comércio tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Almofadas feitas com Chita de Alcobaça 

Fonte: (Património Português: As Chitas de Alcobaça, 2015) 
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O concelho de Alcobaça é muito vasto e interessante. Ao longo do ano existem 

sempre eventos como o Carnaval, a Feira Medieval de Aljubarrota, a Feira de São 

Bernardo, a Feira de São Simão, a Recriação do Mercado séc. XIX. Também são 

realizados festivais como Books&Movies e o Cistermúsica. (Municipio de Alcobaça, 

2020)  

 

2. Câmara Municipal de Alcobaça 
 

Uma Câmara Municipal é um órgão executivo do município tem como função 

executar decisões do Estado e definir políticas que promovam o crescimento do seu 

território. Estão encarregues pelo domínios da ação social, do ambiente, das 

comunicações, da cooperação externa, da cultura e ciência, da defesa do consumidor, 

do desporto, da educação, da energia, do equipamento rural e urbano, da habitação, do 

ordenamento do território e urbanismo, do património, da polícia municipal, da 

promoção do desenvolvimento, da proteção civil, do saneamento básico, da saúde, dos 

tempos livres e dos transportes. 

Para todas as organizações é de extrema importância ter uma identidade visual, 

que é um conjunto de elementos gráficos, que são usados para transmitir a um público-

alvo ideias, valores, uma missão, um produto ou serviço. Servem também para que as 

organizações possam ser identificadas facilmente por todos. Uma boa identidade visual 

tem uma estratégia, em que se cria uma ligação entre o que se quer transmitir e o que é 

apresentado (Consolo, 2015, pp. 25-45) 

No caso da Câmara Municipal de Alcobaça, em 2011 houve um rebranding da 

identidade visual do município. A marca “Alcobaça – dê lugar ao amor” (figura 7) veio 

substituir a anterior identidade “Alcobaça – Terra de Paixão”. Este novo conceito assenta 

a sua base no amor eterno de Pedro e Inês, que jaz no Mosteiro de Alcobaça, e pretende 

levar esse amor mais longe ao fazer dele a bandeira do concelho de Alcobaça. O público-

alvo passa pelo turismo nacional e internacional. Espera-se assim que todos os 

portugueses recordem o amor de Pedro e Inês, mas também que essa tão bela história de 

amor atraía turistas internacionais. Para isso acontecer é fundamental que a estratégia 

desenvolvida seja forte e facilmente reconhecida, e o caminho do amor é o caminho certo, 

uma vez que é um sentimento universal e transversal a todas as pessoas. 
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Figura 7 - Logótipo do Município de Alcobaça 

Fonte: (Marca Alcobaça - dê lugar ao amor, 2020) 

 

O coração foi construído com inspiração nos túmulos góticos de D. Pedro e D.ª 

Inês de Castro. É nestas belíssimas esculturas que se encontra um elemento arquitetónico 

comum, o arco gótico. Outro elemento marcante do monumento onde jazem os túmulos 

é a rosácea na fachada do Mosteiro. Assim surge o símbolo representado acima de palavra 

Alcobaça. 

A Câmara Municipal de Alcobaça também tem ao abrigo dos seus domínios as 

reuniões de câmara, os documentos financeiros, os editais e avisos, o portal base. É neste 

portal que é comunicada a informação sobre todos os contratos celebrados ao abrigo do 

Código dos Contratos Públicos, o plano de prevenção de risco de corrupção e infrações 

conexas, o projeto estratégico de desenvolvimento de Alcobaça, a área de reabilitação 

urbana de Alcobaça, os regulamentos e instrumentos normativos, e, por fim, o livro de 

reclamações eletrónico. 
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2.1. Estrutura Organizacional 
 

Uma estrutura organizacional é muito importante para uma empresa, pois ajuda a 

definir e a descrever a posição de cada funcionário na empresa ou instituição. Como 

sabemos uma organização normalmente não é feita só uma pessoa, então é importante 

que haja uma hierarquia e uma organização geral dos cargos. Assim um organograma 

oferece aos funcionários uma visão geral da empresa como um todo, expõe os 

relacionamentos hierárquicos, mostra as relações entre os departamentos da empresa, 

melhora a comunicação e auxilia na administração da empresa (Longo, 2011, p. 49). 

O organograma do Município de Alcobaça (figura 8) tem seis níveis hierárquicos e o 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas, onde estagiei, encontra-se subordinado à 

Presidência. Assim conseguimos entender facilmente este se encontra no segundo nível 

hierárquico e trabalha de perto e em colaboração com a Presidência.  

 

 

Figura 8 - Organograma da Câmara Municipal de Alcobaça 

Fonte: Própria. 
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2.2 Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 
 

O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas é um dos departamentos da 

Câmara Municipal de Alcobaça. Este gabinete é constituído por quatro pessoas, Isabel 

Martins, Ana Alves, Hugo Rilhó e Gonçalo Caetano e por mim durante os três meses de 

estágio. Aqui trabalham profissionais de várias áreas da comunicação nomeadamente: 

design, jornalismo, relações públicas e protocolo. 

