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Resumo 

 

Enquadrado no Mestrado de Ciências da Comunicação, especialização em Relações 

Públicas e Publicidade, este estágio proporciona uma importante oportunidade para colocar 

em prática todo o trabalho de aprendizagem adquirido na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro ao longo dos dois anos do curso.  

O estágio curricular foi realizado na empresa Porto Lazer, situada na cidade do Porto. 

Ao longo deste relatório serão expostas todas as experiências e percepções que o estágio 

proporcionou. Numa primeira fase, serão abordados os eventos culturais e a sua divulgação. 

Uma análise à página oficial do facebook da Porto Lazer será também referido neste trabalho. 

Posteriormente será feita uma referência à história da entidade acolhedora e uma descrição 

das atividades realizadas. Para finalizar este relatório, é apresentada uma apreciação crítica e 

respetiva avaliação das experiências que envolveram este projeto.   
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Abstract 

 

The present internship occurred in the context of the course of Communication 

Sciences, specialization in Publicity and Public Relations, providing an important opportunity 

of putting into practice all the work developed throughout the two years of learning acquired 

during this course at the Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.  

The curricular internship was carried out in the Porto Lazer company. Throughout this 

report all the experiences and perceptions that occurred during the internship will be 

described. Initially the cultural events and it divulgation will be analysed. An analysis of the 

official facebook page will also be carried out. Secondly, the history of the company where 

the internship took place will be provided and the activities carried out will be described.  

Finally, a critical analysis of the defining experiences of the referred process and its 

respective assessment will also be included. 
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Introdução 

 

A entidade acolhedora do estágio foi a Porto Lazer e é sobre o período e atividades do 

estágio realizado que se debruça o presente relatório. A realização deste estágio decorreu 

desde o mês de Fevereiro até ao mês de Agosto do ano de 2014, com o cumprimento mínimo 

de novecentas horas na instituição de acolhimento, sob a orientação do Dr. Daniel Ramos.  

A unidade curricular revela-se importante para a formação do estagiário, uma vez que 

põe em prática a formação obtida e proporciona um contato com o mercado de trabalho, 

desenvolvendo as capacidades de autonomia.  

O tema teórico central a abordar neste trabalho serão os eventos culturais. Estes estão 

cada vez mais presentes na vida de qualquer ser humano. Existem diversas formas de definir 

especificadamente o que é um evento e, de uma forma simples pode-se afirmar que é um 

acontecimento planeado, que ocorre num determinado tempo e lugar, que visa promover a 

relação entre a organização e o público de interesse, com vista ao alcance de determinados 

objetivos. A preparação de eventos pode ajudar na integração da comunidade e também 

contribuir para o entretenimento das populações. Existem diversos tipos de eventos, desde os 

públicos aos privados. O reunir a família num dia de ocasião já é considerado um evento.  

 Os eventos trazem inúmeros benefícios para qualquer cidade. Na vertente do turismo 

estes tornam-se importantes na medida em que conseguem atrair diversos turistas nacionais e 

internacionais para diferentes pontos do pais ou até mesmo para outros países. É importante 

para Portugal acolher mega eventos, desportivos ou culturais, de cariz estruturante, como a 

Expo98 e o Euro 2004. Além da sua enorme exposição mediática, este tipo de eventos deixam 

no país um legado de infraestruturas e de património construído, que geram fluxos de turistas 

no imediato e a longo prazo. A realização de eventos internacionais, com frequência  regular 

ou pontualmente, proporcionam uma forte projeção mediática e originem o aumento de fluxos 

turísticos específicos são uma aposta importante. Portugal já deu provas bastantes da sua 

capacidade organizativa, acolhendo o Rali Lisboa Dakar, o Portugal Masters, MTV European 

Music Awards e grandes exposições. Contudo, existem também algumas desvantagens na 

realização dos eventos, destacando-se, entre outras, os congestionamentos nos arredores, em 

que o público se pode deparar com caos no trânsito e sobrecarga nas infraestruturas, levando a 

que num espaço, por vezes mais pequeno, se encontre com um elevado número de pessoas. 
1
 

                                                           
1 Informação retirada da internet do site www.academia.edu/4906100/vantagens_e_desvantagens_dos_eventos 
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Relativamente à cultura, os eventos têm um papel importante na sua divulgação  uma 

vez que estes ao serem realizados possibilitam  às pessoas adquirirem conhecimento sobre os 

hábitos e costumes que determinada região  possui. Quando a divulgação é aqui referida, o 

assunto também é de extrema importância, sendo que para um evento ser bem-sucedido há 

que considerar uma boa divulgação. Através de diversos meios de comunicação, como o 

jornal, a divulgação pode ser feita de modo repetido. Para além destes meios, surgiram novos 

meios que têm vindo a desenvolver-se cada vez mais, nomeadamente as redes sociais.  

Para as empresas as redes sociais passaram a ser muito mais que sites de 

relacionamentos, tornando-se fortes ferramentas de marketing. Desta forma, sites como o 

facebook estão a ser cada vez mais usados pelas empresas como forma de divulgação dos seus 

produtos. Uma boa comunicação em que o receptor consiga perceber a mensagem transmitida 

pelo emissor faz aumentar as probabilidades de um evento ter sucesso. Finalmente, quando se 

pensa em eventos culturais é importante não esquecer que por detrás destes existem os 

patrocínios com investimento em dinheiro, em bens ou serviços, em troca do acesso à 

exploração do potencial comercial associado a essa atividade. A empresa promove os seus 

interesses ou marcas associando-se a um evento. Com isto é possível verificar que os eventos 

englobam muitos e diferentes fatores, mas todos têm um objetivo único, fazer com que o 

evento seja bem divulgado para ser bem-sucedido.  

O relatório divide-se em duas partes, a primeira parte trata do tema central que são os 

eventos culturais (o que são e os tipos de eventos que existem) e será feita uma pequena 

análise à sua história e desenvolvimento. Será destacada a importância dos mesmos para o 

desenvolvimento do turismo e a relação de eventos culturais com a promoção e dinamismo da 

cultura. A divulgação dos eventos também está aqui presente, com destaque para alguns 

meios de comunicação mais tradicionais, tais como o jornal, televisão e rádio. As redes 

sociais serão igualmente destacadas neste relatório,  

A segunda parte abordará o estágio realizado; numa primeira fase será apresentada a 

empresa e numa segunda fase as atividades realizadas e será feita uma análise à página oficial 

do facebook da Porto Lazer, destacando assim a importância desta página e da rede social 

para a implementação da Porto Lazer. Finalmente, para finalizar este trabalho, será feita uma 

apreciação crítica sobre este estágio pedagógico-profissional.  
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Metodologia de Investigação 

 

Toda a investigação científica necessita de métodos que permitam alcançar o fim que 

se procura. Não é possível obter um conhecimento racional sistemático e organizado 

trabalhando sem objetivos, pois é necessário seguir um determinado caminho concreto que nos 

aproxime dessa meta.  

A metodologia adoptada na primeira parte do presente estudo baseia-se em 

levantamentos documentais, na análise de textos fundamentais para o enquadramento teórico.   

Para a segunda parte foram consultados documentos da Porto Lazer e feito um 

acompanhamento das publicações na página de Facebook.  

 

Objetivos  

 

 Este relatório de estágio tem como objeto de estudo os eventos culturais e os principais 

objetivos são: 

 

 Aprofundar os conhecimentos sobre os eventos; 

 Descrever os diferentes tipos e formas de divulgação dos eventos; 

 Apresentar as redes sociais, nomeadamente o facebook, como ferramentas úteis e 

eficazes na divulgação dos eventos; 

  Apresentar o estágio realizado; 

 Descrever as atividades realizadas durante o estágio.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Parte I 
____________________________________________________________ 
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1- Eventos Culturais 

1.1 Contextualizando os Eventos  

 

Os eventos sempre estiveram presentes na sociedade. Nem sempre é fácil estudar os 

eventos culturais e a sua história devido às abordagens e análise contraditórias apresentadas 

por diferentes autores. Existe quem considere como o primeiro grande evento foi a Santa Ceia 

(Albuquerque 2004: 22). Desde os tempos mais antigos, o homem já mostrava uma 

preocupação com o comportamento dos indivíduos quando se tratava de conviver com outros 

seres humanos. Desses tempos foram encontrados desenhos de pessoas indicando rituais 

religiosos, pressupondo assim que desde a pré-história já era possível assistir a determinadas 

comemorações (Albuquerque 2004:22). A partir do momento em que as pessoas sentem a 

necessidade de se reunirem por algum motivo, surge a necessidade de gerar normas e padrões 

para estas comemorações; deste modo já se pode denominar estas comemorações como 

eventos uma vez que adquirem as características destes. 

O comportamento do consumidor tem evoluído tornando-se mais exigente e com 

preferências mais complexas, despoletadas por múltiplas motivações. Os destinos turísticos 

tendem a acompanhar estas mudanças e, consequentemente, a desenvolver infraestruturas e 

conteúdos que respondem aos novos padrões de comportamento do consumidor. É neste 

contexto que surgem os eventos (Simões 2012:5).  

No Antigo Egipto diversos rituais faziam parte da cultura, especialmente em redor dos 

faraós. Algumas coroações e mortes tinham regras que tinham que ser cumpridas 

(Albuquerque 2004:22). Os egípcios constituíam uma sociedade extremamente religiosa e 

esta determinou práticas culturais e sociais, sendo que uma delas era a crença na imortalidade. 

Como consequência desta crença mumificavam-se os corpos evitando-se assim a 

decomposição dos mesmos. Muitas destas mumificações foram realizadas com a presença de 

inúmeras pessoas.  

 Na Idade Média foram criados protocolos acerca do comportamento e regras a ter 

dentro dos palácios. Observando os tempos mais antigos, pode-se verificar em concreto que 

um dos primeiros grandes eventos foram os jogos Olímpicos na Grécia que decorreram no 

ano de 776 a.c (Albuquerque 2004:23). Este era um festival religioso e atlético, realizado em 

honra de Zeus. Desde então, as competições de caráter desportivo foram-se sucedendo 
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periodicamente, como os Jogos Píticos em homenagem a Apolo e jogos Nemeus em honra de 

Hércules. 
2
 

Foi a partir da década de 70 que se verificou um aumento no turismo de eventos, 

tornando-se assim um dos mais importantes do ramo do turismo, originando a abertura de 

agências especializadas. Atualmente realizam-se eventos de todos os géneros, economia, 

medicina, ciência, entretenimento, desporto, entre outros. 

 

1.2 Eventos – O que são? 

 

Um evento é um fenómeno multiplicador de negócios. Segundo Andrade (2002:41), os 

eventos são uma parte do produto turístico que responde às exigências de mercado no que 

respeita ao entretenimento, lazer, conhecimento, lazer, entre outros. Britto e Fontes (2002: 14-

15) salientam que, para além de um acontecimento de sucesso, uma festa, uma forma de 

comunicar, o evento é um conjunto de esforços e ações que foram planeadas com o principal 

objetivo de alcançar resultados definidos junto do público alvo. Um evento cultural (e pode-se 

entender que a cultura refere-se à humanidade como um todo e ao mesmo tempo a cada um 

dos povos, nações, sociedades e grupos humanos (Santos 1983:8)) tem a capacidade de 

aproximar as pessoas, promover o diálogo entre elas, mexer com os seus sentimentos.  

Em relação ao público, um evento pode ser classificado como fechado ou aberto; os 

eventos fechados são aqueles que são restritos, são para determinadas pessoas e tem um custo; 

os eventos abertos são classificados para todo o público em geral e não têm qualquer custo. 

Além disso, se o evento tiver por objetivo gerar receitas, é classificado como evento com fins 

lucrativos. No caso de ser totalmente financiado pelo promotor/organizador, está-se perante 

um evento sem fins lucrativos. Relativamente à localização estes podem ser de bairro, 

distritais, municipais, regionais, nacionais ou internacionais. No que respeita às características 

estruturais, os eventos podem ser de porte pequeno, ou seja, um evento com um número até 

200 participantes, de porte médio em que o número de participantes é estimado entre os 200 e 

os 500 participantes, ou de grande porte que contam com um público acima dos 500 

participantes.
3
 Relativamente à data, segundo Albuquerque (2004:29), estes podem ter caráter 

fixo, sendo que se realizam anualmente no mesmo dia e com um período de tempo 

                                                           
2 Informação retirada da internet do site turismoinformativo.blogspot.pt/2008/03/impotência-e-histria-dos-

eventos-grcia 
3 Informação retirada da internet do site 

www.academia.edu/4906088/Os_diferentes_tipos_de_eventos_e_suas_principais_aplicações 
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determinado, ou de caráter móvel, se realizado em data incerta, condicionado pelo calendário 

ou pelos interesses da organização. Pode ainda ser esporádico quando se realiza num espaço 

de tempo temporário. 

É necessário ter em consideração que a organização de eventos pode proporcionar ao 

organizador/promotor diversos benefícios, sendo em alguns casos económicos, psicológicos e 

socioculturais. Os eventos bem planeados, desenvolvidos e geridos tornam-se num sucesso 

notável, caso contrário podem provocar impactos negativos para a imagem do promotor. 

Richards & Palmer afirmam que  

 

The creation and promotion of events such as festivals, shows, exhibitions, fairs 

and championships, have become a critical component of urban development strategy 

across the globe. No city believes it is too small or too complex to enter the market of 

planning and producing events (2010: 2). 

 

Diversos países possuem boas infra-estruturas para receberam eventos de grande 

porte. Dado que um evento atrai turistas para um país ou cidade, é de salientar o impacto 

económico que pode ter já que os participantes ficam hospedados em hotéis ou parques de 

campismo, fazem compras e refeições, aproveitando, portanto, a oportunidade para conhecer 

diferentes sabores gastronómicos e diferentes culturas. Neste sentido, Richards & Palmer 

(2010:3) frisam que “Cultural events have become central to processes of urban development 

and revitalization, as cultural production becomes a major element of the urban economy, and 

cultural consumption can dominate both the images of places and urban life in general.”   

A área de organização e acompanhamento de eventos está diretamente ligada à 

comunicação. Mais do que um acontecimento de sucesso, uma festa, uma linguagem de 

comunicação ou uma ação de turismo, o evento é o conjunto de esforços e ações que foram 

planeados com o principal objetivo de alcançar resultados junto do seu público-alvo, (todos 

aqueles que potencialmente irão participar no evento), sendo este um aspeto de extrema 

importância uma vez que a definição do mesmo pressupõe determinar quais os grupos de 

pessoas que o evento procura atrair.  

 O setor de organização de eventos encontra-se em constante mutação. Há alguns anos, 

as empresas faziam eventos porque estes lhe traziam visibilidade e prestígio. Hoje em dia, e 

face à menor disponibilidade de verbas, estes são mais reduzidos, existindo a preferência pela 

qualidade em detrimento da quantidade de eventos realizados. A gama de serviços que uma 

empresa de organização de eventos pode prestar é muito diversificada, destacando-se os 

seguintes: 
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- Organização de seminários, workshops, congressos e conferências; 

- Lançamento de produtos; 

- Concertos; 

- Provas desportivas 

- Entre outros.
4
 

Segundo Manuel (2009:12), quando lemos jornais ou revistas é notório reparar que na 

parte relativa à cultura existe uma secção de eventos. Na televisão e na rádio estes fazem parte 

da programação diária. Algumas rádios tornaram-se promotores de eventos. São exemplos a 

Rádio Comercial com o Festival Marés Vivas e Sudoeste, entre outros, e a Antena 3 com o 

Festival Paredes de Coura. Hoje em dia é difícil e quase impensável imaginar as nossas vidas 

sem eventos, que têm vindo a tornar-se cada vez mais em estratégias de comunicação de 

produtos e marcas de todos os tipos. Os eventos conseguem mobilizar a opinião pública, 

geram polémica (touradas), tornam-se acontecimentos, criam emoções nas pessoas. Diferentes 

encontros que reúnem pessoas para falarem ou debaterem sobre algo são considerados 

eventos.  

As falas e os gestos são marcas de eventos. Os média não vivem sem os eventos. As 

cidades ganham nova e outra vida com os eventos. Richards & Palmer salientam que  

 

The medieval city revolved around a festive calendar with a rich spectrum of feasts 

and saint´s days, as well as major celebrations such as carnivals, which could last for 

weeks. Festivals were important in distracting people from the harsh reality of everyday 

life, and occasionally in upsetting the established social order (Richards & Palmer 2010: 5).   

 

Turistas viajam para participarem em eventos. É importante atrair o homem a 

participar em eventos experimentando assim um conjunto de emoções. Veja-se alguns 

exemplos da atualidade. Uma peça de teatro, tanto pode atrair emoções de riso como de 

choro, dependendo do tipo de peça que cada um irá assistir. Um jogo de futebol, também atrai 

diversas emoções, desde felicidade, tristeza e até mesmo raiva.  

