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Resumo
O relatório de estágio é uma componente de avaliação inserida no 2º ano do mestrado
em Ciências da Comunicação. O título deste relatório é “O sistema de rating municipal na
vertente do índice de cumprimento eleitoral mediante a implementação de uma plataforma de
comunicação e interação pública.”
Na parte inicial será apresentada uma breve introdução, na qual dar-se-á a conhecer a
estrutura do trabalho. Em seguida, será feita uma apresentação da entidade que me acolheu ao
longo das 900 horas do estágio curricular, a Câmara Municipal de Vila Real. Na parte teórica,
será apresentado o Concelho de Vila Real e respetiva Autarquia, seguindo-se um
desenvolvimento acerca da Comunicação Interna e Externa e sobre o Público Interno e
Externo.
Será, ainda, feita uma contextualização acerca do valor percebido do cidadão, o nível
de satisfação do munícipe e a lealdade do eleitor, temas da divulgação dos questionários, uma
das atividades desenvolvidas na Câmara Municipal.
Por fim, na parte prática, serão enunciados os objetivos do estágio curricular, os
motivos que me levaram a escolher a Câmara Municipal como entidade acolhedora e, ainda,
as atividades desenvolvidas ao longo de todo este período.

Palavras-chave: Comunicação, Informação, Câmara Municipal.

6

Abstract
The internship report is an evaluation component inserted in the 2nd year of the
master's degree in Communication Sciences.
The title of this report is "The municipal rating system in the slope of the electoral
compliance index through the implementation of a platform of communication and public
interaction.”
In the initial part I will present a brief introduction where I will show the structure of
my report, then I will make a presentation of the entity that welcomed me during the 900
hours of this curricular internship, Vila Real Municipal Council, in the theoretical part I will
also present the Municipality of Vila Real and its Autarchy, then I will make a development
about the Internal and External Communication and the Internal and External Public.
In the practical part I will talk about the objectives of my Curricular Internship,
about the reasons that led me to choose the Municipal Council as a welcoming entity and also
the activities developed by me throughout the internship.
Bearing in mind that social networks are nowadays a widely used means of
communication by public institutions, in the last part of this report I will talk about the
importance of these social networks with regard to the communication of institutions.
I will finish this report with some conclusive notes about everything that has been
developed by me.

Key Words: Communication, Information, Social Media, Municipal Council.
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Introdução
O estágio está inserido no 2º ano do Mestrado em Ciências da Comunicação e tem
como principal objetivo inserir o estagiário numa instituição à escolha, que irá acolher o aluno
durante 900 horas.
O estágio curricular é uma componente de avaliação muito importante na vida
académica, já que é posta em prática toda a aprendizagem adquirida pelo estudante até então.
Vai permitir, também, ganhar algum contacto e conhecimento no que ao mundo do trabalho
diz respeito.
A instituição escolhida foi a Câmara Municipal de Vila Real, uma das mais
importantes de Vila Real e onde tive todas as condições para realizar o estágio com sucesso.
O presente relatório de estágio tem três partes: no capítulo inicial, desenvolveu-se a
parte teórica, na qual se fez uma apresentação do Concelho de Vila Real e da Câmara
Municipal. No segundo capítulo encontra-se o desenvolvimento de alguns conceitos
relacionados com a Comunicação e serão ainda apresentados três temas: o valor percebido do
cidadão, o nível de satisfação do munícipe e a lealdade do eleitor. A escolha destas temáticas
deveu-se ao facto de estarem presentes nas atividades que desenvolvi durante o período de
trabalho.
Na terceira e última parte, serão apresentados os objetivos do Estágio Curricular, os
motivos que levaram à escolha da Câmara Municipal como entidade acolhedora e, ainda, as
atividades desenvolvidas ao longo das 900 horas de trabalho.
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Capítulo I
Apresentação da Entidade Acolhedora
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1.1 Vila Real – Cidade e Concelho
Vila Real é uma cidade do interior de Portugal e capital de Distrito ao qual dá o nome.
Esta cidade encontra-se na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, situa-se sobre a margem
do rio Douro, a 450m de altitude e está rodeada por altas montanhas, das quais se destacam as
serras do Alvão e do Marão.
Vila Real é a sede de um Município com cerca de 377,08 km2, sendo que se encontra
limitado a Sul pelo Município do Peso da Régua, a Norte por Vila Pouca de Aguiar e Ribeira
de Pena, a Oeste por Amarante, a Este por Sabrosa, a Noroeste por Mondim de Basto e a
Sudoeste por Santa Marta de Penaguião.
Atualmente, o Concelho de Vila Real encontra-se subdividido em 20 Freguesias.
Anteriormente, era subdividido em 30 mas, desde que foi feita uma reorganização
administrativa em 2013, passou para 20.