A comunicação numa instituição ou numa empresa é muito importante “Quando 

uma empresa não comunica bem os problemas logo aparecem: funcionários 

desmotivados, fornecedores que perdem a confiança e clientes insatisfeitos.” (Empresa 

Ágil, 2014). No caso de uma Câmara Municipal é exatamente igual, apenas os clientes 

passam a ser munícipes. O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas age de forma 

a garantir uma comunicação eficaz entre o emissor (CMA) e o recetor (munícipes) através 

de vários canais, como: linha telefónica, redes sociais, site, entre outros. 

O trabalho desenvolvido pelos profissionais abrange muitos campos, desde gestão e 

criação de redes sociais, criação de conteúdos digitais, criação de flyers e cartazes, 

publicação de notícias e divulgação de projetos apoiados pela Câmara Municipal, é 

responsável pela publicidade do município, responder a mensagens, planear e organizar 

eventos e apoiar os vereadores e o presidente no âmbito da comunicação digital. 

 

2.2.1 Análise SWOT 
 

Uma análise SWOT “é um instrumento de apoio à análise e reflexão estratégica que, a 

partir de uma síntese das informações recolhidas no diagnóstico, permite avaliar os efeitos 

conjugados dos fatores externos e internos que contribuem para o desenvolvimento do 

negócio.” (Baynast & al, 2018, p. 493). O acrónimo SWOT corresponde a pontos fortes 

(strenghts), pontos fracos (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças 

(threats). 

O objetivo desta análise SWOT do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas é, num 

âmbito interno, identificar as forças e as fraquezas do mesmo, e num âmbito externo, 
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identificar as oportunidades e ameaças. Assim podemos conhecer e melhorar as forças, 

corrigir as fraquezas, aproveitar as oportunidades e atenuar as ameaças (tabela 1). 

 

Tabela 1 - Análise SWOT do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas 

FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

-Número de 

profissionais. 

-Diversidades das áreas 

de formação 

profissional. 

-Conhecimento 

profundo da área de 

atuação da Câmara 

Municipal de Alcobaça. 

-Equipamentos 

desatualizados. 

-Instalações velhas e 

compartimentadas. 

- Comunicação 

interna ineficaz. 

 

-Criação de novos 

eventos. 

-Alcance de novos 

públicos-alvo. 

-Parcerias 

inovadoras. 

-Redes Sociais para 

divulgação de 

informação 

 

- Pandemia 

Covid-19. 

-Opiniões 

difamatórias. 

 

 

Ao analisar esta tabela conseguimos identificar as áreas que precisam de ajustes e 

mudanças e o potencial que pode ser aproveitado pelo Gabinete. 

 

2.3. Comunicação Interna 
 

A comunicação interna nas instituições é “a arte de induzir as pessoas a cumprirem as 

suas obrigações com preocupação e responsabilidade, como também, a capacidade de 

influenciar as pessoas a fazerem aquilo que devem fazer” (Costa, 2007, p. 27). Assim 

uma boa comunicação interna consegue motivar e incentivar os trabalhadores, e, por 

conseguinte, conseguimos um trabalho ou serviço muito mais eficaz e capaz. 

Fonte: Própria 
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Na Câmara Municipal de Alcobaça a comunicação interna não está otimizada, e é 

realmente difícil os colaboradores trabalharem em conjunto e de maneira eficaz. Acredito 

que a principal razão será a compartimentação dos departamentos por edifícios em pontos 

diferentes da cidade, assim os colaboradores estão separados e, por vezes, demoram muito 

tempo para obterem respostas de departamentos que, por alguma razão, estão a trabalhar 

juntos. Um edifício que agregasse todos os departamentos da Câmara Municipal de 

Alcobaça pouparia tempo, dinheiro e melhoraria as relações interpessoais dos 

trabalhadores. 

A comunicação interna é feita maioritariamente através de linhas telefónicas, através de 

servidores informáticos, pessoalmente, e, ocasionalmente, por email. 

 

2.4. Comunicação Externa 
 

No século em que vivemos a maneira como se comunica com os públicos foi 

revolucionada, já que as novas tecnologias nos dão, mais do que nunca, a oportunidade 

de nos envolvermos com os nossos clientes, como afirmou Tom Peters, um autor 

especializado em práticas de gestão de negócios, mais conhecido pelo livro In Search of 

Excellence.  

A comunicação externa é de extrema importância para a Câmara Municipal de Alcobaça, 

pois é uma das suas principais funções é informar os munícipes e esta tarefa compete ao 

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas. Os canais usados são os mais variados, 

desde os mais tradicionais até aos mais recentes, nomeadamente: jornais, revistas, o 

boletim municipal, flyers, cartazes, outdoors, redes sociais e sites. 