Ninguém gosta de ver a equipa favorita perder, mas gosta de ver ganhar. Um bom 

concerto de música por vezes leva o público para outra dimensão, desejando que aquele 

momento não acabe. Ao participar nestes diversos tipos de eventos o homem aprende e 

descobre novas emoções, desenvolvendo também a sua capacidade crítica. 

                                                           
4 Informação retirada da internet do site O Gestac em http://www.congresosgestac.es/index.php/es/congresos-y-

eventos-3/eventos/tipos-de-eventos 

http://www.congresosgestac.es/index.php/es/congresos-y-eventos-3/eventos/tipos-de-eventos
http://www.congresosgestac.es/index.php/es/congresos-y-eventos-3/eventos/tipos-de-eventos
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Portugal tem grandes capacidades para estar nas linhas principais na organização de 

grandes eventos, proporcionando assim um grande orgulho nacional e visibilidade 

internacional como por exemplo o Euro 2004, a Expo 98, as visitas dos papas João Paulo II e 

Bento XVI, a volta a Portugal em bicicleta, o festival Fantasporto e os festivais de verão. O 

Euro 2004 foi, sem dúvida, um passo importante na afirmação de Portugal no mundo, 

demonstrando a capacidade do país de responder com reflexos positivos em alguns fatores, e 

nomeadamente a economia. O Festival Fantasporto já foi reconhecido como o maior festival 

de cinema em Portugal.
5
 Os festivais de verão conquistam  milhares de turistas internacionais. 

Cada vez mais o público adere a este tipo de eventos culturais. Existem vários tipos de 

festivais de música, desde os mais urbanos até aos localizados em regiões mais interiores. De 

entre os mais conhecidos, a nível nacional, destacam-se o Rock in Rio, NOS Alive, Super Bock 

Super Rock, Paredes de Coura, Marés Vivas e, NOS Primavera Sound. Tanto o NOS 

Primavera Sound como o NOS Alive têm grande visibilidade internacional e são muito 

frequentados por público estrangeiro. Bhe et.al afirma que  

 

an event is a piece of data that provides information about one or more systems resources. 

Events can be triggered by incidents or problems affecting a system resource. Similarly, 

changes to the status or configuration of a resource, regardless of whether they are 

intentional, can generate events. Events may also be used as reminders to take action 

manually or as notification that an action has occurred (2004:4). 

 

Raj e Musgrave referem que 

 

The nomenclature of events includes mega, special, social, major, hallmark and community 

events. Events are categorized by virtue of their size, scope and scale. Moreover, events can 

be categorized according to their type or sector, such as conferences and exhibitions, arts 

and entertainment, sports events and charitable events (2009:3). 

 

Os eventos culturais visam divulgar e promover os recursos culturais de um local, 

região ou país, satisfazendo as necessidades culturais dos diferentes públicos. Existem 

inúmeras maneiras de caracterizar os eventos e a sua variedade é grande, e diversos aspetos 

que os definem: 

- É um acontecimento com um início e fim definido; 

- Está delimitado espacialmente; 

- É sustentado num objetivo concreto. 
6
 

                                                           
5
 Informação retirada da Internet – Fantasporto em http://www.fantasporto.com/apresentação 

6 Informação retirada da Internet – informar.pt/documentos/PortalDoSer112022009.pdf  
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Para um evento ser bem sucedido todo o seu processo de organização e o seu respetivo 

planeamento deve ser feito tendo em conta os orçamentos existentes e os objetivos a atingir. 

O seu agendamento requer algum cuidado e é necessário ter em conta vários aspetos, sendo 

um deles a seleção da hora para o evento, pois se há conhecimento de que pessoas 

consideradas público-alvo têm um horário de trabalho, não será a melhor opção marca-lo para 

as 16h. Há também que verificar se não há nenhum outro evento concorrente, verificar 

coincidências com os feriados e ter em conta as características do evento e a época do ano. 

Outro aspeto importante para um evento ser bem sucedido é o modo como é feita a 

divulgação. Campbell et al frisa que 

 

Some of the events you wish to organize may be to launch a project, a publication or a new 

organization. The planning and execution for such an event needs to be meticulous and 

flawless (at least to the delegates present), as you want to give as good impression as 

possible of your new venture. A baldy organized or attended launch will set you off to a 

poor start from which it may be difficult to recover, while a highly successful one can be 

the springboard for exciting new developments (Campbell et al 2003:17).   

  

A divulgação é realizada tendo em conta uma estratégia de comunicação que tem 

como ponto de partida o público-alvo. Os instrumentos e as formas de comunicação são 

cruciais. Mupis e Outdoors, folhetos, convites, cartazes, spots televisivos, anúncios no jornal 

e, mais recentemente, as redes sociais são apenas alguns instrumentos que podem ser 

utilizados quando se pensa em fazer a divulgação de um determinado evento. 

 Bhe et al afirmam que 

 

 The way in which an organization deals with events is known as event management. It may 

include the organization´s objectives for managing events, assigned roles and 

responsibilities, ownership of tools and processes, critical success factors, standards, and 

event-handling procedures. The linkages between the various departments within the 

organization required to handle events and the flow of this information between them is the 

focus of event management. Tools are mentioned in reference to how they fit into the flow 

of event information through the organization and to which standards should be applied to 

that flow (2004: 4) 

 

Os eventos podem ser geridos de várias formas, contudo é essencial que exista uma 

comunicação eficiente entre os diversos departamentos. Podem ser utilizadas diversas 

ferramentas para que os objetivos do evento sejam alcançados de forma que cada pessoa saiba 

a sua função na organização do evento.  
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Figura 1: Fases da Organização de um evento ( Site “Portal do ser” Concha de Almeida 2009: 36 em: 

http://informar.pt/documentos/PortalDoSer112022009.pdf ) 

 

Relativamente à concepção, deve-se ter em conta a revisão (se houve eventos 

anteriores) e o Brainstorming (o quê, para quem, onde, como, quando, etc.). O planeamento é  

o processo mais demorado e requer mais trabalho dado que diz respeito aos objetivos do 

evento. Fazer um orçamento provisional, uma calendarização das tarefas são apenas algumas 

questões a serem consideradas neste processo. A operacionalização que é a questão do pré 

evento, evento, pós evento é basicamente a parte dos agradecimentos, pagamentos, 

desmontagens, press release, etc. Finalmente, na parte da avaliação serve para verificar se o 

evento conseguiu atingir os objetivos pretendidos.  

É importante que um evento tenha um objetivo, um impacto. Este não pode ser 

originário de um acaso. Este é um serviço turístico onde diversos organismos colaboram entre 

si de modo a concretizarem um momento único (Manuel 2009:13). 

Carneiro e Fontes (1997:66) afirmam que  

 
Eventos são todos os acontecimentos previamente planejados, organizados e coordenados 

de forma a contemplar o maior numero de pessoas em um mesmo espaço físico e temporal, 

com informações, medidas e projetos sobre uma ideia, ação ou produto, apresentando os 

diagnósticos de resultados e os meios mais eficazes para se atingir determinado objetivo. 

Pela própria definição, o evento vem se mostrando cada vez requisitado e, pela sua 

cooperação estrutural e funcional, pressupõe ações cada vez mais complexas 

 

 

São vários os aspetos positivos que integram um evento, desde culturais, sociais, 

económicos, ambientais e políticos. As interações destas áreas são grandes e importantes e 

talvez por isso sejam responsáveis pela popularidade que é dada aos eventos (Manuel 2009: 

22). São vários os eventos que conseguem atrair um grande número de pessoas.  

http://informar.pt/documentos/PortalDoSer112022009.pdf
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Contudo, é necessário ter em conta alguns fatores para que estes não fracassem. O 

mesmo autor afirma que “Eventos em espaços públicos ou que envolvam alterações no 

trânsito, encerramentos de espaços ou de estabelecimentos para uso exclusivo do evento são 

ainda mais susceptíveis de desencadear aspetos negativos” (2009: 24). 

 

Para Getz, os eventos têm 3 fases, como mostra a figura 2: 

Figura 2: Three levels of event education (Getz 2007:4) 

 

Como se pode verificar, existe um estudo do evento, seguido da gestão do mesmo. Por 

fim existe a produção do evento.  

Alguns eventos, como a XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura, de 1983, 

(iniciativa do âmbito do Conselho da Europa), e a realização de Lisboa 94, Capital Europeia 

da Cultura (em que este esteve inserido num programa desenvolvido no âmbito da União 

Europeia), têm vindo a ser designadas como “grandes eventos” culturais, ou até, em certos 

casos, como mega eventos, sendo a Expo 98 um exemplo de mega evento cultural (dos Santos 
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et.al 1999:19). Contudo, o conceito de mega evento pode ser aumentado, nos domínios e nas 

modalidades, assim como no espaço e no tempo. São também exemplos as Exposições 

Mundiais, os Jogos Olímpicos ou os Campeonatos do Mundo de Futebol, as deslocações 

papais ou os dias de peregrinação a santuários como Fátima, os Festivais de Cinema como 

Cannes ou as entregas dos Óscares de Hollywood (dos Santos et.al 1999:19). 

Acontecimentos como estes apresentam características diferentes entre si, em diversos 

aspetos, apesar destas diferenças assumirem, no panorama sociocultural contemporâneo, 

diversos traços comuns destacados, e até surpreendentes. De salientar que estes são 

acontecimentos que envolvem grandes aglomerações de pessoas, por períodos bem 

delimitados, em espaços definidos, preparados para o efeito. A procura da vivência de 

participar numa “ocasião única” e de poder ter a oportunidade do contato direto bem como a 

possibilidade de afirmar que “esteve lá”, fazem com que estas práticas culturais sejam tanto 

mais apetecidas quanto mais singular for o evento (dos Santos 1999:21).  

A utilidade dos grandes eventos culturais em geral ou com uma importante dimensão 

cultural como no caso das exposições universais tem vindo a ser questionada, em relação ao 

impacto que tem na internacionalização da cultura portuguesa. Geralmente esta é uma 

resposta de sentido positivo, uma vez que constituem amostras mobilizando importantes 

recursos, investimentos em infra-estruturas e em produções artísticas de dimensão assinalável, 

mobilizando públicos diversos e conferindo grande visibilidade mediática aos intervenientes.  

Marques afirma que  

 
Uma grande vantagem que o nosso país apresenta enquanto destino turístico é o 

fato de ser possível, num espaço geográfico reduzido, responder a motivações turísticas 

muito diferenciadas, beneficiando em todos os pontos do país de uma cultura rica, uma 

gastronomia única qualidade e num contato com um povo simpático e acolhedor (Marques 

2005: 32).  

 

Um dos principais argumentos favoráveis à realização de grandes eventos é o 

contributo destes para uma integração crescente de Portugal no roteiro cultural europeu e 

mundial. Um exemplo de eventos deste tipo foi a Expo ‘98, este contribuiu grandiosamente 

para a apresentação em Portugal de diversos projetos.  

Os eventos culturais são um conjunto de atividades concentrados num curto período de 

tempo, com um programa pré-definido e que se têm revelado nos últimos tempos como um 

produto turístico dinâmico, quer do ponto de vista da procura quer da oferta. No contexto do 

planeamento dos destinos turísticos, os eventos culturais tendem a desempenhar papéis de 

destaque. É importante verificar que os eventos captam turistas quer a nível nacional como 
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internacional. A adesão turística que se gera revela-se positiva quando os eventos têm lugar 

em época turística média ou baixa. Igualmente importante para estes eventos são as 

audiências locais e regionais, uma vez que têm o efeito de manter as pessoas, e o seu dinheiro 

em “casa”, ao contrário de viajarem para outros países. Assim, maximiza-se e racionaliza-se o 

uso dos espaços, com vários benefícios financeiros mas, também a nível de preservação e 

difusão do património cultural. Com isto, através da oferta de atrações de eventos culturais, e 

os territórios começam a atrair não só turistas mas também investimentos. Neste processo é 

necessário fornecer uma imagem correta, sendo que o papel das entidades públicas é crucial.  

 Um exemplo de sucesso em que os eventos são renovação e desenvolvimento urbano é 

o Festival de Chocolate assim como o Mercado Medieval em Óbidos. Com estes eventos 

Óbidos desafiou a crise, já que a consequência destes eventos é o investimento turístico, o 

número de empregos criados no turismo e uma economia que se foi desenvolvendo. Estas são, 

sem dúvida, apostas ganhas e um exemplo de como os eventos promovem uma cidade. Outro 

exemplo é o Festival Paredes de Coura em Paredes de Coura. Todos os anos, no mês de 

Agosto, a vila de Coura enche-se com visitantes nacionais e internacionais para assistir a um 

dos mais conceituados festivais do país, sendo que um dos artistas de uma banda conhecida 

mundialmente, os Queens of the Stone Age, já afirmou que Paredes de Coura é o lugar mais 

bonito para ser fazer um festival. 

A realização de eventos tem vindo a ser considerada uma das mais importantes 

manifestações no Turismo em Portugal e no mundo, sendo notório que os mesmos dinamizam 

a economia das localidades onde decorrem. 

O evento é uma atividade planeada dentro de um conjunto de ações de um programa 

de programação de Marketing (Carneiro e Fontes 1997: 69). O empreendedor estuda o 

ambiente de marketing procurando oportunidades reais. O ambiente de marketing é 

constituído por elementos humanos e materiais afetando a capacidade de interação com o 

mercado pretendido de uma maneira eficaz (Carneiro e Fontes 1997: 66). No que respeita aos 

benefícios, o evento pode ter caráter social ou económico, satisfazendo sempre o cliente. O 

evento é por vezes realizado sem um suporte de políticas de comunicação, sem o 

conhecimento da estrutura funcional do empreendedor e, por conseguinte, sem uma análise de 

algumas oportunidades de que dispõe a entidade nesse momento (Carneiro e Fontes 1997:69).  

Os eventos requerem uma atenção adequada para cada situação específica. Na altura 

de divulgar a informação e de lançar os produtos, o evento precede a pesquisas e experiencias, 
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indicadores económicos e socais que irão necessitar de uma metodologia de divulgação e 

promoção, onde irá cumprir o seu papel (Carneiro e Fontes 1997:69). 

 

1.3 Tipos de eventos  

 

Independentemente dos orçamentos das empresas, os eventos são considerados 

populares em diversas áreas e podem ser classificados relativamente à sua tipologia, ou seja, a 

característica melhor o define. Os que requerem mais atenção conseguindo atrair mais público 

são os seguintes.  

 

Eventos Públicos Eventos Privados 

Celebrações Culturais Competições 

Desportivas 

Comemorações 

Pessoais 

.Festivais 

.Carnaval 

.Eventos Religiosos 

.Desfiles 

.Comemorações/Homenagens 

ao Património  

.Profissional 

.Amador  

.Aniversários 

.Férias em Família 

.Rituais  

Arte/Entretenimento Educacional e Científico Eventos Sociais 

.Concertos 

.Outros Espetáculos 

.Exibições 

.Cerimónias de Entrega de 

Prémios  

.Seminários 

.Workshops 

.Congressos 

.Eventos Interpretativos 

. Festas 

. Reuniões  

Comércio/Negócio Recreativo   

.Feiras, Mercados, Vendas 

.Exposições 

.Reuniões e Conferências 

.Eventos Publicitários 

.Eventos de angariação de 

fundos  

.Jogos e Desportos numa 

ótica de diversão 

.Eventos de entretinimento/ 

diversão 
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 Político/ Estado   

 .Inaugurações 

.Visitas Vip 

 

Tabela 1: Tipos de eventos (Martins 2013:7)  

 

Pelo exemplo atrás referido é possível visualizar que há uma considerável diversidade 

de eventos. As celebrações/manifestações culturais incluem os festivais, carnaval, eventos 

religiosos, desfile, homenagens e/ou comemorações relacionadas com o património. 

Relativamente às competições desportivas, estas remetem para a área profissional (eventos 

desportivos – jogos entre amigos) e para a amadora (lazer – jogos entre amigos). Nas 

comemorações pessoais esses eventos remetem para um foro mais pessoal da vida de cada 

um, aniversários, festas em família e rituais são alguns dos exemplos dados. Na tipologia da 

arte e/ou entretenimento este remetem para concertos, festivais, exibições, cerimónias de 

entrega de prémios (Gala da FIFA onde todos os anos são eleitos os melhores no mundo do 

futebol).  

Na área educacional e científica estas induzem para eventos de modo a ensinar algo, 

são exemplos referidos os workshops, seminários, congressos e os eventos interpretativos. Os 

eventos sociais focam as festas (podendo estas ser entre amigos, festas de trabalho, etc.) e 

reuniões. Relativamente ao comércio/negócio existem as feiras, que normalmente se realizam 

semanalmente numa cidade, as exposições, com diferentes temas, os eventos publicitários, as 

reuniões e conferencias e finalmente os de angariação de fundos. Este último evento mostra 

que os eventos e a solidariedade muitas vezes andam de mãos dadas e que o público ainda é 

solidário e vai ajudando os mais necessitados, sendo exemplo, a recolha de alimentos através 

do Banco Alimentar de Portugal. Na parte dos eventos recreativos destacam-se os jogos e 

desportos numa ótica de diversão e os eventos de entretinimento/diversão. Finalmente refere-

se os eventos de caráter político/estado, como as inaugurações e as visitas VIP.  