Figura 1- Freguesias do Concelho de Vila Real.
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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A cidade de Vila Real cresceu bastante com a criação da Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro (UTAD), em 1986 (embora já viesse a acontecer desde 1979, com
o Instituto Universitário de Trás-os-Montes e Alto Douro, sucessor do Instituto Politécnico de
Vila Real, criado em 1973), o que levou ao aumento demográfico e a um renascer da
população.
Com o passar dos anos, foram fundados vários equipamentos culturais, que fizeram
chegar novo dinamismo à cidade, tais como o Teatro de Vila Real, o Conservatório de Música
e, ainda, a transferência da Biblioteca Municipal e do Arquivo Municipal para edifícios
específicos para esse fim.
Vila Real tem atualmente uma população que ronda os 50.000 habitantes, número que
tem evoluído.

Gráfico 1- Evolução da população residente no Concelho de Vila Real entre 1960 e 2011.
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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1.1.1 Origens da cidade e do Concelho
Tal como grande parte das regiões de Trás-os-Montes, também Vila Real nasceu de
um povoado pré-romano. Segundo alguns autores, foi-lhe dado na altura o nome de Panóias,
que mais tarde deu à pobra de Vila Real de Panóias quando esta foi fundada em 1289, por
foral de D. Dinis.
Esta povoação então fundada foi um sucesso. O número de habitantes passou de 480,
em 1530, para 3600, em 1795. Esta excelente evolução ocorreu principalmente devido à boa
localização geográfica: encontrava-se entre o interior e o litoral, tinha ligações com Bragança,
Chaves e Porto e também com as terras do Sul. Vila Real conquista, então, o estatuto de
“Corte de Trás-os-Montes” devido aos nobres que aqui se encontravam influenciados pela
Casa dos Marqueses de Vila Real. Sendo a povoação mais respeitável de Trás-os-Montes e
Alto Douro, Vila Real adquiriu o título de capital de província.
Na década de 20 do século XX, deram-se dois acontecimentos históricos para Vila
Real: A criação da Diocese, em abril de 1922, e a nomeação da região como sede do bispado
por bula do Papa Pio XI. Três anos mais tarde, Vila Real acabaria por ser elevada a cidade.
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1.1.2 Atividade empresarial da região
Vila Real é um com várias empresas sediadas na região, estando as mesmas ligadas
aos diferentes setores de atividade.
É o setor terciário que está em maioria no concelho (79%). Este setor abrange todas as
atividades relacionadas com a prestação de serviços e com o comércio tais como a educação,
a saúde, o turismo e, ainda, os transportes. Segue-se o setor secundário (17%), um setor
transformador que vai tornar a matéria-prima em produtos acabados ou semi acabados. Está
relacionado com as obras públicas, com a água, luz e gás, e com a construção civil. Por
último, o setor menos representado é o primário (4%), ligado à agricultura, à pesca ou até à
extração mineira.