 

2.5. Redes Sociais 
 

As Redes Sociais são canais alternativos que a internet proporcionou às empresas ou 

instituições para troca de informação e comunicar. São espaços virtuais que dão lugar a 

interações, comunidades e discussão dos mais variados temas (Remondes, 2011, pp. 31-

66). 
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Cada vez mais, os media sociais são utilizados para construir relações e não apenas para 

conversação. Estas plataformas constituem um número cada vez maior de utilizadores 

que as inserem nas suas práticas quotidianas da sociedade. Atualmente, estamos na era da 

cultura digital, então é urgente identificar e compreender as redes socais que emergem 

das novas práticas e relações que ocorrem nos ambientes online (Amaral, 2020, pp. 163-

179). 

 

2.5.1 Facebook  
 

O Facebook é a rede social mais utilizada no mundo inteiro e conta com mais de 2 biliões 

de utilizadores inscritos. Sofreu muitas alterações ao desde 2003 até 2020, alterações 

visuais, sociais e comerciais. Presentemente, é das plataformas mais utilizadas entre os 

cibernautas para se conectarem uns com os outros, para realizar buscas rápidas de 

informação, funciona também como um centralizador de contactos e é uma excelente 

ferramenta para empresas e instituições (Facebook, 2019). 

Uma vez que a Câmara Municipal de Alcobaça quer chegar ao máximo possível de 

munícipes, de maneira a conseguir manter a população informada e atenta, criou uma 

página de Facebook.  

A página conta com 15 598 gostos e 16 102 seguidores (figura 9). Nela são partilhados 

contactos (email, contacto telefónico, site), são partilhadas informações quer seja sobre 

decisões tomadas pelo presidente ou nas reuniões de câmara, quer seja sobre eventos e 

projetos que estão ou podem vir a realizar-se no município. No Facebook também se 

trabalha a vertente turística tentando assim seduzir e captar o interesse dos turistas 

nacionais e internacionais com a publicação de conteúdos digitais estrategicamente 

planeados para o efeito.  
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Figura 9 - Página de Facebook da Câmara Municipal de Alcobaça 

Fonte: (Município de Alcobaça - Facebook, 2020) 

 

2.5.2 Instagram 
 

A rede social Instagram tem um cariz muito diferente de, por exemplo, o Facebook. 

Trabalha com uma base de publicações de conteúdos visuais, quer sejam fotos, vídeos ou 

ilustrações. Nesta aplicação podemos tirar\gravar e editar fotos e vídeos, as conexões com 

os seguidores são feitas través de gostos, partilhas, mensagens diretas e stories. O 

Instagram conta com mais de 1 bilião de utilizadores (How to Use Instagram: A 

Beginner's Guide, 2020). 

Esta plataforma é muito boa para promoção turística, assim faz todo o sentido a Câmara 

Municipal de Alcobaça marcar a sua presença nesta aplicação. Através de hashtags e 

imagens das maravilhosas paisagens do concelho a Câmara consegue chegar a públicos 

internacionais e nacionais. E, através do stories consegue alcançar e captar as camadas 

mais jovens. O Instagram do município conta com 2 178 seguidores e 218 publicações 

(figura 10). 
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2.5.3 Site 
 

Um site é uma plataforma digital na web que é uma das melhores formas de inserir uma 

instituição na internet. Um site oficial transmite ao público-alvo uma sensação de 

segurança e confiança, assim o público reconhece na organização legitimidade.  

Ter uma página na internet tornou-se indispensável e esta ferramenta possibilita a 

comunicação direta com os clientes. Para o site se tornar eficaz deve ser pensado e 

estruturado com uma estratégia em mente, é importante pensar no layout, nas cores e nas 

páginas que poderiam inserir, como Home, Quem Somos, Serviços, Contactos, entre 

outras (MXM Sistemas, 2018). 

O site da Câmara Municipal de Alcobaça apresenta cores coerentes com o logótipo da 

marca, neste caso vermelho, branco e preto, e o seu layout é simples e moderno. Na página 

principal têm os Destaques, as Notícias, a Agenda e links úteis. Posteriormente o site 

divide-se em: O Município, Turismo, Serviços Municipais, Serviços Online, Contactos e 

Pesquisa (figura 11). 

 

Figura 10 - Conta de Instagram do Município de Alcobaça 

Fonte: (Município de Alcobaça - Instagram, 2020) 



Inês Vieira | Relatório de Estágio – CMA | 2020  

18 

 

Figura 11 - Site Oficial do Município de Alcobaça 

Fonte: (Câmara Municipal de Alcobaça - Site, 2020) 

 



  

 
 

 

 

CAPÍTULO II - O ESTÁGIO 
 

 

 

“Não é o trabalho, mas o saber trabalhar, que é o segredo do êxito no trabalho. Saber 

trabalhar quer dizer: não fazer um esforço inútil, persistir no esforço até ao fim, e saber 

reconstruir uma orientação quando se verificou que ela era, ou se tornou, errada.” 