A tabela demonstra que é possível realizar eventos de todo o tipo, basta apenas ser 

conveniente para uma empresa ou para um grupo de amigos. Vivemos “num evento”, uma 

vez que quando a família se junta de todos as vezes que isso acontece já é considerado um 

evento. Um evento realiza-se quando uma pessoa quer e bem entende; o viver em sociedade e 

estar com outros é saudável e muitas vezes não necessita de um motivo para este ser 

realizado. 
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1.4 A Importância dos Eventos para o desenvolvimento do Turismo  

 

No que diz respeito à história o turismo está relacionado com a mobilidade de diversas 

pessoas, desde há muitos anos (Albuquerque 2004:17). Mas é apenas no século XIX que este 

se caracteriza como turismo e onde apareceram os primeiros turistas. (Albuquerque 2004:17).  

Para Beni (1998:153), o turismo corresponde a 

 

Um conjunto de recursos naturais e culturais que, em sua essência, constituem a matéria-

prima da atividade turística porque na realidade, são esses recursos que provocam a 

afluência de turistas. A esse conjunto agrega-se os serviços produzidos para dar consciência 

ao seu consumo, os quais compõem os elementos que integram a oferta no seu sentido 

amplo, numa estrutura de mercado. 

 

Segundo Barreto, “Turismo é o conceito que compreende todos os processos, 

especialmente os económicos, que se manifestam na chegada, permanência e saída dos 

turistas de um determinado município, país ou estado” (1995:9). 

Pela diversidade das definições, o turismo é um fenómeno complexo, não existindo 

uma definição única. De um modo mais informal é correto afirmar que são atividades que as 

pessoas realizam durante as suas viagens e permanência em lugares distintos do que vivem. 

Estes podem ter um caráter de lazer ou mesmo em trabalho. Tocquer e Zins afirmam que: “O 

Turismo interessa hoje em dia à maioria dos países, das cidades e mesmo das comunidades. 

Os líderes políticos reconhecem finalmente os seus benefícios económicos” (Tocquer e Zins 

1999: 9). 

Já nos tempos mais antigos, em termos económicos, o turismo se encontrava associado 

à comercialização e ao lucro, uma vez que já eram cobrados a hospedagem e o transporte do 

público (Albuquerque 2004: 17). 

Segundo Carneiro e Fontes (1997: 69), 

 

No Universo do turismo consideram-se os eventos em duas fases distintas: 

 Como atividade promocional da imagem de uma localidade ou empresa e o calendário 

turístico de um núcleo; 

 Dentro da ótica do próprio segmento de turismo – turismo de eventos- segmento este que 

atua diretamente no receptivo à demanda característica dos eventos em geral. 

 

A experimentação na área de eventos deve dominar as diversas técnicas de planeamento em 

marketing de modo a obter resultados razoáveis.  

O turismo assume uma importância vital na economia de diversos países. O setor de 

eventos contribui, e muito, para este facto. Uma das prioridades do Turismo de Portugal 
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consiste em atrair e realizar grandes eventos, com o objetivo de projectar a imagem do país e 

suas regiões e aumentar a notoriedade de Portugal no exterior e para os próprios portugueses. 

O Turismo tem vindo a ser uma das atividades em constante crescimento, uma vez que 

apresenta bons resultados com base nos investimentos realizados, resultando na geração de 

emprego (Albuquerque 2004: 11). A celebração de eventos culturais desempenha diversos 

papéis importantes tais como a atração de turistas e a animação de atrações fixas (Ribeiro et al 

2005: 63). O aparecimento de diversos eventos culturais, como festivais, foi favorecido não só 

pelas tendências de procura de atividades culturais, mas também pelo crescimento da oferta. 

Praticamente em todo o mundo podem-se participar em festivais, entre outros eventos 

culturais, sendo estes vistos como fatores de renovação e revitalização de diversas regiões, 

não apenas a nível económico, mas a nível paisagístico também (Ribeiro et al 2005: 63).  

Os eventos culturais foram-se revelando nos últimos anos como um “produto 

turístico” extremamente dinâmico, quer do ponto de vista da procura, quer da oferta (Ribeiro 

et al 2005: 65). Os eventos conseguem atrair turistas, quer nacionais, quer internacionais.   

 

1.5 O Papel dos Eventos na Cultura  

 

Segundo Morin, o homem é o que é graças à cultura: “O Homem é pois um ser 

plenamente biológico, mas se não dispusesse plenamente da cultura seria um primata do mais 

baixo nível. A cultura acumula em si o que se conserva, transmite, aprende e comporta 

normas e princípios de aquisição” (Morin 1999:56). Contudo, definir cultura não é tarefa 

fácil. Freitas 2013:19) afirma que “o conceito de cultura deriva do verbo latino colere que 

significa cultivar/cuidar.” Para Freitas,  

 

A partir do séc. XVIII a cultura viria a ser sinónimo de civilização, ou seja, a 

cultura é o padrão que mede o grau de civilização de uma determinada sociedade, passa a 

ser encarada como um conjunto de práticas, como por exemplo, as artes, as ciências, as 

técnicas, a filosofia, os ofícios, etc., que avaliam e hierarquizam o valor dos regimes 

políticos (2013: 19).  

 

A cultura é um reflexo da sociedade e dos indivíduos. Cada sociedade, como cada ser, 

é única, sendo essa individualidade que nos torna tão interessantes. Cada um de nós tem 

diferentes gostos, saberes, histórias, atitudes, hábitos, que são adquiridos na comunidade em 

que nos integramos.  
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Geertz (1989:64) vê a cultura como “um conjunto de mecanismos simbólicos para 

controle do comportamento, fontes de informação extra-somáticas, a cultura fornece o vínculo 

entre o que os homens são intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles realmente se 

tornam, um por um.” A cultura não é só saber falar, é saber usar as palavras/frases no 

momento certo, ou seja, num momento que seja adequado (Freitas 2013: 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: A grande Roda da Sociedade (Alves 2004:5).  

 

 

A figura acima representada (figura 3) pretende mostrar como é que a sociedade e 

organiza e age a partir de valores básicos. É um modelo simples, mas que tenta representar a 

sociedade e sua organização. 

Alves afirma que “é pela cultura que a sociedade se constitui, vive e perdura em 

sucessivas gerações” (2004:3). Esta pode ser considera como um produto da história colectiva 

por cuja transformação e por cujos benefícios as forças sociais se defrontam.   

Quando se fala em turismo cultural, a referência é a objetos, atividades ou 

conhecimentos associados a um património transformado em objeto de ação, de lazer e de 

espetáculo. Por vezes torna-se necessário fazer uma distinção entre produto cultural e evento.  
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Tigh considera que: 

The Term cultural Tourism encompasses historical sites, arts and craft fairs and festivals, 

museums of all kinds, the performing arts and the visual arts and other heritage sites which 

tourists visit in pursuit of cultural experiences (1986:2). 

 

Para Dinis (2009:1), “a atividade cultural pode-se distinguir em duas formas básicas 

de representação: o evento e o produto.” O produto cultural é um bem tangível. É um bem que 

se vai multiplicando a partir de uma matriz e é distribuído através de diversos canais. Destina-

se a um consumo individual e vai permanecendo ao longo do tempo, como os livros, os 

discos, etc. (Dinis 2009:1). Os eventos, são intangíveis, concluindo o seu ciclo a cada 

apresentação; Dirigem-se a diversos públicos, grandes ou pequenos e podem ser como 

exemplo, rituais de poesias, grandes concertos de música rock (Dinis 2009:1).  

 Uma das principais influências que os eventos detêm na cultura, remete para o facto de 

que quando é realizado um evento, numa determinada cidade ou país, o público entra no 

mundo dessas mesmas cidades ou países.  

 Para Silvanto & Hellman.  

 
Festivals influence people´s idea of a city. They provide many points of identification and 

contribute to the birth of non-mainstream urban identities. They consolidate subcultures and 

create togetherness among amateurs of a common field. At their best festivals culminate in 

a “festival moment”, creating a momentum born of dramaturgical excellence and high 

quality content, a powerful experience bringing together audience and festival performers 

and organizers (2005:6).  

 

 No Porto quando se realiza o São João do Porto, milhares de pessoas deslocam-se da 

sua cidade atual para a cidade invicta a fim de usufruir uns momentos de lazer e diversão. A 

típica refeição nestes dias são as sardinhas assadas, sendo esta uma tradição integrada na 

cultura da cidade do Porto. Outro exemplo que pode ser referido são os festivais que se 

realizam no verão em Portugal. Quando muitos estrangeiros vêm ao nosso país para assistir a 

esses concertos, vêm também tentar descobrir mais algo sobre nós, sobre a nossa cultura, 

aquilo que nos caracteriza. Portugal é conhecido por ter uma ótima gastronomia e este fator é 

visível aquando o público estrangeiro ser questionado sobre o que gostam mais no nosso país 

e referirem que é a comida. Outro aspeto muitas vezes referido são os nossos espaços verdes. 

Já por diversas vezes artistas que vêm ao nosso país dar um espetáculo afirmam que Portugal 

foi dos países mais bonitos em que já atuaram.  
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 Os eventos culturais têm um papel importante na cultura, uma vez que ajudaram e vão 

ajudando cada vez mais a que lá fora conheçam e descubram cada vez mais sobre Portugal.  
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2. Divulgação dos Eventos Culturais 

2.1 Publicidade  

 

 A sociedade em que vivemos tem uma necessidade de saber tudo em tempo real e os 

meios de comunicação social são uma boa forma de obter informação em quantidade. O 

discurso publicitário sofre uma constante mudança devido ao seu vínculo com diversos 

fatores tais como históricos, económicos, tecnológicos e culturais (Morão 2009: 51). O 

desenvolvimento nacional também beneficia da publicidade, já que publicidade com 

resultados positivos é aquela que capta a atenção do público imediatamente e consegue-se 

destacar de outras publicidades ao transmitir uma ideia clara. A publicidade não é apenas 

ficção, também se pode ver a publicidade como um ato informativo (Cádima 1997:33). A 

publicidade pode ter a capacidade de mudar os hábitos da sociedade; é uma ferramenta de 

comunicação de progresso, que se adapta às necessidades das pessoas, com uma grande 

capacidade para melhorar a nossa qualidade de vida (Domingos 2012: 22). A publicidade 

permite que sejam transmitidas várias mensagens a uma rápida velocidade e por todo o 

mundo. A difusão pública de ideias, empresas, serviços entre outros é realizada através da 

publicidade (Capela 2008: 5).  

 No momento de comunicar a mensagem publicitária existem três intervenientes 

principais; a organização que é o emissor, o público representado pelo receptor e o produto 

que é a mensagem (figura 4).  

  

  
 

 

 

 

Figura 4: Antigo Processo de Comunicação Publicitária (Capela 2008:6) 

 

 Com os avanços no campo tecnológico modo como era feita a comunicação da 

mensagem publicitária também se alterou. Inicialmente a única preocupação era transmitir a 

mensagem (produto) para o público. Nos dias de hoje esse conceito modificou, e o emissor 

tem que ver o público como um agente ativo neste processo, contribuindo assim para o 

trabalho do agente publicitário (figura 5).  
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Figura 5: Novo Processo de Comunicação Publicitária (Capela 2008:6) 
 

 

 Jhally classifica a publicidade como “a mais influente instituição de socialização” 

(1995:13). A publicidade também é considerada um importante elemento socializador. É 

verdade que é através dela que extraímos opiniões sobre valores do mundo, tendências, estilos 

de vida, comportamento e crenças. O indivíduo consegue, muitas vezes, rever-se nela, nos 

comportamentos que vai tendo no dia a dia, nas relações que tem consigo e com os outros. 

Pinto (1997: 37) esclarece que “a publicidade cultiva dependência humana desse tipo de 

sinais ideológicos, ao mesmo tempo que se impõe como uma entidade mediatizadora da 

integração cultural.” De diversas maneiras, mas de forma criativa, a publicidade vai 

conseguindo captar a atenção do público, despertar o interesse e desejos do público-alvo. 

Galhardo afirma que 

 

Promovendo produtos e serviços, (a publicidade) revela-se indispensável para a 

manutenção do sistema produtivo, mas também ao sistema ideológico das sociedades em 

que se vem desenvolvendo e aperfeiçoando como um mecanismo de transmissão de 

valores, estereótipos, ideais e estilos de vida que circulam nos anúncios, associados aos 

mais diversos produtos (Galhardo 2006:9).  

  

 Todos os dias é possível visualizar diversos anúncios destinados à forma de vida de 

cada um de nós. Desde à alimentação até a objetos pessoais. A publicidade usa uma 

linguagem comum de modo a aproximar-se mais do consumidor, que é também utilizada de 

modo a persuadir o público a comprar algo, ou a fazer algo, ou neste caso a ir a algum lugar 

(evento). Após algumas pesquisas realizadas, Domingos afirma que para persuadir utilizam-se 

algumas estratégias como as a seguir referidas:   

 

Repetição e variação: torna o nome de uma marca familiar e presente na mente dos 

consumidores, repetindo-a tanto quanto possível de forma a que se memorize e facilmente 

seja reconhecida (…). Divulgação: divulga a qualidade do produto de forma clara e concisa, 

de modo a atrair o consumidor. Identificação: identificar as marcas associadas com um 

logótipo e um slogan. Animação: ilustrar o anúncio utilizando personalidades conhecidas, 

desenhos animados, recorrer às mais recentes tecnológicas, etc. (…) Simplicidade da 

mensagem: para que uma mensagem possa ser entendida corretamente por quem a recebe, 

ela de ver simplificada. Optimismo: a mensagem deve expressar positivismo. As 

mensagens hesitantes ou defensivas estão condenadas para fracassarem (Domingos 2012: 

27).  
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 Ora, ao analisar estes aspetos com atenção verifica-se que fazem todo o sentido; como 

exemplo o caso da Expo 98, evento cultural que contou com uma grande campanha 

publicitária a todos os níveis e uma dessas estratégias foi a animação onde teve uma mascote 

o Gil, facto que também ajudou para que as pessoas acarinhassem este evento. O festival de 

música, o festival Sudoeste também arrasa com uma enorme campanha. Este opta por utilizar 

um slogan chamativo de modo a captar ainda mais a atenção. Durante o ano de 2008 a 

campanha publicitária alusiva a este evento contava com uma mítica frase “Oh Elsaaaa…” 

sendo a intenção da organização que o público tivesse aquela frase gravada na memória de 

modo a que relembrasse o festival. Atualmente a frase que faz atrair o festival é “Vens ver ou 

vens viver!” transmitindo uma mensagem de optimismo, onde as pessoas podem aproveitar 

esse eventos para usufruir de um bom ambiente de música entre família e/ou amigos.  

 Outro exemplo que pode ser referido são as campanhas publicitárias dos Shampoos 

Elvive em que em cada anúncio diferente que se visualiza existe no final a frase “Porque nós 

merecemos”. Esta frase dá de certa forma uma segurança à mulher, mostrando que cada uma 

delas pode e deve cuidar de si. No caso dos homens existem os shampoos Linic, em que a 

figura que a parece nas campanhas é o Cristiano Ronaldo. Este facto influencia no sentido em 

que muitos indivíduos do sexo masculino pretendem adquirir este produto uma vez que 

acreditam que pode ser o mesmo que a figura pública utiliza. Os agentes publicitários sabem 

como atrair o público e em muitos casos utilizam o “que está na moda” para persuadir o 

público, para seduzir os potenciais clientes. 

 Para Domingos (2012:28), 

 

A eficácia de uma publicidade revela-se quando esta atinge os resultados previstos. A 

eficácia começa logo no início, ou seja, começa logo na escolha acertada da agência de 

publicidade, na forma clara como são fornecidas as informações, na adequação dos meios 

financeiros aos fins previstos, na importância dada a mensagem publicitária para o target 

pretendido, na forma como essa mensagem está expressa e na escolha acertada dos meios 

publicitários para comunicar com o público-alvo.   

 

 Por vezes são feitas estimativas de um número de pessoas que pode alcançar um 

evento. Se o número sugerido estiver de acordo com o número oficial do evento significa que 

este foi bem sucedido a nível de publicidade. Por exemplo, se a estimativa de uma empresa 

para um determinado evento for 500 pessoas e no final deste o número oficial rondou esse 

número é correto afirmar que foi bem divulgado, a publicidade utilizada funcionou 

corretamente uma vez que a população teve conhecimento desse mesmo evento.  
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 Em muitos casos acontece que o número oficial ultrapassa o número sugerido. 