Gráfico 2- População residente empregada por setor de atividade em 2011.
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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1.1.3 População do Concelho de Vila Real empregada nos diferentes setores

Gráfico 3- População residente empregada no setor primário
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

Gráfico 4- População residente empregada no setor secundário
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real
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Gráfico 5- População residente empregada no setor terciário
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

Nos gráficos 2,3 e 4 é possível ver a população que cada freguesia tem empregada nos
diferentes setores.
Como se pode ver no gráfico 2, as freguesias que mais empregam o setor primário são
a União de Freguesias de Ermida e Nogueira, a União de Freguesias de Vila Real, a freguesia
de Guiães e a freguesia de Abaças. Em relação ao gráfico 3 é visível que as freguesias que
mais empregam o setor secundário são a União de Freguesias de Mouçós e Lamares, a
freguesia de Lordelo, a União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo e ainda a União de
Freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã. Por fim, no gráfico número 4 é possível
verificar que as freguesias em que mais pessoas trabalham no setor terciário são a freguesia de
Mateus, a freguesia de Lordelo e ainda a União de Freguesias de Vila Real.
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1.2 Câmara Municipal de Vila Real
Segundo Eduardo Camilo (1998:48), os municípios “devem ser entendidos não só
como categorias administrativas, mas também como formas especificas de organização
sociopolítica das populações municipais residentes em determinadas áreas geográficas.”
Eduardo Camilo diz, ainda, que “enquanto autarquia local, os municípios são
caracterizados por quatro elementos constituintes: o território, o agregado populacional, os
interesses coletivos e os órgãos representativos da população. São estes elementos que
permitem determinar a natureza da ação municipal.”
Assim sendo, a principal missão da autarquia de Vila Real passa por criar uma certa
sintonia entre a própria Câmara Municipal e a respetiva população, aplicando as suas políticas
de uma maneira competente com o objetivo de garantir serviços de qualidade.

Figura 2- Câmara Municipal de Vila Real
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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1.2.1 Estrutura da Autarquia

Figura 3- Organograma dos serviços
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

A Câmara Municipal encontra-se estruturada de uma forma organizada, expondo um
sistema que mostra todos os departamentos e divisões, desde a base até à Presidência, que se
encontra no topo.
É possível concluir, então, que a Câmara Municipal de Vila Real está repartida em
vários campos, com diferentes trabalhos mas com o mesmo objetivo: tornar o Município de
Vila Real cada vez melhor.
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1.2.2 Equipamentos culturais do Município de Vila Real
Hoje em dia a cultura, ocupa um espaço cada vez mais importante no desenvolvimento
da sociedade. É importante que a população tenha acesso à cultura para que possa evoluir
individualmente e em grupo.
É com esse objetivo, de favorecer a população, que a Câmara Municipal de Vila Real
tem ao dispor de todos os munícipes vários equipamentos culturais.

Figura 4- Arquivo Municipal
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

Figura 5- Biblioteca Municipal
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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Figura 6- Museu de Arqueologia e Numismática
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

Figura 7- Museu do Som e da Imagem
Fonte: http://museu-msi.blogspot.pt/

Figura 8- Museu da Vila Velha
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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Figura 9- Teatro de Vila Real
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

1.2.3 Programas no âmbito da Juventude
É importante para o Município de Vila Real que a participação da juventude seja
potenciada, é neste sentido que existem no Município vários programas para apoiar os jovens.


GARANTIA JOVEM

A Garantia Jovem é uma iniciativa dirigida a jovens com menos de 30 anos e com o
objetivo de dar uma oportunidade de educação e formação, estágio ou emprego, no prazo de 4
meses, após ficarem desempregados ou terem saído do sistema educativo e formativo.

 Impulso Jovem
O programa Impulso Jovem apresenta um conjunto de medidas de incentivo à criação de
emprego jovem, um dos principais desafios com que Portugal se confronta atualmente.
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INOVA!

O INOVA! é um concurso de ideias dirigido aos jovens dos 6 aos 25 anos, a frequentar o
ensino básico ou o ensino secundário, em escolas públicas e privadas, ou em centros de
formação profissional do território continental.


Instituto do Emprego e Formação Profissional

O IEFP é o serviço público de emprego nacional. Tem por missão promover a criação e a
qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas,
nomeadamente de formação profissional.