(Pessoa, 1986) 
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Este capítulo descreve todo o trabalho desenvolvido ao longo dos três meses de 

estágio na Câmara Municipal de Alcobaça. Tem um teor mais pragmático, no sentido em 

que exponho todas as minhas criações e propostas originais para melhorar a comunicação 

do Município. 

 

1. Atividades Desenvolvidas 
 

Como estagiária na Câmara Municipal de Alcobaça enfrentei algumas limitações 

no que toca a desenvolver algumas atividades. Umas vezes, por consequências que 

advieram com a pandemia, outras vezes, por não me ser distribuídas tarefas suficientes, 

assim fiquei limitada. 

No entanto, uma das formas que encontrei para contornar as adversidades deste 

estágio curricular foi tentar implementar propostas originais e também ter uma conversa 

com a minha supervisora de estágio sobre o que era esperado que eu desenvolvesse.  

As atividades acordadas foram a pesquisa e elaboração de textos sobre temas 

específicos para serem implementados no site, adaptação dos textos pesquisados para 

promoção turística e a realização de propostas de conteúdos digitais para as redes sociais 

e site. 

 

2.  Boletim Municipal 
 

A Câmara Municipal de Alcobaça elabora todos os anos duas publicações do 

Boletim Municipal. Insere-se no género das revistas e jornais, sendo que é uma forma de 

comunicação externa tradicional. Tem o intuito de informar os munícipes de tudo o que 

está a acontecer no concelho durante o ano e é publicado online e também é enviado por 

correio para todo o território do concelho de Alcobaça, uma vez que parte da população 

não tem acesso a redes sociais ou internet. O nome do Boletim Municipal é 

“Confluência”, uma referência à confluência dos rios Alcoa e Baça que passam por este 

território e deram o nome ao concelho. 
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É elaborado duas vezes por ano, embora a 1ª edição de 2020 tivesse sido cancelada 

devido à pandemia causada pelo vírus Covid-19 e a 2ª edição foi publicada em agosto 

(figura 12). Esta edição centrou-se no tema Futuro, mais precisamente no projeto de 

mobilidade suave do rio Alcoa. Foi dividido em oito secções: Destaques (Retomar o 

futuro com confiança), Aconteceu, Opinião, Obras de Proximidade, Agência de 

Desenvolvimento, Políticas Sociais Inovadoras, Projetos e Iniciativas, e, por fim, 

Deliberações. O meu trabalho foi desenvolver pesquisa e textos que se inserem na secção 

Projetos e Iniciativas do Boletim Municipal (apêndice 1). 

 

Figura 12- Capa do Boletim Municipal de Alcobaça 

Fonte: (Nova edição do Boletim Municipal já disponível, 2020) 

 

3. Pesquisa e elaboração de textos para promoção turística 
 

Uma das tarefas que realizei assim que comecei o estágio foi um documento de 

pesquisa intensiva sobre a comunicação da Câmara Municipal de Alcobaça, de modo a 

poder entender em que bases se apoiavam para fazer a comunicação externa do município. 

Cheguei à conclusão de que a base era a história da cidade de Alcobaça desde os seus 
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primórdios. Utilizando a mesma metodologia de pesquisa e posterior elaboração de 

textos, debrucei-me sobre temas turísticos.  

Todos os textos realizados foram revistos e corrigidos pelos meus colegas. Alguns 

dos textos foram divulgados durante o meu período de estágio e outros serão utilizados 

posteriormente. Assim, realizei pesquisa e textos sobre: 

 A Ordem de Cister em Alcobaça. 

 Os Coutos de Alcobaça. 

 A Fundação do Mosteiro de Alcobaça. 

 Bernardo de Claraval 

 O Sistema Hidráulico dos Cistercienses de Alcobaça 

 O Mosteiro de Alcobaça. 

 Igreja Matriz da Vestiaria\ Igreja da Nossa Senhora da Ajuda. 

 Capela da Nossa Senhora do Desterro. 

 Mosteiro de Santa Maria de Coz. 

 Joaquim Vieira Natividade. 

 Batalha de Aljubarrota. 

 Padeira de Aljubarrota. 

 História do Amor de Pedro e Inês. 

Sobre este último, foi me pedido que elaborasse uma imagem original para 

divulgação do tema (figura 13). 

 

Figura 13 - Imagem Promocional 

Fonte: Própria 
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4.  Propostas Originais 
 

Uma grande parte do meu estágio consistiu em propor ideias que eu considerasse 

que poderiam melhorar a comunicação externa da Câmara Municipal, mas também a vida 

dos munícipes. Realizei quatro propostas originais que podem ser divididas por tipologia: 

Redes Sociais e Eventos. 

 

4.1 Redes Sociais 
As Redes Sociais num cenário pandémico são, na minha opinião, o canal de comunicação 

principal com a maior parte dos munícipes. Considero que havendo uma maior aposta nas 

mesmas é possível manter a população informada. 