Contudo, por vezes, existe o contrário, e nesses casos deve-se fazer uma revisão do que falhou 

e faltou fazer.  

 

2.2 Meios de Comunicação  

 

 Os meios de comunicação geraram grandes transformações na sociedade, criando 

uma sociedade de massas, modificando as relações humanas numa numerosa escala sem 

precedentes. É notório verificar que os meios de comunicação social têm uma grande 

influência na nossa sociedade. Uma comunicação de eventos é um conjunto de estratégias de 

comunicação elaborada para divulgar um evento interno e externo, abrangendo também a 

imprensa (Viale 2001:53). Atualmente, os profissionais desta área enfrentam um grande 

desafio, que é informar corretamente, tentando conseguir separar as informações importantes 

das secundárias de modo a aproximarem-se o mais perto possível da verdade, levando assim o 

público a formar uma opinião sobre o assunto. Rieffel afirma que  

 

Os profissionais dos media são actores de primeiro plano cuja influência real ultrapassa 

muitas vezes a simples função de intermediário entre os media e o público (os jornalistas) 

ou de produtor de mensagens difundidas (os produtores, os realizadores). Os jornalistas em 

particular são actualmente considerados como profissionais capazes de orientar o debate 

público e de influenciar a vida política (Rieffel 2003: 123-124).  

 

Para melhor desenvolver os meios de comunicação é necessário referir um modelo 

básico de comunicação, o modelo de Shannon e Weaver (figura 6), aceite como uma das 

origens dos Estudos de Comunicação. Residimos numa sociedade bastante caracterizada 

como uma aldeia global. Os diversos meios de comunicação existentes, que utilizamos 

diariamente, têm a capacidade de influenciar as relações e os comportamentos humanos (Leão 

et al. 2000: 236).  
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Figura 6: Modelo de Shannon e Weaver (Figura retirada da internet no site 

https://falandoecantando.wordpress.com/2012/06/15/modelo-de-comunicação-do-autor-c-shannon-e-w-weaver/) 

 

Segundo Machado (1989:346), 

 

A palavra comunicar, deriva do latim “communicare” e significa: tornar comum: levar ao 

conhecimento; tornar conhecido; participar; transmitir; fazer; ter contato com; entregar; 

ligar; unir; juntar; ter relações; estar em contato; corresponder; estar ligado; aproximar-se 

(Machado 1989: 346).  

 

Desde sempre a comunicação sempre foi uma necessidade para o ser humano e é algo 

que está presente na vida de qualquer um de nós. A comunicação é um sistema pelo qual se 

pode trocar informações, é o centro de todo um conjunto de conhecimento, do mais básico ao 

mais elaborado (Antão 1993:7). Chiavenato salienta que  

 

As organizações jamais existiriam sem as pessoas que lhe dão vida, dinâmica, 

impulso, criatividade e racionalidade. Na verdade, cada uma das partes depende da outra. 

Uma relação de mútua dependência na qual há benefícios recíprocos. Uma relação de 

duradoura simbiose entre pessoas e organizações (Chiavenato 1999:5). 

 

 

2.2.1 Jornal 
 

 

O jornal impresso é o principal meio de comunicação em linguagem escrita, sendo que 

a sua circulação pode ser regional, nacional ou local. Mallmann refere que 

 

A convergência da técnica de impressão (a prensa), dos correios e da experiencia 

de produzir informações atuais, variadas e diárias construiu o esboço do jornalismo 

moderno. A capacidade de inserir, inicialmente, textos tipo-a-tipo (letra a letra) e depois 

imagens, copiadas a mão e impressas, determinou as linguagens utilizadas no jornal 

impresso (Mallmann 2005:34).   

https://falandoecantando.wordpress.com/2012/06/15/modelo-de-comunicação-do-autor-c-shannon-e-w-weaver/


 
 

27 
 

 

Este tipo de meio de comunicação tem vida curta uma vez que o seu conteúdo deixa de 

ser atual em pouco tempo. Existem diversos pontos positivos na aquisição deste meio de 

comunicação. O jornal impresso é um meio de comunicação visual. (Da Silva 2008:15). As 

fotos de destaque no jornal também são um dos fatores para a aquisição dos mesmos, 

ressaltando a importância da notícia (Da Silva 2008:15). Contudo, existem também alguns 

aspetos negativos, sendo que muitas vezes os jornais são lidos com notícias desactualizadas 

uma vez que maioritariamente estes são diários. Por muito que o mundo esteja atingido por 

uma verdadeira globalização, este tipo de meios de comunicação ainda tem o seu papel 

importante para aqueles que apreciam e mantêm paixão de ler jornais tradicionais. Os seus 

cheiros característicos ainda são um ponto forte para os amantes da leitura. Da Silva afirma 

que 

 

Vários jornais estrangeiros, como os britânicos The Times e The Guardian, foram 

evoluindo neste aspeto, criando secções, utilizando fontes próprias, mostrando à audiência 

que conseguem acompanhar as novas tendências da comunicação social e da comunicação 

de massas, numa era em que praticamente tudo decorre com muita mais celeridade em 

meios digitais (Da Silva 2008: 17-18).  

 

  Apesar destas características, os diretores dos jornais não podem deixar passar 

despercebido que estes meios tendem a ser deixados para trás. Estes estão a ser ultrapassados 

por sites e, mais recentemente, pelo facebook, sendo que maioritariamente existe uma página 

oficial para cada jornal. Da Silva (2008:20) confirma que “Atualmente o jornal impresso luta 

contra a evolução crescente do jornal digital, que consegue ter mais leitores e abranger um 

maior leque de interessados do que a versão em papel”. Exemplo são o Jornal de Noticias e o 

Público que atualizam as suas respectivas páginas com as mais recentes noticias, levando 

assim a informação com tempo real ao público. Uma forma de ajudar a combater que estes 

sejam “esquecidos” é o facto de com o decorrer dos anos os jornais foram-se especificando de 

acordo com determinados temas. O mesmo acontece com as revistas - atualmente existem 

revistas de todos os tipos, desde saúde, desporto, sobre animais etc. Isto é uma estratégia para 

conseguirem se destacarem no mercado para terem uma oportunidade de se fixarem e 

conseguirem leitores. Quem folheia este tipo de jornais/revistas consegue maioritariamente 

das vezes encontrar um espaço para a divulgação de eventos que se vão realizando. Um jornal 

diário, como o Jornal de Notícias, faz repetidamente o anúncio da publicidade do evento até 

que este seja realizado, lembrando assim os leitores que este se irá realizar.  
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A crise combinada com a expansão da internet causou um grande declínio na 

publicidade e na circulação dos jornais, sendo que vários deles fecharam. Apesar deste 

cenário, os que se mantêm ativos continuam a satisfazer os interesses de quem continua a 

adquirir este meio de comunicação.  

 

 

2.2.2. Rádio  

 
Há vários anos que a rádio se tem vindo a transformar e a adaptar à chegada dos novos 

meios de comunicação; contudo, nunca perdeu o seu lugar e a sua função. Viu chegar a 

televisão e a internet e mesmo assim soube adaptar-se, usando determinadas características 

que só a rádio consegue usar (Freixo 2012: 2). Atualmente a rádio ainda é um espaço na 

produção de informação e na construção da realidade (Henriques 2013: 1). A rádio é um meio 

de expressão com uma linguagem independente, que não assenta apenas na palavra, mas na 

música também (Henriques 2013:1). A rádio possui um papel importante e fundamental na 

sociedade, uma vez que é um dos meios através do qual expressamos o nosso sentimento. 

Uma das características da rádio é muitas vezes ser utilizado o monólogo. Na rádio a música 

adquire um papel importante. Prado (1989:43) afirma que “ontem não é notícia para a rádio”. 

Isto remete para a atualização da informação radiofónica, já que a rádio vive de 

acontecimentos atuais. Henriques (2013:9) salienta que “Ao oferecer algo novo e presente, a 

rádio está, objectivamente, a aproximar o acontecimento do acto de comunicação do mesmo, 

e a actuar em simultâneo com a realidade.” Para além da atualidade, a informação radiofónica 

deve abarcar o maior número possível de acontecimentos que interessem aos ouvintes. 

Henriques frisa ainda que 

 

a rádio é o meio tecnicamente mais acessível e abrangente, o que faz com que a difusão 

tenha neste meio, e na informação radiofónica, em particular, a sua máxima expressão. Esta 

característica manifesta-se na capacidade que a informação transmitida em rádio tem em 

penetrar em todas as classes socais, com intensidade e sem necessidade de equipamentos 

técnicos complexos ou dispendiosos. (Henriques 2013: 9)  

 

A informação na rádio divide-se; tem praticamente sempre a sua hora marcada, com a 

divulgação de notícias, mas também com a apresentação de programas sobre temas da 

atualidade em que algumas vezes os ouvintes interagem diretamente com o programa, estando 

assim mais próximos dos locutores.  

Uma das vantagens da rádio em relação aos jornais reside no facto de não ser 

necessário deslocarmo-nos para um quiosque ou livraria. Um dos fatores que fortalece a rádio 
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e favorece quem está na estrada a conduzir, e para quem a rádio é uma companhia constante, é 

a possibilidade de obter informações acerca do trânsito. McLuhan afirma que 

 

O rádio possui o seu manto de invisibilidade, como qualquer outro meio. 

Manifesta-se a nós ostensivamente numa franqueza íntima e particular de pessoa a pessoa, 

embora seja, real e primeiramente, uma câmara de eco subliminar cujo poder mágico fere 

cordas remotas e esquecidas. (McLuhan 1996:336).  

 

 

O poder da rádio transparece através de ondas sonoras, abrangendo uma vasta área. 

Este meio de comunicação tem a capacidade de chegar a um maior número de pessoas, uma 

vez que não é necessário que os ouvintes tenham grandes condições económicas para adquirir 

um pequeno aparelho que permita ouvir a rádio. A rádio é o meio mais universal de 

comunicação, uma vez que consegue alcançar um elevado número de pessoas (Freixo 

2012:3). Várias classes sociais e pessoas com diferentes graus de habilitações literárias ouvem 

rádio, sendo que a maioria consegue perceber o que foi dito e transmitido, graças ao discurso 

que as rádios adoptam (Freixo 2012:3). Freixo salienta que 

 

O discurso radiofónico baseia-se numa linguagem simples, popular, mais próxima da 

oralidade do que da escrita, que permita à rádio aproximar-se dos códigos sociais e culturais 

do seus ouvintes, mas sem que este estilo discursivo coloquial implique erros gramaticais 

(Freixo 2012:3).  

 

O modo como as coisas são ditas volta a ser assunto de destaque como sendo 

importante quando Portela afirma que 

 

O simples problema de alcançar o maior número de pessoas, de lhes ser acessível e as 

convencer a todas, obriga a rádio a uma linguagem mista, complexa, de um sabor especial 

(…) multifária, mixordiosa, com palavras, ditos, sintaxes de todas as classes, grupos e 

comunidades (Portela 2006:26).  

 

  

Com o acompanhamento da palavra estão também a música, os efeitos sonoros e o 

silêncio, que criam na rádio um contexto único e próprio, uma vez que tudo é transmitido aos 

ouvintes através do som. Deste modo, cada ouvinte pode interpretar por si próprio as pausas, 

as músicas, os efeitos sonoros (Freixo 2012:3). É esse lado que faz com que apesar de toda a 

mudança que se tem verificado ao longo dos anos, que a rádio ainda mantém os ouvintes. 

Tudo o que ouvimos na rádio tem um efeito imediato em nós. A mensagem transmitida é 

rapidamente assimilada. Deste modo, a espontaneidade de como a informação vai circulando 

não deixa que existam cortes ou repetições (Freixo 2012:4). Outro aspeto positivo que a rádio 
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oferece ao público é possibilidade de que os ouvintes podem fazer outras atividades enquanto 

ouvem a rádio. A rádio permite então que os ouvintes dividam o seu tempo entre ouvir as 

notícias ou música enquanto realizam atividades domésticas ou de foro profissional.  

 

 

2.2.3 Televisão  

 
 

A televisão iniciou a sua transmissão na Europa em 1935, primeiro em países 

como a Alemanha, França e Reino Unido (Castro 2012:21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Recorte do Jornal “Diário de Notícias” de 7 de Março de 1957 (Castro 2012:21).  

 

 

O objetivo da televisão é apenas um, a conquista de audiências. Castro (2012:26) 

afirma que 

 

O objetivo da televisão acaba por ser só um: a de tornar a sua estação televisiva, 

como cada programa da sua grelha, o mais visto pela audiência. Ao conseguir isto, garante 

também um aumento da receita publicitária, pois todos os produtos irão querer associar-se 

ao programa para garantir igualmente maior difusão do produto.  

 

Atualmente são diversos os programas visualizados na televisão, destacando-

se os seguintes: 

 Telejornal 

 Séries 

 Telenovela 

 Debates 

 Jogos de Futebol 

 Filmes 

 Reality Shows 
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 Programas religiosos 

 Programas Musicais 

 Programas Infantis 

 Programas Humorísticos 

 Documentários 
7
 

 

Esta oferta diversificada serve para o entretenimento do público, podendo este 

escolher qual o programa que mais lhe desperta interesse, mas também serve para os canais 

concorrentes estarem sempre em constante atualização oferecendo o que os espectadores mais 

gostam de ver. Atualmente os programas com mais visualização são os Reality Shows, um 

verdadeiro sucesso de audiência, o que mostra que existe uma mudança na sociedade uma vez 

que há uns anos atrás os programas preferidos pelo público eram de conhecimento, como os 

documentários e/ou programas sobre determinados assuntos/temas. A sociedade e o mundo 

estão em constante mudança, e os canais televisivos acompanham essa mudança. 

 

2.2.4 Internet  
 

A internet tem as suas características próprias e conseguiu conquistar o seu lugar nos 

meios de comunicação devido à capacidade que tem de chegar a todo o mundo. Atualmente 

um dos meios de comunicação mais utilizado é a internet – rede mundial de computadores 

que interliga o mundo. A internet, através do correio electrónico substituiu maioritariamente o 

correio tradicional. Existe atualmente a hipótese de levar a informação às pessoas como nunca 

antes houve. Os principais passos da Internet verificaram-se em 1992, com o aparecimento da 

Internet Society, cuja principal função era normalização de protocolos e organização da rede 

em crescimento (Oliveira 2012:3). Com o passar dos anos o mundo empresarial passou a 

focar-se mais no online, os diferentes sistemas evoluíram de tal forma que se tornaram uma 

fácil navegação para os utilizadores, com a indústria da informação surgiram motores de 

busca (Oliveira 2012: 3). A evolução da Internet manifestou-se através da sua utilização 

(Albuquerque 2013:49). É visível que ao longo dos anos muita coisa mudou. 

Albuquerque frisa que 

 

Esta mudança é principalmente notória ao nível de uma maior, e aparentemente 

crescente, participação do usuário. A par desta constatação, a internet também é 

                                                           
7 Informação retirada da Internet no site portalnacional.com.pt/útil/tv   
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responsável pela reconfiguração da vivência social, dando origem ao que se pode 

denominar de sociedade em rede (Albuquerque 2013:49).  

 

A sociedade em rede é aplicada no exato momento em que a internet se destaca como 

meio de comunicação importante da vida quotidiana (Albuquerque 2013:49). Foram as 

inovações tecnológicas, que apareceram em meados do século XX, que fizeram com que esta 

forma de organização social se desenvolvesse.  

Uma característica que torna a Internet um meio de comunicação forte é o facto de esta 

não possuir barreiras, sendo que as limitações impostas por captação de sinal tanto das rádios 

como das televisões não são problema (Freixo 2012:4).  

Vivemos num mundo em que a utilização da internet é um bem essencial quer a nível 

pessoal quer a nível profissional. O rápido acesso em conseguir chegar virtualmente a 

qualquer lado torna a internet um bem essencial. Com o desenvolvimento da tecnologia deu-

se, como já foi referido, a evolução dos meios de comunicação assim como o 

desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

 

2.3 Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
 

A troca de informação, o expressar ideias e emoções são fatores que contribuíram para 

a evolução das formas de se comunicar. Assim sendo, com o passar dos anos, o homem foi 

aperfeiçoando a sua capacidade de se relacionar. E é assim que surgem as Novas Tecnologias 

de Informação (TIC), sendo estas também uma ferramenta na hora de divulgar os eventos. A 

utilização das TIC é cada vez mais indispensável na atualidade, criando novas formas de 

interação entre as pessoas. O século XX ficou marcado pelas tecnologias de informação e 

comunicação, que levaram a grandes mudanças na sociedade. As TIC são um conjunto de 

recursos tecnológicos que, ao estarem integrados entre si, proporcionam processos de 

comunicação existentes em várias áreas. Podem compartilhar informações, como sites na 

Web, equipamentos de informática, entre outros (Leal 2009:5).  