 OTL – Ocupação Tempos Livres
O OTL é um programa do IPDJ, I.P. que visa proporcionar aos jovens experiências em
contexto de aprendizagem não-formal ou em contexto ativo de trabalho. Permite desenvolver
capacidades e competências e contribui para uma ocupação dos tempos livres de forma
saudável.



Porta 65 – Jovem

O Programa Porta 65 – Jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento por
jovens, isolado, constituídos em agregados ou em coabitação, regulado por um conjunto de
diplomas legais.



GAIVA

O GAIVA é o órgão que funciona como elo de ligação e comunicação entre Universidade,
diplomados e entidades empregadoras, tendo como missão promover a inserção/reinserção do
diplomado no mercado de trabalho e apoiar/incentivar o empreendedorismo. Este gabinete
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atua em duas áreas prioritárias: no apoio ao aluno/diplomado e na ligação ao exterior –
empresas.


RPGN – Rede de Perceção e Gestão de Negócios

A RPGN – Rede de Perceção e Gestão de Negócios – do Programa Impulso Jovem,
constitui um modelo de apoio alargado ao empreendedorismo jovem, da gestação de uma
ideia à constituição de uma iniciativa sustentável, de cariz associativo ou empresarial.

1.2.4 Instalações Desportivas Municipais
É também a pensar nos jovens (mas não só) que o Município de Vila Real tem
disponíveis para uso da população várias Instalações Desportivas.

Figura 10- Pavilhão dos desportos
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

O Pavilhão Dos Desportos foi inaugurado a 9 de Setembro de 2011, pelo MinistroAdjunto e Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas. Esta infraestrutura desportiva tem
características singulares que permitem a realização de competições de alto nível, nacionais e
internacionais, nas diversas modalidades.
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Figura 11- Piscinas Municipais cobertas
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

Figura 12- Polivalentes Desportivos
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

O Município de Vila Real disponibiliza, ainda, três espaços otimizados para a prática
de futsal em relva artificial, um espaço onde para além do futsal, está também completamente
equipado com 2 campos de basquetebol, com marcações próprias para a prática da maioria
das modalidades indoor e um espaço exclusivo para os amantes do basquetebol.
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Ao dispor de todas estas infraestruturas desportivas, o município mostra que está
ciente que, hoje em dia, o Desporto assume um papel importante na vida da população já que
ajuda a melhorar a qualidade de vida e leva ao bem-estar social.

1.2.5 Eventos em Vila Real
Atualmente, Vila Real é bastante conhecida a nível nacional e internacional, muito
graças aos eventos que organiza.
É com o objetivo de trazer pessoas a visitar o concelho que o Município realiza e apoia
a realização de vários eventos, tais como Festas Populares, Feiras, Festivais e o tão conhecido
Circuito de Vila Real.

Figura 13- Circuito de Vila Real
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

Vila Real é a cidade do país com maior tradição em corridas urbanas de automóveis. O
denominado "Circuito de Vila Real" começou em 1931 e tem sido considerado, por muitos
pilotos, o melhor circuito urbano do mundo. O ponto alto aconteceu durante as décadas de 60
e 70, quando teve a participação dos nomes mais sonantes a nível mundial, como Stirling
Moss, David Pipper e John Miles.
Apesar do interregno a partir de 1991, tentou-se o regresso da competição, que acabou
por acontecer em 2007 e duraram até 2010, com a pista a conhecer um novo traçado.
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O ano 2014 marcou o regresso do circuito urbano à capital transmontana, com enorme
sucesso, a fazer lembrar os anos de ouro. Este fenómeno tem-se alargado às várias edições
que têm sido feitas anualmente, até aos dias de hoje.