 

4.1.1 “Pergunte! A CMA responde.” 

Segmento Redes Sociais de perguntas e respostas 

Com os avanços das tecnologias e dos recursos comunicacionais, os munícipes 

estão cada vez mais exigentes no que toca à divulgação da informação. Nesse sentido, as 

redes sociais podem ser um canal para perguntas constantes e repetitivas, que muitas 

vezes são respondidas repetidamente. Também são um canal para obter o importantíssimo 

feedback. Ouvir os munícipes poderá ajudar a fazer melhor bem como ajudar a 

desenvolver novas ideias com uma perspetiva diferente sobre o trabalho. 

Assim, julgo importante a autarquia ter um segmento nas redes sociais, que é o 

canal mais facilmente acessível a mais público e menos dispendioso. Poder-se-ia poupar 

recursos e tempo ao abrir um canal para responder a perguntas e informar diretamente 

sobre questões concretas. 

A ideia consiste na criação de um segmento no Facebook e Instagram. O objetivo 

seria responder às questões mais frequentes, de maneira a manter a população informada. 

Elaboraríamos um FAQ mensal das questões mais frequentes.  

As questões seriam recolhidas apenas na rede social Facebook, para não causar 

confusão nem dificuldades, e as respostas seriam divulgadas nas redes Facebook e 

Instagram, com a frequência mensal (por exemplo, dia 28 de cada mês). Para haver mais 
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tempo para receber as perguntas, para escolher as mais frequentes, respondê-las, e por 

fim, para formular os posts (figuar 14, 15 e 16). 

Ao realizar uma análise SWOT desta proposta podemos conhecer e melhorar as 

forças, corrigir as fraquezas, aproveitar as oportunidades e atenuar as ameaças (tabela 2). 

 

Tabela 2 - Análise SWOT da Proposta "Pergunte! A CMA responde." 

FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Baixo Custo. 

- Novidade. 

 

- Nem todo o 

público-alvo ter 

gosto/seguir as 

páginas do 

Facebook e 

Instagram. 

 

- Obter feedback dos 

munícipes. 

- Melhorar a imagem 

da instituição. 

- Notoriedade. 

- Diferenciação. 

 

- Mensagens 

difamatórias. 

 

 

Ao analisar o quadro acima, uma das forças da proposta é ser uma novidade, é ser 

uma necessidade social e ter um baixo custo, o que vai ajudar a que seja mais facilmente 

exequível. No que diz respeito à organização interna, poderá ser uma fraqueza o facto de 

nem todos os munícipes gostarem ou seguirem a Câmara Municipal de Alcobaça nas 

redes Facebook e Instagram. Para a corrigir será necessário enviar convites a perfis e 

divulgar as páginas. 

Em relação aos efeitos exteriores, as oportunidades que devemos aproveitar são 

nomeadamente: obter o feedback dos munícipes, melhorar a imagem da instituição, 

ganhar notoriedade e diferenciar-nos dos outros municípios. 

Como em todos os projetos novos existem ameaças exteriores, neste em particular 

são as mensagens/perguntas difamatórias que podem surgir. Existem maneiras de as 

atenuar, por exemplo, eliminar comentários de cariz difamatório e deixar explícito que as 

perguntas/comentários difamatórios não serão tidos em conta aquando a elaboração do 

FAQ para divulgação. 

 

Fonte: Própria 
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Figura 14 - Imagem do vídeo de divulgação 

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Imagem do vídeo de capa para o Instagram 

Fonte: Própria. 
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Figura 16 - Modelo de divulgação das respostas 

Fonte: Própria. 

 

4.1.2 10 Razões para visitar Alcobaça 

Criação de conteúdos digitais para Facebook 

Foi me proposto fazer um texto a descrever o concelho de Alcobaça com o 

objetivo de ser um texto turístico para captar turistas nacionais e internacionais. Depois 

de chegar ao texto final, a oportunidade perfeita seria publicá-lo nas redes sociais 

acompanhado de imagens, de maneira a conseguir atrair a atenção dos seguidores e 

aumentar o alcance das páginas de Facebook e Instagram do Município (figura 17 e 18). 

Dando seguimento a este pensamento, comecei a criar as imagens que 

acompanhariam o texto, sempre de acordo com a marca da Câmara Municipal de 

Alcobaça. Criei dez post para o Facebook e adaptei também os conteúdos digitais ao 

formato histórias no Instagram (ver apêndices 2 - 19). 

Esta proposta foi um sucesso pois aumentou muitos os gostos, o alcance e a 

interação da página do Facebook do Município de Alcobaça e da página Quem passa por 

Alcobaça. 
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Figura 17 - Exemplo de uma das imagens para o Facebook 

Fonte: Própria. 