Não existe dúvida nenhuma que, atualmente, um computador é uma ferramenta 

indispensável nas vidas de cada um de nós. quer a nível pessoal e/ou profissional.  

Atualmente as TIC são uma importante infraestrutura no desenvolvimento das 

sociedades, conseguindo mudar o tipo de comunicação nos padrões do setor privado, social, 

cultural, económico, educativo e político. Quando se fala em “instrumentos” de comunicação 

e informação, são referidos não apenas os mais antigos, como também as novas tecnologias, 



 
 

33 
 

onde se inclui uma parafernália imensa de recursos como os computadores, correio 

electrónico, internet, entre outros (Ferreira 2007:27).  

As TIC levam às trocas de informação. Com o decorrer dos tempos, a importância dos 

meios de comunicação foram assumindo uma dimensão global. Cada vez mais, a internet é 

um meio difusor de informação. Blogues e comunidade virtuais, são exemplos concretos de 

formas de armazenamento, divulgação e promoção da internet. Os meios de partilha de 

conteúdo tradicionais estão a ser revolucionados pela era da internet, onde o acesso à 

informação e partilha é gradualmente facilitado.  

A rápida difusão da internet e a emergência de várias construções sociais facilitadas 

pelas suas tecnologias estão a mudar as condições que definem as técnicas de marketing. O 

uso da internet assume nos dias de hoje uma importante componente para a difusão da 

mensagem. A internet reúne condições eficazes no que diz respeito à disseminação de 

conteúdos e promoção. As redes sociais têm-se tornado cada vez mais populares. Websites 

como o facebook permitem aos utilizadores criar perfis. Estes sites, não são utilizados apenas 

por utilizadores domésticos, mas também pelas empresas que têm vindo a utilizar cada vez 

mais as redes sociais. Este também tem sido cada vez mais um meio usado para divulgar 

diversos eventos culturais.  

É possível verificar que as empresas utilizam as novas tecnologias, e em particular a 

Internet, como ferramenta de vantagem competitiva. É notório que a ligação à internet, 

permite aos utilizadores aceder à informação online. A internet tem revolucionado os meios 

de comunicação, já que permite um acesso cada vez mais facilitado à informação e melhor 

partilha (Gonçalves 2009:8). Redes sociais, blogues e afins têm vindo a fixar-se cada vez mais 

no mundo atual levando, deste modo, a que as vias tradicionais repensem o modo como fazem 

uma determinada divulgação. (Gonçalves 2009:8). A Internet tornou-se um meio de extrema 

importância e utilidade, algo que as pessoas nunca pensaram que se iria tornar tão essencial. 

Em suma, a internet revela-se como uma plataforma essencial de comunicação. Sendo assim, 

a publicação de conteúdos poderá ser uma fonte útil de promoção e de marketing. A internet 

reúne condições eficazes no que diz respeito à disseminação de conteúdos e promoção. 

Diariamente vários eventos culturais são realizados com sucesso devido à esta eficácia da 

internet. Cada vez mais os eventos são divulgados por este meio, levando as pessoas a ficarem 

a par das novidades em tempo real e podendo acompanhar todas as suas atualizações.  

  Qualquer que seja o tipo de evento, só terá o sucesso pretendido se for bem divulgado. 

Existem diversos caminhos para fazer com que o público saiba do evento. Utilizar os meios 
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de comunicação é provavelmente o melhor caminho para este efeito. A melhor forma de atrair 

a presença do público e assegurar o sucesso do evento cultural é divulgando-o do modo mais 

profissional possível. Para Gomes (2006:10): 

 

O ideal é que a divulgação de um evento cultural esteja a cargo de um jornalista assessor de 

imprensa. Ele tanto pode assessorar permanentemente o arista, ou ser alguém contratado 

especificadamente para aquele evento; o essencial é que o promotor terá garantido que o 

seu evento será apresentado por alguém com bom trânsito junto aos redactores dos roteiros 

nos jornais e sites e aos produtores dos programas de rádio e TV de forma a gerar interesse 

desses veículos em sua divulgação- daí porque, sempre que possível, deve-se procurar um 

assessor que conheça o mercado de mídia local.  

 

Um dos pontos favoráveis de contratar um jornalista assessor de imprensa para este 

cargo é ter alguém dedicado exclusivamente à divulgação. Contudo, nos dias de hoje e com a 

implementação das redes sociais no mundo, torna-se mais fácil divulgar determinados 

eventos. A quem couber a tarefa de divulgar um evento, o primeiro passo para faze-lo 

corretamente é conhece-lo. A realização de um evento responde cada vez mais a múltiplos 

interesses. Os patrocinadores são um exemplo.  

 

2.4 Patrocínios  

 

  Os patrocínios são vistos como uma relação comercial em que uma empresa 

proporciona apoio financeiro a uma pessoa, ou a uma empresa com a finalidade de que estes 

realizam as suas atividades. O patrocinado é caracterizado como uma ferramenta de marketing 

que acrescenta notoriedade à marca e valor comercial ao patrocinador, ou seja, este acaba por 

ser um negócio benéfico para ambas as partes. Da silva (1998:18) refere que “A expressão, 

patrocínio, é uma das mais correntes na dinâmica da comunicação das empresas com o 

ambiente exterior.” A palavra patrocínio é uma palavra originária do latim, que deriva de 

“Sponsor/sponsoris” que tem diversos significados como por exemplo fiador (Da Silva 1998: 

18). Ao contrário do que se pensa, o patrocínio não é um instrumento de comunicação 

recente. De uma forma ou de outra, o patrocínio já existe há muitos anos, mas o seu potencial 

como instrumento de comunicação de marketing tem vindo a ser mais apreciado por 

diferentes organizações. O patrocínio é uma técnica de comunicação com grandes raízes na 

cultura anglo-saxónica, associada ao termo negócio e baseado no conceito de troca em 

marketing (Mendes 1991:72). O patrocínio é executado de uma forma em que os dois sentidos 

(patrocinador e patrocinado) conseguem tirar rendimento imediato (Da Silva 1998: 21). Como 
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exemplo, o euro 2004: uma das principais tarefas deste grande evento foi o contacto com os 

patrocinadores. Os patrocinadores querem publicidade, reconhecimento da sua marca. Para 

dar impacto à marca do patrocinador, os estádios foram decorados e foram colocados na rua 

diversos cartazes com o logótipo do euro 2004 e com o logotipo da marca.  

  Um dos muitos patrocinadores do euro 2004 foi a coca-cola. Muitas das marcas já 

eram reconhecidas por parte do público, mas neste tipo de acontecimentos pretendem estar 

sempre presentes, podendo mostrar ao público muitos dos seus produtos.  

  A conquista de um patrocinador é uma das etapas importantes para qualquer tipo de 

evento. Independentemente do evento ser maior ou mais pequeno, este precisa de possíveis 

investidores que possam colaborar ou com dinheiro ou com alguma atividade necessária para 

que o evento seja realizado. Antes de apresentar um projeto a um patrocinador, é importante 

conhecer o mercado em que este se insere, conciliando os interesses. Para conseguir adquirir 

um patrocinador é necessário demonstrar profissionalismo e eficiência, é importante que por 

parte do organizador de eventos seja transmitida confiança a quem for efetuar um patrocínio. 

Com isto, é possível verificar que o “negócio” é algo rentável para ambas as partes.  
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3. Redes sociais 

 

 A forma como a tecnologia entrou nas nossas vidas alterou a maneira como o mundo é 

visto. Não se pode negar que a tecnologia não é apenas um instrumento mas é também, uma 

parte de nós próprios no mundo. A invasão da tecnologia nas nossas vidas veio alterar e 

introduzir mudanças no modo como experimentamos a realidade, tanto no modo como 

usamos a linguagem, como na forma como escrevemos, lemos e comunicamos (Sacristán 

2003:81). Contudo, é importante frisar que não se devem pensar que a tecnologia traz 

facilidades na maneira como processamos o conhecimento. Mas é notório que todas as 

revoluções tecnológicas transformaram quer a médio ou a longo prazo a relação que 

estabelecemos com o mundo. Vivemos hoje numa enorme globalização. Com a tecnologia 

novas formas de comunicação difundiram-se entre diferentes civilizações. A internet é uma 

das ferramentas mais poderosas da tecnologia. Esta é uma rede informática que aglomera 

outras redes permitindo uma ligação a milhões de sistemas, ligação esta, que permite um fácil 

acesso às informações. Rheingold frisa que  

 

Hoje em dia sabe-se como as anteriores tecnologias da comunicação mudaram a vida das 

pessoas, tornando-se necessário compreender como e porquê tantas experiências sociais 

estão a evoluir em paralelo com as mais recentes tecnologias d comunicação (Rheingold 

1996: 18). 

  

 A internet sustenta a ideia da “aldeia global” em que vivemos. O famoso termo “à 

distância de um clique” tornou-se cada vez mais usual na nossa sociedade por termos a 

capacidade de aceder virtualmente a qualquer ponto do país. Com este sucesso imenso e a 

facilidade que a internet trouxe para as nossas vidas surgem as redes sociais. Atualmente o 

facebook é a rede social que possui maior potencialidade no que respeita à partilha de 

informação. As redes sociais podem ser vistas como criações tecnologias na qual um conjunto 

de participantes partilham valores e interesses. Atualmente e cada vez mais, estas são 

utilizadas também pelas empresas para divulgarem o seu trabalho. O facto de ser um fácil 

acesso e não terem custos leva a as empresas a utilizarem cada vez mais este meio. Existem 

vários tipos de redes sociais, cada uma com a sua própria característica e com um modo de 

funcionamento próprio (Albuquerque 2013:52). Contudo, todas elas permitem que o usuário 

se apresente através de uma imagem, determinada a sua privacidade e que cada 

relacionamento entre usuários seja dependente da concordância de ambos, com o 

consentimento dos critérios definidos (Albuquerque 2013:52). As redes sociais na internet 
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favorecem o contato entre os usuários. Nos dias atuais, as redes sociais podem ser utilizadas 

através de diversas aplicações para dispositivos móveis de acesso à internet, nomeadamente 

os Smartphones e Tablets.  

 Não restam dúvidas que uma das palavras mais procuradas no mundo virtual é o 

facebook. De Sousa (2013:2) salienta que “A utilização do facebook revela quer efeitos 

positivos, quer negativos na vida de cada utilizador, o que faz com que seja um ponto a 

destacar aquando da análise do papel que as redes sociais têm na sociedade atual.” O mesmo 

autor afirma, ainda, que um dos fatores que contribuiu para o sucesso do Facebook é o facto 

de este ser detentor de um conjunto de ferramentas que é disponibilizado aos utilizadores 

sendo que as redes sociais anteriores não tinham tanta diversidade. Relativamente aos aspetos 

positivos pode-se referir, principalmente, a socialização. Relativamente aos aspetos negativos 

estes podem afetar a autoestima, no sentido em que os comentários negativos ou mesmo 

críticas ao perfil de um utilizador interferir com a forma como cada um se vê e se sente (De 

Sousa 2012:10).  

 Existem diversas redes sociais, nomeadamente o hi5, twitter, Instagram, My Space, 

Linked In, youtube e facebook, sendo que cada uma tem o seu propósito. O facebook e 

provavelmente a rede social mais usada. Foi fundada em 2004 por Mark Zuckeberg e por 

mais 3 colegas. O Facebook tem diversas funcionalidades e talvez por isso seja tão popular. 

Permite encontrar e adicionar amigos; possui a possibilidade de se criar grupos, sendo que 

assim, as pessoas que estão inseridas dentro de esse grupo podem trocar informações e/ou 

opiniões acerca de um determinado assunto. As pessoas inseridas neste tipo de grupos podem 

ou não conhecerem-se. Passos afirma que “as empresas estão a apostar nas redes sociais e vão 

apostar ainda mais quando conseguirem quantificar o impato que as ações sob esta plataforma 

têm no cliente” (2011:18). As empresas têm vindo cada vez mais a utilizar o Facebook para 

divulgar a empresa, ou os produtos ou em grandes casos para divulgação de eventos.  

 O facebook revolucionou e influencia a vida de milhares de pessoas todos os dias. 

Outra componente favorável nesta rede social é o facto de cada vez mais as empresas, sejam 

de que tipo forem, aderirem a este mundo, fazendo com que diversas pessoas procurem nas 

páginas oficiais das mesmas atualizações de notícias sobre determinada entidade.
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1. Porto Lazer  

 

Fundada em Setembro de 2006, a Porto Lazer é uma instituição de perfil municipal e 

atualmente um parceiro crucial na estratégia de dinamização da cidade. A afirmação da cidade 

do Porto, no seu contexto global e o papel da estratégia de animação da cidade como fator 

crítico de atractividade, continuarão a ser os princípios orientadores da definição da oferta da 

cidade a curto, médio e longo prazo. Música, Tradição, Gastronomia, Desporto e Animação 

Cultural são algumas áreas que a Porto Lazer oferece à cidade. As palavras de ordem são 

reforçar, inovar e diferenciar.  

Destacam-se os seguintes objetivos da Porto Lazer 

- Garantir a sustentabilidade e racionalidade económica e financeira;  

- Implementar uma cultura de exigência e compromisso que mobilize e oriente os 

colaboradores para a sustentabilidade financeira e organizacional da empresa; 

- Orientar a oferta da Porto Lazer para as reais necessidades e expectativas dos parceiros e 

clientes (entidade + cidadãos + turistas) e para o aumento de notoriedade da marca e do 

destino Porto; 

- Promover e dinamizar a atividade desportiva na cidade, com especial enfoque no desporto 

adaptado, no desporto de formação e na igualdade de género, privilegiando sempre a 

responsabilidade social das instituições; 

- Otimizar a gestão das infraestruturas desportivas da cidade, ao nível da operação, 

manutenção, bem como da maximização da utilização das diferentes instalações; 

- Aumentar o grau de envolvimento e empatia dos diferentes stakeholders com atividade da 

Porto Lazer, em particular com o universo da Câmara Municipal do Porto (Porto Lazer -

Instrumentos de Gestão Previsional 2014).   

 Algumas das missões da Porto Lazer passam por transformar o Porto numa cidade 

alegre, promovendo diversos eventos de dimensões e qualidades internacionais e ir alcançado 

novos públicos. Em paralelo à gestão, promoção e organização de eventos como as Festas de 

S. João, a programação de Verão, esta entidade é, também, responsável pela produção e 

supervisão das atividades físicas e desportivas de âmbito municipal.  

À Porto Lazer compete gerir diversos equipamentos, como a rede municipal de 

piscinas, pavilhões e grandes campos, Complexo Desportivo Monte Aventino, o Pavilhão 

Rosa Mota, o Queimódromo e mais recentemente o SiloAuto. 
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Figura 8: Antigo Logotipo da Porto Lazer 

 

 

O conselho de administração está dividido da seguinte forma:  

Presidente 

Dr. Rui Carvalho de Araújo Moreira 

 

 

 

Administrador Executivo 

Dr. Hugo José Seramota Soares Neto 

 

 

Administrador Executivo 

Dr. Luís André Mendes Alves  

 
Figura 9: Esquema do conselho de administração da Porto Lazer 

8
 

 

 

No final de Setembro deste ano, 2014, o Porto mudou a sua imagem e como tal a Porto 

Lazer acompanhou esta mudança apresentando uma nova e sofisticada imagem. 
9
 

 

 

 

 

 

Figura 10: Novo e atual logotipo da Porto Lazer  

 

As diversas iniciativas realizadas ao longo do ano no Porto têm como principal palco a 

Avenida dos Aliados, Rua Galeria de Paris, Praça Carlos Alberto, Jardim da Cordoaria, Praça 

dos Leões e a Baixa portuense, tendo esta um enfoque particular. Entre os diversos eventos 

                                                           
8 Informação retirada da internet no site www.portolazer.pt/empresa/conselho-de-administração_2 
9 Informação retirada da internet no site www.portolazer.pt/empresa/apresentação_2 
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que a cidade oferece destacam-se os do mês de Junho, nomeadamente o São João do Porto. 

Outro ponto alto é o Festival Primavera Sound Porto, que reforça a sua afirmação no 

panorama turístico internacional. Na área desportiva são dados destaques à prática de hábitos 

de vida saudável, conciliando a prática desportiva informal com a prática desportiva de 

competição, captando novos públicos de diferentes faixas etárias.  