Figura 14- Feira do Artesanato e Gastronomia
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

A F.A.G. realiza-se anualmente no último fim-de-semana de Novembro. É organizada
pela Nervir- Associação Empresarial, em estreita cooperação com a Câmara Municipal, com o
objetivo de promover todo o património gastronómico, cultural e artesanal do nosso país. É,
ainda, complementada com um programa de animação, levado a cabo por grupos da região de
Vila Real.
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Figura 15- Marchas de Santo António
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

As festas em honra de Santo António revelam-se como um dos pontos mais altos das
Festas de Vila Real, em que a cidade ganha especial colorido, movimento e alegria. Da Feira
de Gado Maronês e Concurso Nacional de Gado Maronês, à Feira de Santo António, passando
por uma panóplia de iniciativas culturais e desportivas, a vida e animação que enchem Vila
Real nestes dias de festa, serve de pretexto a que as suas gentes desfrutem do ambiente quente
e de franca harmonia que a sua Cidade ganha.

Figura 16- Festa de S. João
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)
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O São João é uma festa de cariz fortemente popular, que acontece a 23 de junho, no centro
histórico da cidade, onde a sardinha assada é rainha.

Figura 17- Feira de São Pedro/dos Pucarinhos
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real (CMVR)

A feira de São Pedro encerra o ciclo de festas vividas no mês de Junho em Vila Real.
É na rua Central, defronte da Capela Nova, que a tradição é rainha, com uma importante feira
de artesanato (barros de Bisalhães e linhos de Agarez e Mondrões). Para coroar a noite de
festa, está a ser retomada a antiga tradição tipicamente Vila-Realense: o jogo do Panelo, em
que grupos de pessoas se espalham pelo Centro Histórico, e, formando rodas, atiram o Panelo
aleatoriamente de mão em mão. Quem deixar cair e partir... terá de pagar (ou, segundo a
tradição, "roubar") outro panelo.
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Figura 18- Rock Nordeste
Fonte: Câmara Municipal de Vila Real

Contribuindo para o enriquecimento cultural da cidade, O Rock Nordeste "Festival de
Música Moderna", inunda Vila Real com os seus sons na segunda quinzena de julho. Tendo a
sua génese na década de 80, foi nos anos 90 que conheceu o seu ponto alto, com o objetivo de
divulgar novas bandas no panorama musical português.
Depois de alguns anos de interregno, em 2004 a Câmara Municipal de Vila Real
decidiu reeditar o Festival e alargar a possibilidade de participação a bandas de todo o país.
Ao longo desta fase, contou com um Júri de referência, composto por Miguel Pedro, dos Mão
Morta, João Carvalho, diretor do Festival de Paredes de Coura, Nuno Calado, radialista da
Antena 3, Vítor Figueiredo, copyrighter da SIC, Jorge Romão, dos GNR, Rui Manuel Santos,
radialista e Zé Pedro dos Xutos&Pontapés, tornando-o num marco nos festivais do género em
Portugal.
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Capítulo II
Os públicos municipais, a Satisfação, Valor percebido e lealdade do
cidadão/cliente
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2.1 Públicos Municipais
A comunicação numa instituição é bastante importante para que a mesma consiga
partilhar os seus objetivos e valores com o público.
O público de uma instituição é a razão da sua existência, é para ele que estão
direcionados os esforços da organização. Quando se fala de públicos municipais, o assunto
não se altera, sendo os munícipes o público externo da Câmara Municipal. É para eles que
essa instituição se dirige, sendo que é através da comunicação que os objetivos do Município
se tornam comuns com o seu público, os munícipes.
Segundo Caetano e Rasquilha (2007) “podemos definir os públicos de uma instituição
como o grupo de pessoas que interessam a essa instituição, estando com ela direta ou
indiretamente relacionados e para o qual o trabalho do Relações Públicas se desenvolve”. Para
que a instituição tenha um melhor relacionamento com o seu público é fundamental conhecer
bem esse público para que se possa chegar até ele tendo em vista a realização dos seus
objetivos.
De acordo com França (2003) não se pode caracterizar o público como um simples
grupo de pessoas, é necessário distinguir cada um conforme o seu interesse para com a
instituição.
A especificação dos diferentes públicos de uma instituição assenta-se em 3 fatores. A
relação entre a instituição e o público, a sua proximidade física e os seus interesses comuns.
Em relação à identificação dos públicos de uma instituição, estes podem ser divididos
em três grupos: os públicos externos, os públicos internos e os públicos mistos.