 

 

Figura 18 - Exemplo de uma das imagens adptada para história de Instagram 

Fonte: Própria. 
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4.1.3 Divulgação de negócios Alcobacenses 

Segmento de Facebook para divulgação de negócios dos Alcobacenses 

A pandemia Covid-19 apareceu inesperadamente e fragilizou a sociedade atual. 

Originou a uma crise social, que afeta todos os níveis da sociedade. Afastou pessoas e 

criou cenários de convivência diferentes.  

Os negócios locais, que dependiam de contacto direto, viram os seus rendimentos 

reduzidos, visto que passamos por um período de quarentena obrigatória e somos 

aconselhados a manter o distanciamento social. Assim, muitos munícipes podem estar 

numa posição frágil, no que diz respeito à subsistência dos seus negócios locais. Muitos 

negócios alcobacenses podem estar em risco de se perder. 

Avalio que a Câmara Municipal tem uma plataforma bastante abrangente e sólida, 

para ajudar a melhorar a vida dos munícipes e trazer mais movimento aos seus negócios 

locais. Seria uma forma de estimular a economia local.  Essa ajuda seria dada através da 

divulgação de negócios de alcobacenses no Facebook, durante o tempo da pandemia. 

A ideia seria executada através de publicações ocasionais no Facebook e o seu 

objetivo seria dar a conhecer à comunidade os negócios locais. Muitas vezes são bastante 

bons e convenientes, apenas não conseguem subsistir porque não conseguem ser eficazes 

na sua divulgação a potenciais clientes. O que já era uma fraqueza, a pandemia veio 

piorar. Com o aconselhamento do distanciamento social e a quarentena, as pessoas evitam 

ir às lojas e ganham o hábito de comprar online, que aumentou 18% face ao período pré-

quarentena. 

Para os negócios poderem ser divulgados teria de haver um canal de “inscrição”, 

neste caso, poderia ser o email do gabinete de relações públicas e protocolo. Assim quem 

quisesse ver o seu negócio divulgado teria de enviar um email para o respetivo endereço. 

O email com a candidatura teria de cumprir alguns requisitos como: Enviar o 

logotipo da marca\negócio; Enviar uma breve descrição do negócio\marca; Enviar uma 

foto da equipa ou pessoa que gere o negócio\marca; Enviar as redes sociais do 

negócio\marca; O negócio teria de estar instalado no concelho de Alcobaça; Teria de ser 

um pequeno negócio,  
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Seriam divulgados todos os negócios que cumprissem estes requisitos e haveria 

um template universal para preencher com as informações enviadas para simplificar a 

execução. 

Ao realizar uma análise SWOT desta proposta podemos conhecer e melhorar as 

forças, corrigir as fraquezas, aproveitar as oportunidades e atenuar as ameaças (tabela 3). 

 

Tabela 3 - Análise SWOT da Proposta de Divulgação de Negócios Alcobacenses 

FORÇAS FRAQUEZAS OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Simplicidade- 

- Baixo Custo- 

- Novidade- 

 

- O público-alvo não 

ter gosto/seguir a 

página do Facebook 

e Instagram- 

 

- Motivar os munícipes. 

- Melhorar a qualidade 

de vida dos munícipes. 

- Ajudar os munícipes a 

crescer os seus 

negócios. 

- Melhorar a imagem 

da instituição. 

- Notoriedade. 

- Diferenciação. 

 

- Mensagens 

difamatórias. 

 

 

As forças de um projeto devem ser conhecidas para que possamos ter uma visão 

clara, esta ação é uma novidade, é simples e de baixo custo, o que vai ajudar a que seja 

mais facilmente exequível.  No que diz respeito a organização interna, poderá ser uma 

fraqueza o facto de nem todos os munícipes gostarem ou seguirem a Câmara Municipal 

de Alcobaça na rede social Facebook. Para a corrigir será necessário enviar convites a 

perfis e divulgar a página. 

Em relação aos efeitos exteriores que esta ação pode ter é criar oportunidades que 

devemos aproveitar, nomeadamente: motivar os munícipes, melhorar a qualidade de vida 

dos munícipes, ajudar os munícipes a crescer os seus negócios, melhorar a imagem da 

instituição, ganhar notoriedade e diferenciar-nos dos outros municípios. 

Fonte: Própria 
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Com esta ação podem surgir ameaças, como mensagens difamatórias. No entanto 

uma forma de as atenuar será eliminar todos os comentários dessa natureza. 

Como forma de facilitar a implementação realizei duas propostas de templates 

(figura 19 e apêndice 20) para que pudessem iniciar este projeto sem qualquer problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.2 Eventos 
Todos os eventos organizados pela Câmara Municipal de Alcobaça que obrigavam 

a um grande fluxo de contactos diretos e de ajuntamentos foram cancelados. A quarentena 

teve um grande impacto negativo na vida social dos cidadãos e como os munícipes 

estavam habituados a bastantes eventos de verão em Alcobaça, acredito que fosse 

vantajoso proporcionar um evento seguro e divertido. 