O projeto 1ª avenida foi um balanço positivo que decorreu nos últimos 2 anos, sendo 

que em 2013 se fixou essencialmente no edifício AXA; contudo neste ano de 2014 este 

projeto encerrou (Porto Lazer – Balanço 1ª avenida 2014). A participação da Câmara 

Municipal do Porto, através da Porto Lazer no 1ª avenida traduziu-se essencialmente na 

conceção de uma programação de animação cultural, para a qual contou com a parceria e 

interação das mais diversas entidades e públicos, nos mais diversos projetos e cuja principal 

missão foi a de contribuir, de forma criativa e inovadora, para o desenvolvimento urbano da 

cidade. Muito provavelmente, estes fatores todos, em que a oferta cultural é imensa, levou a 

que o Porto fosse considerado a melhor cidade europeia para se visitar em 2014 (Porto Lazer 

– Balanço 1ª avenida 2014). Obviamente é com este enquadramento positivo, que a Porto 

Lazer continua a manter a cidade viva e convidativa durante todo o ano, com um programa de 

animação constante. Este é um objetivo que de ano para ano ganha novos contornos pelas 

expetativas geradas no público de sempre, mas principalmente naqueles que têm vindo a ser 

conquistados pela permanente oferta da cidade.  
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2. Estágio na Porto Lazer  

 

O estágio curricular foi realizado na empresa Porto Lazer situada na cidade do Porto. 

A opção por esta escolha deveu-se ao facto de se considerar o estágio uma mais-valia para 

obter uma experiência em diversas componentes relacionadas com o plano curricular do 

mestrado em Ciências da Comunicação, especialização em Relações Públicas e Publicidade.  

O estágio curricular teve início no dia 17 de Fevereiro de 2014, dia em que se deu o 

primeiro contato da estagiária com a empresa. Foram apresentadas as tarefas propostas para o 

período de estágio. A recepção foi feita pelo Dr. Daniel Ramos, que fez a apresentação do 

edifício AXA e explicou como o edifício funcionava e como era gerido.  

Foi dada a liberdade para opinar e dar ideias sobre as funções que a estagiária poderia 

desempenhar. Ficou também ao critério da estagiária a planificação do horário do estágio de 

modo que se apresentasse mais conveniente, sendo que maioritariamente o horário de entrada 

realizava-se pelas 11h da manhã. Contudo, relativamente ao horário de saída, não existia uma 

hora fixa para a estagiária, mas esteve sempre de acordo de modo que se concluísse as 

novecentas horas do estágio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

3. Apresentação das Atividades Desenvolvidas 

 

O estágio curricular teve início no dia 17 de Fevereiro de 2014, dia em que se deu o 

primeiro contacto da estagiária com a empresa. Foi recebida pela Dra. Cláudia, a directora 

artística e pelo Dr. Daniel. Aí foi decidido que a estagiária iria realizar o estágio no Edifício 

AXA (figura 11). Este edifício é constituído por 7 pisos e cerca de 50 salas. É habitado por 

agentes culturais e artísticos da cidade, e por criados emergentes. Inicialmente pertencia à 

Companhia de Seguros AXA. Após estes fecharem, o edifício foi cedido à Câmara Municipal 

do Porto. Desde então os Aliados têm sido palco das diversas exposições, performances, 

concertos, espetáculos de dança e teatro, entre outros. 

 

 

Figura 11 – Edifício AXA, local onde foi realizado o estágio (Fotografia tirado por Adriano Miranda, 

Jornal Público 2013).  
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 Ambos começaram por explicar como funcionava o Edifício AXA. Logo de seguida o 

seu orientador institucional Dr. Daniel, fez a apresentação da estagiária aos funcionários e ao 

Edifício.  

O primeiro desafio lançado foi a elaboração de um pequeno plano de comunicação. 

Este desafio era no sentido que a estagiária referisse os aspetos positivos e negativos do 

Edifício AXA. Ora esta acabou por se tornar uma tarefa complicada uma vez que a estagiária 

tinha acabado de chegar ao estágio e ainda não estava familiarizada com o edifício. Neste 

plano de comunicação foram salientados vários aspetos mas apenas mais tarde se viria a 

perceber o porquê de algumas atividades não serem realizadas.  

Para uma melhor organização nos gabinetes do orientador institucional da estagiária e 

da directora artística foi executado uma tabela cronológica anual. O objetivo destas tabelas era 

organizar e planificar as atividades que iriam realizar-se.  

A 20, 21, 22 de Fevereiro, o Edifício AXA foi palco do evento. “The Strings”, uma 

performance de Nella Turkki e Mbalou Arnould, performance que recorria a cordas e 

movimentos. A função da estagiária foi fazer a recepção do público, recebendo cordialmente e 

indicar em que parte do edifício era realizado este evento.   

Entre 2012 e 2013 o 1º avenida inundou a Baixa do Porto de atividades artísticas. O 1ª 

avenida foi um projeto de Dinamização Económica e Social da Baixa do Porto promovido 

pela Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer, com a PortoVivo com fundos 

europeus. O 1ª avenida tinha como objetivo promover a atractividade do centro do Porto, 

objetivo integrado na estratégia de animação da cidade, que tem vindo a ser cruzada com a 

estratégia municipal de revitalização da baixa portuense e com a estratégia de afirmação 

internacional da marca Porto e de reforço contínuo do seu potencial de atração turística. O 

projeto terminou neste ano de 2014 (Balanço 1ª avenida 2014). 

Para o encerramento do mesmo foi realizado uma cerimónia de balanço do 1ª avenida. 

Esta cerimónia contou com a presença de várias personalidade que fizeram parte do projeto e 

também com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira. A função da estagiária 

para esta cerimónia foi fazer um vídeo com todos os intervenientes que fizeram parte do 1ª 

avenida de modo que este pudesse ser visualizado no momento da cerimónia. Também aqui 

lhe foi atribuída a tarefa de fazer a recepção do Presidente da Câmara Municipal do Porto, dos 

artistas e da comunicação social.  

O dia 30 de Abril ficou na memória de toda a equipa do Edifício AXA. Este recebeu o 

maior evento de Street Art alguma vez realizado no Porto. Cinco pisos do edifício foram 
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intervencionados com pintura e grafitti. Os autores destas intervenções foram Fra. Biancoshok 

(Itália), L´Atlas (França), Okuda (Espanha), Alma, Bifes, Bug, DOC, Draw, Ego, Eime, Natz, 

Fedor, Godmess, Hazul, Mesk, Mots, Mr.Dheo, Neutro, Oker, Third e Vírus. Este evento foi 

uma homenagem à Arte Urbana (em especial à que é feita no Porto) e teve como objetivo 

colocar a cidade no centro das atenções do panorama internacional da Street Art. Ao longo de 

todo o estágio este foi, provavelmente, o maior desafio para a estagiária. A primeira tarefa 

para este grande evento foi contactar por e-mail os artistas para disponibilizarem material 

oficial dos seus trabalhos para posteriormente serem divulgados. Em posse do material 

pretendido criou-se um blog oficial do evento e uma página oficial de Facebook para 

promover o evento. O blog e a página foram criados antes do evento a fim do público se ir 

familiarizando com o mesmo. Nestas duas páginas da Web foram colocados os artistas que 

iriam participar no evento com os trabalhos que todos eles tinham fornecido. Após isto foi 

lançada outra proposta, a fim de promover o evento com vídeos apelativos era necessário 

realizar pequenas entrevistas aos artistas com questões, que a estagiária achasse pertinente, 

relacionadas com Street Art e o evento. Foi feito um pequeno estudo sobre cada um dos 

artistas e sobre os métodos com que eles trabalhavam. Após este estudo ser feito e com a 

aprovação de superiores 4 questões foram então colocadas aos artistas, nacionais e 

internacionais, nomeadamente as seguintes: 

- “Fale-nos do seu percurso como Street Artist” 

- “Possui alguma referência ou temática para a elaboração dos seus trabalhos?” 

- “Que tipo de trabalho optou por fazer nesta exposição?” 

- “Qual a sua opinião, como Street Artist, acerca desta iniciativa a decorrer no Edifício 

AXA?” 

Estas questões exigiram uma especial atenção e tiveram que ser bem pensadas uma 

vez que como seria para uma execução de vídeos promocionais, tinha que ser algo simples, 

curto e que o vídeo conseguisse captar a atenção do público. Uma vez que as questões 

estavam aprovadas coube também à estagiária realizar as entrevistas aos artistas. Para chamar 

a atenção do público foram intervencionados, por alguns artistas, cartazes sobre os seus 

trabalhos. Nesta tarefa a estagiária auxiliou a afixar os cartazes na Estação de Metro dos 

Aliados. Aí já era visível a curiosidade do público. Alguns dias antes da inauguração a 

estagiária foi informada que no dia da inauguração da Street Art iria haver um espetáculo de 

dança nos Aliados, uma performance urbana de Cyril Viallon (França). Aqui foi também 

proposto realizar uma entrevista ao artista. Como anteriormente tinha sido com os artistas da 



 
 

46 
 

Street Art, também aqui foi feita uma pesquisa do coreógrafo francês de modo a conciliar 

questões sobre o seu trabalho e o evento. Após terem sido aprovadas as questões realizadas 

foram as seguintes 

- “ O que é que o público pode esperar desta performance?” 

- “ Quantas pessoas fazem parte deste projeto?” 

- “Qual é a sua opinião sobre a exposição Street Art AXA Porto?” 

Para este evento as expectativas eram altas e a pressão era grande para que nada 

falhasse. Deste modo, a estagiária também saiu à rua para afixar Flyers nas zonas atrativas da 

cidade do Porto e posterior distribuição de panfletos pelo público. Para que fosse visualizado 

no dia na inauguração foi pedido que se executasse um vídeo com trabalhos anteriores dos 

artistas convidados a participar no evento, divulgando assim um pouco mais sobre os seus 

trabalhos. O dia na inauguração estava aí e os nervos eram grandes. Tinham sido semanas de 

duro trabalho para que nada falhasse e para que o evento fosse um sucesso e foi exactamente 

o que aconteceu. Toda a equipa do edifício AXA ficou surpreendida com afluência de um 

grande número de pessoas à inauguração. Segundo dados oficiais mais de 4 mil pessoas 

visitaram no dia da inauguração. Nesse dia a estagiária tinha a função de fazer a recepção dos 

convidados ao evento. É de salientar que, todos participarem exaustivamente para o sucesso 

deste evento. Desde os artistas convidados, às estagiárias, aos funcionários e aos superiores. 

Sempre que fosse necessário fazer algo todos contribuíam. Este foi, sem dúvida, um trabalho 

de equipa. Alguns artistas aproveitaram este momento para divulgarem muito do seu trabalho 

e, posteriormente foi aberta uma pequena loja onde estavam à venda diversos trabalhos. A 

tarefa da estagiária nessa loja era fazer o atendimento ao público.  

Por outro lado também foi realizado o atendimento ao público no serviço na Magda 

Gallery. Esta era uma galeria que estava inserida num dos pisos do edifício AXA juntamento 

com a exposição da Street Art, com quadros expostos da autora. Aqui a estagiária fazia 

serviço de recepção respondendo às questões e dúvidas do público que passasse pela 

exposição. Com o fim da exposição a chegar era importante ter a opinião das pessoas 

relativamente ao evento realizado. Era também importante obter dados concretos de como as 

pessoas tinham tido conhecimento do evento, que nacionalidades já tinham passado pelo 

AXA e o que achavam do evento. Deste modo foi realizado um inquérito que estaria 

disponível à entrada para que o público respondesse de modo a obter as respostas que se 

pretendia. Após a estagiária ter feito uma análise do inquérito para fornecer os dados aos 

diretores de comunicação verificou-se que as idades eram compreendidas entre os 15 e os 79. 
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Os visitantes que por ali passaram eram oriundos da Ucrânia, Macedónia, Brasil, República 

Checa, Itália, Grécia, Espanha, França e Inglaterra. A divulgação deste evento foi 

diversificada. Anúncios na rádio, nomeadamente na Antena 3 patrocinador oficial, 

reportagens do Telejornal da RTP1, reportagem no Programa “Agora” da RTP2, os cartazes 

afixados no Metro dos Aliados, os Flyers, os panfletos, a divulgação contínua na página 

oficial do facebook do evento foram alguns pontos que se destacam na divulgação.  

Foi realizado um pequeno estudo sobre como a população adquiriu conhecimento da 

realização do evento e obtiveram-se os seguintes dados ilustrados no gráfico 1: 

 

 

 

 

Gráfico 1: Representação de como a população obteve conhecimento do evento Street Art AXA Porto  

  

Numa amostra de 250 pessoas ficou registado que 122 tiveram conhecimento através 

do facebook, 52 através dos cartazes no metro, 32 através do flyers, 25 através das notícias na 

TV (nomeadamente o programa “Agora” apresentado por Filomena Cautela) e finalmente 19 

tiveram conhecimento deste evento através de amigos. Com os resultados finais verificou-se 

que a missão e os objetivos foram atingidos. Segundo dados oficiais a Street Art AXA Porto 

recebeu mais de 20.000 visitantes num mês.  

Para o dia Internacional do Teatro foi pedido à estagiária para elaborar dois cartazes 

alusivos ao dia. Um novo grande evento realizou-se no edifício AXA. Este recebeu um novo 

ciclo de exposições e reflexões dedicado à fotografia. O elemento central foi a exposição de 

fotografia “L´Imaginaire d´après nature” de Henri-Cartier Bresson. Esta exposição de 
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Bresson, considerado o pai da fotografia, trouxe 54 fotografias originais. “A máquina 

fotográfica é para mim um caderno de esboços, o instrumento da intuição e da 

espontaneidade, o mestre do instante que, em termos visuais, questiona e decide 

alternadamente. Para “significar” o mundo é preciso sentir-se implicado naquilo que 

recortamos através do visor. Esta atitude exige concentração, sensibilidade, um sentido de 

geometria. É através da economia de meios e, sobretudo, um esquecimento de si próprio que 

chegamos à simplicidade da expressão. Fotografar é suster a respiração quando todas as 

nossas faculdades convergem para captar a realidade evasiva; nesse momento a captura de 

uma imagem reveste-se de uma enorme felicidade física e intelectual. Fotografar é nivelar na 

mesma linha de mira a cabeça, o olhar e o coração. É um modo de vida.” (Henri Cartier-

Bresson). Simultaneamente com esta exposição, outras duas estarão expostas no AXA. “A 

Encenação do quotidiano” exposição que propõe reflectir sobre a fotografia contemporânea e 

ainda o “Projeto Troika, em construção” que se apresentou pela primeira vez ao público e que 

incluiu nomes de destaque do nosso panorama nacional. A exposição de Cartier Bresson 

também foi inaugurada em moldes semelhantes em 2009 no Museu de Arte Moderna de Paris. 

Esta exposição foi uma oportunidade de ver algumas das obras mais emblemáticas deste 

génio da fotografia. Esta exposição ocupou um dos pisos do AXA. Noutros dois esteve “A 

Encenação do Quotidiano”, este foi um convite dirigido a atuantes no universo da crítica. Esta 

tinha como objetivo reflectir e provocar a reflexão sobre a fotografia contemporânea. As áreas 

de intervenção foram diversas desde instalação, fotografia, vídeo e multimédia. Os nomes dos 

artistas que integraram esta exposição foram Tiago Afonso, Rogério Martins, Hugo R.Costa, 

Cláudio Reis, Gabriela Machado, Praça Pereira Coutinho, Samuel Rama, Pedro Bandeira, 

Tiago Casanova, Pedro de Passos, Wagner Morales, Teresa Luzio e Catarina Botelho. 

Relativamente ao “Projeto Troika, em construção” esta foi uma exposição que se inaugurou 

duas semanas depois da “L´Imaginaire d´après Nature” de Henri Cartier Bresson e da 

“Encenação do Quotidiano”. Esta exposição criou-se pela mão de 8 fotógrafos e 1 realizador, 

Adriano de Miranda, António Pedrosa, Bruno Simões Castanheira, José Carlos Carvalho, 

Lara Jacinto, Paulo Pimenta, Pedro Neves, Vasco Célio e Rodrigo Cabrita que lançaram um 

olhar ao país pós Troika. Os artistas afirmavam “Nove olhares, nove fragmentos de um país 

que mudou. Nesta exposição vamos dar ao público parte da construção do nosso trabalho, 

pedaços de espaços habitados e vazios mas sempre com gente dentro. Experimentamos, numa 

perspectiva em work-in-progress, um trabalho inacabado e que só conseguiremos levar a bom 

termo se a sociedade quiser.” Esta exposição contou ainda com artistas convidados expondo 
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trabalhos desenvolvidos a partir do conceito deste projeto, destaque para Rafi, Rute Rosas, 

Nuno Florêncio, Carlos Oliveira e Isaque Pinheiro. Inicialmente a primeira proposta colocada 

à estagiária era fazer umas alterações na Planta que continha a estrutura de como os quadros 

do Henri Cartier-Bresson iriam ser expostos. Era necessário coloca-los segundo uma ordem. 

Após a planta estar concluída, os quadros foram afixados nas paredes de um dos pisos do 

edifício AXA e a estagiária auxiliou nesta tarefa.  

 Posteriormente foi-lhe também proposto a criação da página oficial no Facebook 

sobre o evento, página que era constantemente atualizada com detalhes destas exposições. 