2.1.1 Público Interno
Nos dias de hoje, as instituições sabem que a imagem que apresentam tornou-se
crucial para atingir o sucesso e a sobrevivência. Por esta razão, cada vez mais as organizações
tentam a todo o custo melhorar a sua comunicação com o público externo. No entanto, no
meio do esforço para agradar o público externo, o público interno cai muitas vezes no
esquecimento.
É preciso não esquecer que para que haja bom funcionamento numa organização, é
necessário que o público interno atue de acordo com o resto da organização.
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No grupo do público interno, podem incluir-se todos aqueles que se encontram
comprometidos diretamente com a instituição: os donos da organização, os funcionários, os
colaboradores, sendo que alguns autores incluem, ainda, a comunidade e os revendedores no
público interno.
Quando se trata do Município de Vila Real, todas as pessoas que trabalham
diretamente com a Câmara Municipal podem ser consideradas público interno.
É fundamental para uma instituição que o público interno esteja devidamente formado
e motivado. Essa conduta torna-se bastante proveitosa e vai influenciar, também, de uma
maneira positiva, a relação com os públicos externos.

2.1.2 Público Externo
Fazem parte do público externo todas as entidades e pessoas que usufruem dos
serviços que essa instituição tem para oferecer.
Está ainda incluído no público externo quem mantiver algum tipo de conexão
socioeconómica com a instituição. Segundo Andrade (2001) estão incluídos neste grupo, por
exemplo, a comunidade, os governos e os sindicatos.
Os públicos externos são na realidade os públicos que não se encontram na instituição,
mas que têm algum tipo de relação com ela: os consumidores e clientes, o próprio Estado, a
comunicação social, a concorrência, os fornecedores e ainda a comunidade.

2.2 Comunicação organizacional
Segundo Aristóteles (III a.C.), faz parte da Natureza do Homem ser um organismo
social que precisa de criar uma certa relação com o resto do mundo. A comunicação é a
ferramenta que usa para o fazer.
A comunicação é uma área de conhecimento muito complexa, está relacionada com
várias disciplinas, tais como a política, a psicologia, a linguística e a filosofia.
Para Osgood (1990), sempre que uma fonte atua sobre outra, através da manipulação
de símbolos, já existe comunicação. Kail (1991) defende que a comunicação é a passagem de
uma mensagem de uma fonte para outra.
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Segundo McQuail (2005), a comunicação é uma ação que consiste na partilha de
informação com outros num determinado lugar e tempo.
Ao analisar as definições destes autores, é fácil verificar que à parte das diferenças,
existe algo que todas têm em comum: todos concordam que a principal função da
comunicação é a transmissão de determinada informação e todos defendem que é necessário
existir um emissor e um recetor para que haja comunicação.
A sociedade em que vivemos é composta por organizações e é por intermédio delas
que todos nós temos acesso às necessidades mais básicas e a outras menos básicas.
Segundo Teixeira (1998), para que uma organização possa funcionar corretamente é
necessário que os seus membros tenham práticas comunicativas, para que se possam
organizar e consequentemente atingir os seus objetivos.
Para Cardoso (2006) é impossível criar comunicação sem que existam práticas
comunicativas pois são estas práticas que a vão construir.
De acordo com Miller (2002), a comunicação organizacional é um trabalho de equipa
que existe para que os objetivos da organização sejam alcançados.
Pereira (2004) defende que, apesar de ser preciso responder com urgência às questões
do público externo, também é necessário que as respostas sejam dadas de uma forma
eficiente.
No seio de uma organização, a comunicação pode ter várias funções: o controlo, a
motivação, a expressão emocional, e, ainda, a função informativa que é talvez a mais
importante.
Para Brault (1992), a comunicação organizacional tem sete funções:



Informativa – Tem o objetivo de divulgar a informação da organização;