 

4.2.1 Cinema Drive-in Alcobaça 
Neste verão, em que a pandemia, provocada pelo vírus covid-19, alterou os planos 

de todos os portugueses, Alcobaça não foi exceção. Fez com que os eventos fossem 

cancelados e a população sente falta do entretenimento outrora proporcionado. Alcobaça 

Figura 19 - Exemplo de template 

Fonte: Própria 
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tem a oportunidade de se destacar como um município proativo, neste caso, ao organizar 

um evento que leva as pessoas a disfrutar da cidade, de um bom filme e talvez um bom 

jantar, sempre com a máxima segurança e respeitando com rigor as medidas impostas 

pela Direção-Geral de Saúde. 

A ideia seria proporcionar à população uma saída de casa em segurança, que visa 

promover o convívio das famílias e uma noite diferente. Assim o Cinema Drive-in seria 

uma excelente ideia. 

A proposta seria duas sessões por noite ao longo de 3 dias. A primeira, por 

exemplo, às 18h00 para os mais pequenos, exibindo um filme de animação. De seguida, 

por exemplo, às 21h30 seria exibido um filme direcionado para os jovens e adultos. 

 

5.  Dia de São Bernardo 
 

O dia 20 de Agosto é o feriado municipal da cidade de Alcobaça. Normalmente todos os 

anos é celebrado no evento anual “Feira de São Bernardo”, pois este feriado homenageia 

Bernardo de Claraval que mandou contruir o Mosteiro em Alcobaça. Graças a ele 

Alcobaça nasceu como cidade e referência nacional. 

Este ano, 2020, devido à pandemia o evento foi cancelado, mas a Câmara Municipal de 

Alcobaça não quis deixar de assinalar um dia tão importante para a sua história. Foi 

programada uma cerimónia formal na igreja do Mosteiro de Alcobaça, seguida de um 

desfile da fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça até à estátua de São Bernardo, 

onde seria colocada uma coroa de flores (figura 20).  

Juntamente à diculgação do cartaz, propus a elaboração de histórias colocar no Instagram 

e Facebook como forma de divulgação, para conseguir chegar ao maior número de 

pessoas possível ( ver apêndice 21 e 22). 
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Figura 20 - Cartaz da Programação 

Fonte: (Dia de São Bernardo celebra padroeiro do concelho ao som do rock'n'roll, 2020) 

 

Para que os munícipes conseguissem seguir e entender as celebrações que se realizaram 

propus fazer um vídeo que documentasse o dia 20 de agosto de 2020. No sentido de 

realizar o vídeo, no dia 20 de agosto eu e uma colega acompanhamos as celebrações do 

feriado. Gravei vários clipes que deram origem a um vídeo de um minuto para colocar na 

rede social Facebook e no site (figura 21). 
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Figura 21 - Capa do vídeo 

Fonte: Própria. 

6.  Instagram 
 

O feed do Instagram reúne todas as publicações de uma conta. Uma conta de Instagram 

gera curiosidade quando se consegue transmitir emoção. Para o Instagram foi me pedido 

que elaborasse um planeamento de conteúdos para a que a conta estivesse sempre ativa. 

Queriam uma publicação por semana e publicações de cariz turístico. 

Com as regras referidas em mente, comecei por selecionar sítios do concelho de Alcobaça 

que pudessem atrair turistas e que ainda não tivessem sido expostos na conta de Instagram 

do Município. Selecionei a Mata do Vimeiro, a Praia da Pedra do Ouro, o Parque Verde, 

o Mosteiro de Coz, a Praia do Vale Furado, a Serra D’Aire e Candeeiros, o Museu do 

Vinho e as Vinhas de Alcobaça. Tive sempre como critério a beleza das fotografias e a 

sua oportunidade turística. 

Selecionei as fotografias e comecei por elaborar um planeamento de conteúdos (figura 

22), que exponha as fotografias, as descrições e os hashtags das mesmas, o dia de 

publicação, a hora da publicação e a localização a identificar (ver apêndices 23-34) 
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Figura 22 - Capa da Apresentação do Planeamento de Conteúdos 

Fonte: Própria. 

 

Ao fazer este planeamento e análise à conta de Instagram da Câmara Municipal de 

Alcobaça, notei que não utilizavam a funcionalidade histórias do Instagram. Os Stories 

ou Histórias são a ferramenta mais famosa do Instagram e são uma oportunidade de 

melhorar a interação com o público-alvo. Então propus uma estratégia de maneira a que 

os seguidores consigam estar mais informados e interativos (ver apêndices 35. 36, 37, 

38, 39, 40, 41). 

A estratégia consiste na criação de destaques em que se inseriam histórias com 

informações relevantes para os seguidores (figura 23). Os destaques seriam, por 

exemplo: Eventos; Covid-19; O que visitar?; Alcobaça ao Minuto; Informações úteis. 