Para promover o evento foram distribuídos flyers pelo público e afixados cartazes nos lugares 

mais emblemáticos da cidade a fim de atrair as pessoas. Na inauguração da exposição de 

fotografia de Henri Cartier-Bresson, da “Encenação do Quotidiano” e “Projeto Prós-Troika, 

em construção” a estagiária tinha a função de fazer a recepção aos convidados ao evento. 

Enquanto as exposições estavam em exibição, ou seja, até ao dia 31 de Agosto, a estagiária 

mantinha a tarefa de fazer o serviço de recepção ao público, auxiliando-os nas questões e 

dúvidas que estes colocavam. Este evento também contou com divulgação televisiva 

nomeadamente no Telejornal da RTP e no programa “Agora” na RTP2 apresentado por 

Filomena Cautela.  

Para o bom funcionamento do edifício era necessário uma planta de quando e quem 

pegava em chaves para se deslocar a determinados gabinetes do edifício. A fim de evitar 

confusões nessa planta criada pela estagiária ficava o registo de todas as pessoas que acediam 

às chaves.  

Paralelamente a estas atividades realizadas pela estagiária pode-se referenciar que para 

o que fosse necessário ajudar, a estagiária estava presente.  
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4. Análise da página de Facebook da Porto Lazer  

 

 Com a pesquisa feita acima acerca das redes sociais, é possível verificar que cada vez 

mais este meio é utilizado no mercado de trabalho. Muitas empresas utilizam as redes sociais 

para fazerem a divulgação em tempo real. No caso da Porto Lazer, é possível consultar a 

página oficial no facebook para estar constantemente a par da atualização dos eventos que se 

vão realizando. Para este efeito é feita uma análise à página oficial do facebook da Porto 

Lazer.  

 

Tabela 2: Análise estatística da página de Facebook da Porto Lazer  

 

 Esta página, em que se pode verificar diversos anúncios de novos eventos, encontra-

se bem estruturada. Para além de anunciar os eventos que se vão realizar, fazendo-o 

antecipadamente, costumam promovê-los realizando vídeos de modo a que o público fique 

mais em contacto com o evento em questão. Nos eventos que se destacam é possível ainda 

encontrar páginas oficiais do próprio evento.  Na tabela apresentada foram seleccionados os 

meses entre Fevereiro e Agosto uma vez que foi o período em que o estágio foi realizado. É 

possível verificar que a página oficial de facebook resulta no que diz respeito à divulgação da 

informação dos eventos, uma vez que existe um grande número de gostos e partilhas por parte 

do público. Esta tabela mostra, também, que existe uma interação entre a empresa e o público. 

  Os eventos realizados são variados, desde exposições, workshops e concertos e, por 

norma, situam-se em diversos locais da cidade do Porto, promovendo assim a cidade. 
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Geralmente, realizam-se eventos todas as semanas, sendo o verão a época alta para a 

realização dos mesmos, quer no Porto quer noutra cidade, quando grande parte da população 

se encontra de férias e as condições meteorológicas são agradáveis, ajudando assim à 

execução de atividades ao ar livre. A interação na página da Porto lazer com o público é 

grande. A entidade faz por agradar sempre ao público e mostrar que existe para satisfazer e 

com certos gestos demonstram o carinho que sentem por quem interage com a página oficial 

(figura 12).  

 

Figura 12: Foto oficial da Página Oficial de Facebook da Porto Lazer  

 

 Como foi referido anteriormente a diversidade de eventos na Porto Lazer é grande, 

vejamos alguns deles que se realizaram na cidade do Porto.  

 Em abril de 2014 foi realizado um workshop “Do 2D ao 3D”, no Edifício AXA, 

promovido pela Escola Superior de Educação do Porto e pela Porto Lazer. Com base no 

processo de construção das esculturas de Ângelo de Sousa, a partir de intervenções simples, 

como cortes e dobragens, transformaram-se superfícies planas em objetos tridimensionais.   

 De 30 de abril a 1 de Junho, realizou-se no Edifício AXA um dos maiores eventos 

realizados de Street Art no Porto (Figura 13). A exposição teve entrada livre. Foram cinco 

pisos do edifício intervencionados com pintura, graffiti, entre outros. Esta iniciativa pretendia 

ser uma homenagem à Arte Urbana. Este evento será alvo de análise neste relatório.  
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Figura 13: Cartaz oficial Street Art AXA Porto  

 

 Em Maio de 2014, o Porto recebeu a 9ª corrida da mulher. Esta prova teve a 

participação de 15 mil atletas femininas. Parte do valor das inscrições foram doadas para o 

IPO-Porto e a luta contra o cancro da mama. A Porto Lazer ofereceu 10 inscrições nesta 

iniciativa num passatempo sobre o tema. No mesmo mês e como antevisão de um dos maiores 

eventos do Porto, o S. João, foi realizado um espetáculo multimédia de “Videomapping” 3D 

dedicado à festa com maior tradição na cidade. A projeção realizou-se na fachada da Câmara 

Municipal do Porto.  

 No final do mês de maio foi realizada uma festa da criança de modo a celebrar o dia 

mundial da criança. A “Festa da Criança” ocupou dois dias de festa, surpresa e animação para 

os mais pequenos. As atividades foram realizadas nos Jardins do Palácio de Cristal. Este 

evento foi organizado pela Câmara Municipal do Porto através da Porto Lazer e teve entrada 

livre.  

 Este ano, de 2014, o São João do Porto (Figura 14) teve uma novidade sendo que a 

tradição renovou-se e a cidade teve 6 semanas de festa. Durante estas semanas a diversidade 

cultural verificou-se. Algumas ruas da cidade foram invadidas com o símbolo de S.João, os 

manjericos. O ponto mais alto destas semanas de festa foram os concertos de Ana Moura, 

Fernando Alvim e Bob Sinclar.  
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 Figura 14: Fogo-de-artifício da Festa de São João do Porto sobre o Rio Douro visto a partir da Av. dos 

Aliados. 

 

 

 Outro ponto alto na cidade no Porto tem sido o Festival Primavera Sound. O parque da 

Cidade encheu. Diversos turistas nacionais e internacionais vieram para aquele é considerado 

como uma dos maiores festivais do país, atraindo milhares de pessoas e de várias 

nacionalidades. Cerca de 70 mil espectadores (dados oficiais) assistiram a um conjunto de 

concertos memoráveis. Este evento conta uma vez mais com a organização da Câmara 

Municipal do Porto através da Porto Lazer. Para promover este evento foram realizados 

passatempos em que o tema era “Qual seria a tua reacção se ganhasses bilhetes para o NOS 

Primavera Sound?”. Os participantes tinham que tirar uma “selfie” que ilustrasse a reacção se 

a Porto Lazer oferecesse dois bilhetes diários para o festival. Estes são, sem dúvida, formas de 

atrair o público e uma maneira de divulgar também os eventos.  

Em Junho foi realizada a corrida de São João. Nesta 15ª edição participaram cerca de 

9000 pessoas. Este evento também teve uma causa solidária tendo os participantes 

contribuído com 0,50 cêntimos da sua inscrição para uma entidade de solidariedade social que 

se dedica ao apoio da juventude. Isto mostra que os eventos também contribuem para causas 

sociais ajudando os mais necessitados através de atividades em que as pessoas se divirtam ao 

mesmo tempo.   

Em Junho realizou-se no AXA a exposição de fotografia “L’Imaginaire d’après 

nature” de Henri Cartier-Bresson. Simultaneamente a esta exposição estiveram mais três em 

exibição, todas até ao dia 31 de Agosto. Tal como a Street Art AXA Porto este evento 

também será analisado neste relatório.  
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Um evento popular foi o “Ranchos em Arruada”. Vários grupos e associações 

folclóricas encheram de música e boa disposição as ruas e praças da baixa portuense, 

envolvendo o público, animando as ruas com canções e danças. Esta iniciativa da Câmara 

Municipal do Porto, através da Porto Lazer, contou com a participação do Grupo Folclore 

Escola Secundária Infante D. Henrique, do Rancho Folclórico de Ramalde Associação 26 

Janeiro, Grupo Folclórico de Lordelo do Ouro, Rancho Típico do Ilhéu, Rancho Folclórico 

Danças e Cantares de Campanhã, Rancho Folclórico do Porto e Rancho do Douro Litoral.  

Mais virado para o desporto, foi o “II Torneio de Boccia Sénior São João do Porto”
10

. 

No âmbito da iniciativa Baixa em Boa Forma, organizado pela Câmara Municipal do Porto 

através da Porto Lazer, a Praça D. João I foi palco para diversas atividades físicas. Uma delas 

foi o boccia neste torneio que reuniu diversas equipas de vários municípios, sendo que se 

destacou a equipa do Programa No Porto a Vida é Longa. Este torneio estava destinado a 

residentes do Porto com mais de 65 anos, provando, assim, que a cidade está em boa forma.  

Em Julho foi realizado mais um evento dedicado ao desporto e à saúde. O programa 

“Dias com Energia” apresentou aulas gratuitas de taichi, yoga, método DeRose e Kuk sool 

won. Esta iniciativa realizou-se todos os fins-de-semana até Setembro, nos Jardins do Palácio 

de Cristal, na Quinta do Covelo e no Parque da Cidade do Porto.  

O espetáculo de Música do célebre cantor Seu Jorge teve o carimbo da Porto Lazer. 

Aqui também, foram efectuados passatempos. Os participantes tinham que cantar o refrão da 

música “Amiga da minha Mulher” sozinhos ou em grupo. A ideia era conseguir aproximar o 

público do evento. O escolhido levou para casa um bilhete duplo.  

A primeira noite de Agosto começou com outro grande evento que decorre no Porto 

no Verão. O Festival Varandas (Figura 15). De 1 de Agosto até dia 6 de Setembro de 2014  

este festival anima as varandas da Baixa do Porto, com espetáculos gratuitos de música, 

teatro, dança e poesia.  

 

 

 

 

 

 

Figura15: Cartaz oficial do Festival Varandas 2014  

                                                           
10

 Desporto indoor, de precisão, em que são arremessadas bolas, seis de couro azuis e seis vermelhas, com o 

objetivo de as colocar o mais perto possível de uma bola branca chamada de “Jack” ou bola alvo.  
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 Num dos mais populares festivais do Porto, o público é convidado a olhar para o alto 

dos edifícios, porque nesta iniciativa da Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer e 

da Associação das Coletividades do Concelho do Porto, o palco está literalmente suspenso no 

andar de cima, seja numa varanda, janela ou terraço da invicta. Este ano a aposta foi na 

música tradicional portuguesa e no fado do Porto. Novidade nesta edição foi também o 

reforço da programação paralela, com mais espetáculos infantis e atividades para a família.  

Um evento a destacar é a Feira do Livro (Figura 16) que em 2014 se realizou nos 

jardins do Palácio de Cristal. A Feira do Livro tem como missão constituir-se como o grande 

festival literário da cidade. A programação cultural foi diversa, indo sempre de encontro aos 

interesses do público. Todos os anos são convidados alguns escritores e artistas para a feira do 

livro de modo a interagir com o público. Este ano destacaram-se Rosa Maria Martelo e Rui 

Reininho. Este evento contou com 200 mil visitantes (dados oficiais fornecidos pela Câmara 

Municipal do Porto).  

Figura 16: Cartaz Oficial da Feira do Livro 2014  

 

 

Outro ponto alto na cidade invicta foi a abertura simbólica da primeira parede livre do 

Porto. Este projeto inaugurou um novo ciclo na promoção e criação artística em contexto 

urbano. O mesmo resultou de um desafio lançado aos artistas Hazul Luzah e MrDheo para 

uma intervenção livre e de caráter permanente numa das paredes exteriores da Estação da 

Trindade. Este ato ajuda a que a arte urbana seja vista de outra forma que não o vandalismo.  
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As Noites Ritual são outro motivo de grande atração para a cidade do Porto. A edição 

de 2014 contou com nomes como Blind Zero e David Fonseca. O pavilhão Rosa Mota 

encheu-se com cerca de 5 mil pessoas (dados oficiais).  

Mais uma exposição foi realizada no Edifício AXA. A exposição “Pausa” reuniu 

mostras como pintura, escultura e técnicas de expressão que resultou de uma parceria entre a 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e a Intercycling, com o apoio da Câmara 

Municipal do Porto através da Porto Lazer. Em paralelo com esta exposição esteve outra 

patente também no Edifício AXA. Foi uma exposição com 150 fotografias da 1ª edição do 

concurso realizado anteriormente, ”Outro Prima – Arquitetura e Apropriação”. Entre essas 

150 fotografias, 55 eram candidatas a um prémio no valor de 500 euros. A competição foi 

organizada pela Ordem dos Arquitetos – Secção Regional do Norte, em parceria com a 

Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer. As fotografias são provenientes de países 

como Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, China, Macau, EUA, Brasil, 

México, Marrocos, Índia, Austrália e Peru. Esta diversidade contribuiu para dar a conhecer e 

valorizar a interação da sociedade com a arquitetura.  

Um evento realizado na área de cinema foi o Cinema fora do Sítio 2014. Durante o 

mês de Agosto, o Porto transformou-se numa sala de cinema ao ar livre. Este evento 

regressou à cidade com 10 sessões de cinema gratuitas, em diferentes espaços públicos. O 

ciclo foi composto por filmes comerciais de vários géneros cinematográficos e classificações 

etárias. Foi organizado pela Inatel e pela Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer.  

Na praça das Cardosas foram realizadas duas edições seguidas de Urban Market. O 

evento reuniu artesanato, gastronomia, joalharia e outros produtos de moda e design, além da 

música. Com a organização da Portugal Lovers, Marketing & Comunicação, o evento tem o 

apoio da Câmara Municipal do Porto, através da Porto Lazer.  

A quarta edição da maior festa de música gratuita do Porto regressou em Setembro de 

2014, invadindo as ruas da Baixa do Porto. Foram mais de 10 horas de música, em mais de 50 

concertos com entrada livre nesta edição do NOS D´Bandada (figura 17) que foi considerada 

a maior de sempre.  
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Figura 17: Cartaz oficial do NOS D´Bandada  

 

No final do verão o Porto foi invadido por muita cor através da corrida Color Run. O 

Porto recebeu esta que é a corrida mais colorida do mundo num percurso de cinco 

quilómetros que se iniciaram na Estrada na Circunvalação terminando na zona do 

Queimódromo. Nesta edição a cidade juntou 10 mil participantes.  

A página é especialmente ativa e procurada na época do Natal. Nesta altura a avenida 

dos Aliados enchem-se de magia com inúmeras cores. Também na altura da passagem de ano, 

os Aliados recebem muitos cidadãos para receber o ano seguinte com espetáculos de música e 

fogo-de-artifício. Todas estas atividades referidas foram apoiadas pela Câmara Municipal do 

Porto, através da Porto Lazer.  

 Pode-se verificar que a diversidade de eventos promovidos pela Porto Lazer é grande 

e existe para todas as faixas etárias e para todos os gostos. Este é um dos objetivos da 

empresa, tentar agradar a um maior número possível de pessoas, realizando diversos eventos, 

uns com mais envergadura do que outros. Com esta ambição da empresa é necessário levar a 

cabo uma boa divulgação para o sucesso do mesmo. São utilizados diversos modos de 

divulgação, desde a criação de mupis, cartazes, panfletos, anúncios na rádio e na TV. 

Obviamente sendo a Porto Lazer uma empresa moderna, também se rendeu às redes sociais. 

O Facebook é uma ferramenta de divulgação utilizada diariamente pela instituição. A 

principal vantagem deste tipo de divulgação é o facto da população estar em contato diário 

com as informações fornecidas acerca dos eventos e das atividades realizadas e que se irão 

realizar. A partilha de eventos na página de facebook da Porto Lazer é feita com frequência. 

Praticamente todos os dias existem partilhas de um evento mesmo que este seja repetido, de 

modo a relembrar o público que tal irá acontecer e levando a que este esteja sempre a par das 

últimas novidades.  

O facto de a Porto Lazer efetuar diversos passatempos ajuda também a atrair o 

público. Outro ponto forte que, maioritariamente, joga a favor da empresa são muitos dos seus 

eventos serem de entrada livre.  
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Para ficar na memória de cada um, e para poderem verificar que os eventos são de 

grande sucesso, são tiradas várias fotografias no momento do evento, fotografias estas que 

posteriormente são colocadas na página oficial do facebook da empresa. A prioridade da 

Porto Lazer é conseguir satisfazer o público. Até à data em que o estágio foi realizado a 

página possuía certa de 120 críticas. Muitas são as mensagens que o público deixa na página 

de facebook de modo a transparecer a sua satisfação com o trabalho da empresa, e 

possibilitando a interação da mesma com os fãs. Destacam-se algumas, nomeadamente:  

 

Parabéns, parabéns, parabéns! Adoro toda a actividade cultural que nos têm 

oferecido! Tanto que ver, tanto por onde escolher. ADORO o novo caminho do Rivoli. Há 

muito que ansiava por uma programação variada e interessante! Felicidades ao jovem e 

novo Director. Parabéns Sr. PRESIDENTE, continua a merecer o nosso apoio! Muitos e 

muitos parabéns!” (Mensagem enviada por uma fã para a página de facebook da Porto 

Lazer). 

 

Adoro o nosso Porto! Fantástica esta página uma vez que permite o conhecimento 

do nosso Porto Cultural para todos. Obrigada! (Mensagem enviada por uma fã para a 

página de facebook da Porto Lazer).  
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5. Apreciação crítica do estágio 

 

O primeiro contato com o mundo do trabalho é, sem dúvida, uma mais-valia para 

qualquer indivíduo. Para uma estudante universitária, esta experiência é vista com grande 

importância para o futuro, dando uma perspectiva mais alargada do que pode fazer alguém 

com formação em Ciências da Comunicação. Com este tipo de estágios tenta-se corresponder 

às expectativas que a instituição impõe e, principalmente, perceber de forma mais concreta o 

mundo do trabalho.  

Acho importante salientar o facto de que é importante diferenciar um estágio de uma 

licenciatura de um estágio de mestrado. Enquanto a licenciatura, pelo menos na minha de 

Línguas e Relações Empresariais o estágio foi de 120 horas, neste mestrado em Ciências da 

Comunicação, o estágio contabilizava 900 horas. Ao analisar bem, são praticamente seis 

meses que passamos numa instituição. É inevitável dizer que existem diversas pressões, 

contudo, todas elas diferentes. O superar o objetivo é o principal, depois vem o sentimento de 

não querer desiludir ninguém envolvido neste ciclo, o orientador institucional, o orientador 

académico e de seguida a nossa família.  

A vontade de fazer o estágio fora da cidade académica, neste caso Vila Real, era 

grande. Sempre tive, e pode mesmo chamar-se assim, uma paixão pela cidade do Porto. 

Assim, conseguir o estágio curricular de mestrado na cidade invicta era o primeiro passo. A 

procura de empresas foi intensa e estava consciente que não seria uma tarefa fácil, uma vez 

que encontramos o país numa situação mais crítica. Infelizmente já não existem ofertas de 

estágios curriculares como há uns anos atrás. Quando a esperança já começava a desmoronar 

eis que surge a Porto Lazer. Fui aceite e a empolgação de fazer algo diferente e mudar de 

cidade, para a cidade que pretendia, era grande. Pouco sabia sobre a empresa algo que 

obviamente foi mudando ao longo dos meses de estágio. Ao chegar à Porto Lazer tinha 

consciência que ali seria a minha nova casa e que iria aprender mais. Mas também tinha noção 

que não podia desiludir aquelas pessoas que me tinham aceitado. Dar o máximo de mim era a 

palavra de ordem. E assim foi ao longo de sete meses.  

No meu ponto de vista correspondi às expetativas que depositaram em mim, inclusive 

às minhas expectativas. A adaptação foi fácil, sempre fui muito bem recebida e acarinhada 

por todos os colaboradores. O ambiente que se vivia na instituição foi extremamente 

favorável a que me sentisse adaptada e levando assim um mais a vontade da minha parte. 
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Todas as atividades que me propuseram, foram executadas com todo o gosto e com o melhor 

que sabia fazer. 

O mais gratificante deste estágio foi perceber que era útil e que ajudei a instituição nos 

objetivos pretendidos. Tudo o que aprendi nestes meses está relacionado com todos os 

funcionários da instituição. Para além da aprendizagem profissional estes tipos de estágios são 

uma grande ajuda também na aprendizagem pessoal. O ambiente de trabalho era ótimo, sendo 

este um dos pontos fortes para que todas as atividades que estávamos encarregues fossem 

bem-sucedidos. Posso afirmar que no final do estágio saí da instituição com laços de amizade 

criados. 

Sem dúvida que esta foi uma experiência positiva e enriquecedora por diversas razões, 

desde o contributo que pude dar à instituição até à realização profissional e pessoal. Houve 

momentos difíceis sim, mas todos eles foram ultrapassados com sucesso. Esta oportunidade 

abriu-me horizontes, assimilei novos conhecimentos, e pus-me à prova.  

Assim apenas posso concluir que a realização deste estágio foi uma excelente 

experiência e que voltaria a vivê-la se possível. Cresci como pessoa e como profissional. 

Provavelmente apenas lamento não ter tido oportunidade de ter aprendido mais. Espero 

sinceramente que estes tipos de estágios não terminem. Os estudantes aprendam muito e 

algumas vezes este tipo de oportunidades são a abertura para novos horizontes. Com este 

estágio percebi também que adoro aquilo que faço e que pretendo fazer; esta área permite-nos 

conhecer novas pessoas, novas histórias e conviver. Sem dúvida que este estágio permitiu isso 

tudo. Por vezes o cansaço tomava conta de mim, mas quando me apercebia da sorte que 

estava a ter ao estar na cidade que queria, numa ótima empresa e a fazer aquilo que mais 

gostava sentia que não me poderia queixar. Como diz o ditado “Escolha um trabalho de que 

gostas e não terás de trabalhar um único dia em tua vida!” 
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6. Conclusão 

 

O interesse pelos eventos culturais sempre estiveram presentes mas foi avivado ao 

longo dos anos e com a formação académica. Descobrir como os eventos eram organizados na 

sua totalidade sempre despertou o meu interesse, daí ter decidido estagiar na Porto Lazer. O 

melhor disto era a possibilidade de participar em eventos.  

A realização deste estágio na empresa Porto Lazer deu à estagiária uma maior e nova 

percepção acerca do mundo de trabalho, abrindo-lhe novos horizontes. A escolha da 

instituição deveu-se ao facto de esta se relacionar com a área de formação académica da 

estagiária. Por isso a curiosidade de poder estar do lado de dentro de um evento era grande. 

Para além de uma nova experiência profissional, este estágio permitiu pôr em prática 

conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares e conseguiu despertar ainda mais uma 

vontade de conhecer experimentar coisas novas. Mais e para além de tudo isto aumentou 

também o sentido de responsabilidade da estagiária.  

Este relatório tinha como objetivo principal analisar a aprendizagem levada a cabo ao 

longa da experiencia profissional na Porto Lazer, os principais desafios superados e o 

processo de adaptação a ambiente na instituição. Uma vez que o estágio foi virado para os 

eventos e tudo o que englobavam, interessava fazer uma análise aos eventos no seu todo e 

tudo aquilo que englobavam. Para complementar este estudo dos eventos era necessário fazer 

uma análise à página oficial de facebook da Porto Lazer, comprovando assim, que cada vez 

mais as entidades utilizam as redes sociais para divulgarem os eventos, tendo também a 

oportunidade de actualizarem as informações diariamente e ter o feedback do público naquele 

preciso momento.  

Além disto tudo acima referenciado, o estágio permitiu descobrir mais sobre eventos e 

sobre o “mundo” que o rodeia. De facto os eventos estão praticamente todos os dias nas 

nossas vidas. Em Portugal têm-se assistido a um verdadeiro desenvolvimento dos mesmos; 

Portugal tem crescido e muito neste campo. Os festivais de verão são um grande exemplo, 

uma vez que hoje existem grandes palcos atrativos para turistas nacionais e internacionais. 

Ribeiro et al afirma que  

 

A proliferação de eventos culturais, nomeadamente festivais, foi favorecida não só 

pelo aumento da procura das atividades culturais mas, também, pelas estratégias efectivas 

de diversificação da oferta turística, de modo a captar novos segmentos da procura e/ou 

renovar o interesse de visitantes já habituais. Se a estes fatores adicionarmos a atenção que 

os media concentram no local de realização dos eventos, mesmo por curtos períodos de 
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tempo, encontramos justificação suficiente para o empenho dos agentes públicos e privados 

na realização dos mesmos e nas ofertas complementares (Ribeiro et al 2005:74) 

 

Os media são um facto de grande importância na divulgação um evento. Este deve ser 

bem pensado e posteriormente bem executado. A publicidade feita é crucial nestas ocasiões. 

Esta é atualmente uma das formas de comunicar mais utilizadas, uma vez que se pretende 

cativar o consumidor para um produto ou serviço, quer este necessite ou não. Um dos aspetos 

importantes a ter em conta é a questão da distribuição dos flyers e a afixação de cartazes. Os 

flyers devem ser distribuídos onde existe uma maior afluência de pessoas. A afixação de 

cartazes deve ser colocada em locais com autorização e em locais onde o público consiga 

visualizar o cartaz para se sentir atraído pelo evento ou para que este desperte curiosidade..  

Os outros meios de comunicação abordados neste trabalho foram o jornal, a rádio a 

televisão e a internet. Com uma sociedade moderna e cada vez mais adepta das mudanças foi 

possível verificar que os jornais não têm sido um grande motor de procura para os eventos. 

Contudo, com a “explosão” da internet e com as novas tecnologias sempre a adaptarem-se ao 

meio em que vivemos têm sido uma das maiores procuras para este efeito. Não existem 

dúvidas que as redes sociais vieram revolucionar este meio. O Facebook é a palavra de ordem. 

São vários e cada vez mais as empresas que utilizam este meio quer para divulgar novos 

produtos ou serviços, quer para divulgar os eventos. É um meio rápido de divulgação e não 

tem qualquer custo.  

A comunicação foi igualmente referida e requer também uma grande atenção por parte 

de quem tratará da divulgação dos eventos. Para que o público consiga entender que evento é 

ou que tipo de evento se irá realizar é necessário que a comunicação feita seja clara. Por 

último e muita vezes esquecidos, os patrocinadores também têm a sua importância no 

“mundo” dos eventos. Atualmente com a crise que se vive nem sempre as empresas têm 

possibilidades financeiras para realizar eventos. Os patrocínios entram aqui, uma vez que 

existe o acordo entre ambas as partes; os patrocinadores contribuem com aquilo que 

pretendem (dinheiro ou bens) e ficam/são reconhecidos quando os eventos são divulgados.  

Com a realização do estágio a aprendizagem foi grande, e a elaboração do relatório 

contribuiu bastante para sedimentar a aprendizagem. Os eventos culturais são de facto um 

assunto que está na moda. Estes conseguem distrair o público e outras vezes quando 

educativos quando ensinar algo também. Como vivemos num mundo que se desenvolve de 

dia para dia, provavelmente os eventos culturais acompanharão este desenvolvimento, 

podendo um dia tornarem-se ainda maiores. Portugal neste campo está de parabéns. Já provou 



 
 

63 
 

e tem continuado a provar que consegue estar nas listas da frente quando se trata de realizar 

eventos culturais.  
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Anexo I  – Site da Porto Lazer 

 

 

 

 

Anexo II- Página oficial da Porto Lazer 
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Anexo III  – Trabalho escrito sobre o Edifício AXA 
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No primeiro dia do estágio foi proposto que se fizesse um plano sobre as falhas de 

comunicação que verificávamos no edifício e sugerir, também, atividades que se podiam 

realizar no mesmo. O desafio foi aceite com a consciência que não seria uma tarefa fácil uma 

vez que ainda não estava muito ambientada no meio. Criar um sistema de comunicação eficaz 

é o grande desafio que as organizações enfrentam, já que, muitos erros em empresas podem 

ser atribuídos a falhas de comunicação. Ter um sistema de comunicação eficaz é uma 

estratégia considerada necessária para empresas que buscam crescimento e cultura 

organizacional.  

É importante salientar que existe a consciência que nem sempre tudo o que aqui for 

exposto, como falhas e sugestões de atividades, é possível realizar devido à falta de 

orçamento/incentivos.   

O local em que está inserido o edifício AXA é excelente contudo existem alguns 

aspetos que poderiam ser, se possível, modificados para um melhor aproveitamento. O 

primeiro aspeto que acho relevante salientar é o fato de quem não estiver atento aos eventos 

de âmbito cultural no Porto desconhece esta entidade. Eu própria desconhecia a mesma até 

pouco tempo, ficando até um pouco admirada de como esta empresa podia passar 

despercebida tendo ela os valores que tem. De uma forma muito geral para auxiliar a 

elaboração deste trabalho questionei alguns dos meus colegas se conheciam a Porto Lazer 

sendo maioritariamente a resposta negativa, as respostas positivas derivam de pessoas que 

estavam ligados a empresa de eventos. A forma pela qual conheci a Porto Lazer foi pelas 

redes sociais, mais precisamente o Facebook. As redes sociais são, atualmente, grandes 

impulsionadores para dar a conhecer certas empresas e está comprovado que as mesmas têm 

adquirido uma importância crescente na sociedade moderna.  

 A primeira vez que entrei no edifício devo confessar que me senti um bocado perdida. 

Primeiro não sabia muito bem qual era a porta de entrada, uma vez que contava com uma 

identificação no exterior que chamasse mais à atenção. Possivelmente estará aqui a primeira 

falha de comunicação existente. Seria interessante existir algo que chamasse logo a atenção 

das pessoas, um design gráfico apelativo de modo a que fosse o primeiro aspeto que a nossa 

visão captasse.  
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Após a entrada no edifício, outro dilema, se estaria na recepção e para onde me devia 

dirigir. Existe a identificação de como o edifício está dividido pelos andares mas acredito que 

falte algo mais. Encontra-se aqui, talvez, a segunda falha de comunicação. Poderia ser uma 

mais valia para a empresa identificar e/ou enumerar as salas existentes do edifício de modo a 

simplificar o seu acesso. 

Um outro aspeto de referenciar é o fato de eventualmente esta empresa ter openspaces, 

sendo esta uma forma de eliminar barreiras comunicacionais. Manter a porta fechada 

transmite a ideia de que não se quer ser incomodado.  

Possivelmente o aspeto mais importante deste plano será o fato da pouca informação 

que existe acerca dos eventos/atividades que se realizam. Deveria existir maior divulgação 

dos mesmos. A elaboração de cartazes, posters, entre outros, colocados fora do edifício 

poderia contribuir para uma maior adesão e conhecimento tanto dos eventos como do próprio 

espaço.  

Outros pontos importantes a salientar, sendo que não será correto chamar falhas de 

comunicação, são as seguintes. Aproveitamento do bar, o espaço é lindíssimo e 

consideravelmente grande o que é uma pena estar inutilizável. Recordo novamente que sei 

que são tarefas que não são fáceis de executar derivado ao elevado orçamento. Outro ponto é 

o melhor aproveitamento da sala de convívio. Poderia existir maior aderência a esta para os 

residentes do edifício de modo a que pudesse existir um momento de pausa/convivência entre 

todos. Relativamente ao site julgo que poderia existir mais informação acerca da história e 

missão da Porto Lazer. A página oficial do facebook é um ponto forte da empresa, é possível 

verificar a constante atualização da mesma.  

A falta de feedback é muitas vezes responsável pela falha na comunicação. De modo a 

evitar este tipo de falhas poderia existir à entrada um espaço dedicado à opinião do público, 

onde este poderia dar a opinião sobre os eventos realizados e posteriormente, sugerir novos.  

É possível verificar que cada vez mais a comunicação nas organizações devem ser 

vistas como um investimento e não como um gasto supérfluo.  
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Relativamente a sugestões de novas atividades/eventos também não é uma tarefa fácil, 

uma vez que é do conhecimento a falta de verbas. Mas existe inúmeras sugestões que aqui 

podem ser deixadas para futuramente, se houver possibilidade, serem postas em prática.  

A primeira podia ser atividades que promovessem o desporto. Destinadas a todas as 

faixas etárias, inclusive crianças de modo a sensibilizar para a obesidade infantil.  

Elaboração de passatempos, deste modo ajudaria também dar a conhecer a entidade. 

Exibição de curtas-metragens.  

Realização de mini concertos que fossem de encontro com as condições do edifício. 

Muitas bandas em formação nem sempre têm o apoio necessário para poderem atuarem, com 

esta iniciativa poderia dar-se a conhecer novas bandas e mantendo em destaque as existentes.  

Realização de teatro para diferentes escolas primárias.  

Realização de concursos de danças (diferentes estilos).  

Realização de diferentes tipos de feiras artesanais/ gastronómicas.  

Diferentes tipos de workshops. 

Disponibilizar um espaço dedicado à literatura.  

Elaboração de diferentes atividades inerentes aos dias mundiais.  

Concursos de fotografia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

Anexo IV – Cartaz Oficial da Street art AXA Porto  
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Anexo V - Colocação dos cartazes no Metro dos Aliados – Porto  
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Anexo VI – Campanha publicitária ao evento Street Art AXA Porto 
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Anexo VII- Cartaz Oficial da Exposição de fotografia “L ´Imaginaire D´aprés Nature” 

de Henri Cartier Bresson; “ A Encenação do Quotidiano”; “Projeto Troika, em 

Construção” 

 

 

 

 

 

 

 

 