Para o destaque “O que visitar?” elaborei dez histórias para publicar sobre sítios ou 

monumentos que se destaquem em Alcobaça (figura 24) e que merecem ser visitados 

por turísticas de todas as idades e nacionalidades (ver apêndices 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50). 
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Figura 23 - Capa do Destaque "O que visitar?" 

Fonte: Própria. 

 

 

 

 

Figura 24 - História para o destaque "O que visitar?" 

Fonte: Própria. 
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Reflexão Final 
 

Concluído o estágio curricular na Câmara Municipal de Alcobaça, trago comigo 

novas capacidades e novas formas de ver o mundo profissional e dou por terminado o 

meu percurso na licenciatura de Comunicação e Relações Públicas no Instituto 

Politécnico da Guarda. Durante os três anos de formação passei por vários sentimentos 

da insegurança à sensação de pertença, mas acima de tudo estes três anos fizeram-me 

ganhar confiança na profissional que me tornei. 

Na Câmara Municipal de Alcobaça encontrei profissionais experientes e com 

muita sabedoria, que me ajudaram sempre que precisei. Consegui aperfeiçoar 

conhecimentos algumas disciplinas do curso, nomeadamente Técnicas de Expressão 

Escrita e Oral, Edição Eletrónica e Tratamento de Imagem, Comunicação Áudio e 

Comunicação Vídeo, Comunicação Multimédia, entre outras. Realmente a teoria e prática 

aliadas são a melhor formação para profissionais de qualidade. 

Esta experiência fez-me perceber que resiliência, persistência e criatividade são 

elementos chave para sermos bem-sucedidos. Os três anos de licenciatura não acabaram 

da forma que esperei, em todos os sentidos. A minha expectativa de estágio foi alterada 

por uma pandemia que chegou invisível e sem aviso. 

Quando imaginei o meu estágio, idealizava um estágio desafiador e 

entusiasmante, no entanto deparei-me com o contrário. O meu estágio foi “difícil” e 

limitador, mas com resiliência e criatividade consegui dar a volta à situação inesperada. 

Desenvolvi tudo o que me pediram, insisti em novas ideias e assim persisti. Aprendi 

bastante sobre escrita formal e argumentação, e, sendo autodidata desenvolvi muito a 

minha criatividade. Esta amostra no mundo do trabalho fez-me perceber o que quero e o 

que não quero para o meu futuro. 

Concluo esta etapa com a mesma ambição com que a comecei. Quero ser mais e 

melhor constantemente e tornar-me numa profissional de Comunicação de excelência. 

Para isso considero ser muito importante a constante atualização de conhecimentos e o 

foco nos objetivos estratégicos que tracei para mim. 
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Apêndice 18 – Conteúdo digital desenvolvido para Instagram para a proposta “10 
Razões para visitar Alcobaça” 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Apêndice 19 – Conteúdo digital desenvolvido para Instagram para a proposta “10 
Razões para visitar Alcobaça” 

 

 

 
 

 

  

 



 

 

Apêndice 20 - Exemplo de template para a proposta de divulgação dos negócios 
Alcobacenses 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

Apêndice 21 – História para Instagram sobre o Dia de São Bernardo 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

 

Apêndice 22 – História para Instagram sobre o Dia de São Bernardo 

 

 
 

 

  

 

 

 



 

 

Apêndice 23 – Diapositivo 2 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 
 

Apêndice 24 – Diapositivo 3 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 

  

 



 

 

Apêndice 25 – Diapositivo 4 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

Apêndice 26 – Diapositivo 5 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 27 – Diapositivo 6 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

Apêndice 28 – Diapositivo 7 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

  

 



 

 

Apêndice 29 – Diapositivo 8 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

Apêndice 30 – Diapositivo 9 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 

 



 

 

Apêndice 31 – Diapositivo 10 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 
Apêndice 32 – Diapositivo 11 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 



 

 

Apêndice 33 – Diapositivo 12 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 
Apêndice 34 – Diapositivo 13 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 



 

 

Apêndice 35 – Diapositivo 14 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 
Apêndice 36 – Diapositivo 15 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 



 

 

Apêndice 37 – Diapositivo 16 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apêndice 38 – Diapositivo 17 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

  

 



 

 

Apêndice 39 – Diapositivo 18 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apêndice 40 – Diapositivo 19 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 



 

 

Apêndice 41 – Diapositivo 20 da apresentação de Planeamentos de Conteúdos para o 

Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Apêndice 42 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice 43 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice 44 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 

 

 

 



 

 

  

Apêndice 45 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 

  

 

 



 

 

 

Apêndice 46 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 
 

 

 



 

 

 

Apêndice 47 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 

 

 



 

 

 

Apêndice 48 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 
 

 



 

 

 

Apêndice 49 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 
 

 



 

 

 

Apêndice 50 –História de Instagram sobre o que visitar em Alcobaça. 

 

 