Integração – Vai trabalhar no desenvolvimento da união dos colaboradores, dando
ênfase aos valores da organização;



Sinal – Pretende mostrar a organização como um só, usando slogans, atitudes e
valores;
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Imagem – Tenta mostrar ao público externo e interno uma boa imagem da
organização;



Retroação – É através desta função que o público vai mostrar o seu contentamento ou
desagrado para com a instituição;



Mudança – Proporciona a mudança da imagem da organização, mudando as
mentalidades, as atitudes e as relações;



Comportamental – Tem o objetivo de levar a organização numa direção que vai
permitir uma tomada de decisões coletivas.

No que diz respeito à comunicação municipal, esta tem ganho cada vez mais
relevância pois é vista como um meio que vai permitir chegar a um fim que são os objetivos
municipais.
Segundo Camilo (2009), a comunicação municipal é “um conjunto de atividades
verbais ou extra - verbais, concretizadas pelos municípios ou tendo-os por referência, que visa
legitimizar os valores, atividades e objetivos”.
Para o autor, a comunicação municipal pode ser estruturada de duas maneiras: “por um
lado é uma comunicação corporativa; por outro, é concebida como um recurso técnico”.
Como recurso técnico, a comunicação municipal é usada pelos municípios para
resolver problemas municipais específicos.
Por outro lado, Camilo (1999) afirma que na perspetiva corporativa, “a comunicação
municipal radica exclusivamente no Município. Como qualquer Município é composto por
três órgãos diferentes, o Presidente da Câmara Municipal, a Câmara Municipal e a
Assembleia Municipal então, também é possível conceber três áreas diferentes de
comunicação de acordo com a especificidade das atribuições, competências e natureza das
racionalidades que estão subjacentes às várias atividades que estes órgãos concretizam”.
A comunicação de uma organização, que pode ser dividida em externa e interna, tem
obtido cada vez mas relevância com o passar dos anos.
Hoje em dia o mundo organizacional vive numa transformação contínua. A
competição e a concorrência fazem parte do dia-a-dia e portanto as organizações vão ter de
dar resposta à concorrência, aos desafios globais e à exigência do seu público-alvo.
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2.2.1 Comunicação Interna
A comunicação interna é aquela que se desenvolve no seio de uma empresa com a
finalidade de criar um clima de recetividade entre todos os indivíduos que fazem parte dessa
mesma organização.
Uma das finalidades da comunicação interna é criar possibilidades para que possa
haver um reforço da cultura e identidade de uma organização. Assim, pretende-se melhorar a
comunicação e o comportamento dos membros da empresa e, consequentemente, a imagem
da própria organização.
A comunicação é cada vez mais fundamental para o bom funcionamento de uma
instituição. É crucial que cada instituição tenha um bom plano de comunicação para que os
colaboradores andem bem informados e motivados.
Segundo Batista (2009), as principais finalidades do Plano de Comunicação Interna
envolvem:

- Criar boas relações no seio da organização e motivar os colaboradores;
- Transmitir valores e cultura organizacional;
- Criar um fluxo de comunicação na organização;
-Trabalhar para que haja na cabeça do público interno uma boa imagem da
organização;
- Fazer com que os colaboradores se sintam em casa;
- Dar ênfase á importância da comunicação interna.

É através destes objetivos que a comunicação terá um impacto bastante positivo, tanto
sobre o público interno como também na imagem da própria organização.
É possível concluir que a comunicação interna tem o dever de incluir os colaboradores
no negócio da organização e de ser clara e objetiva, o que vai melhorar a interação entre todas
as partes. No fundo, a comunicação interna vai fazer com que os objetivos da organização se
tornem também os objetivos dos colaboradores.
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2.2.2 Comunicação Externa
Segundo Oliver (2008), a comunicação externa é aquela que acontece entre os
administradores de uma organização e o público-alvo dessa mesma organização.
A comunicação externa existe para que determinada informação seja enviada para fora
da instituição com o intuito de agradar o seu público, público este que tem algum tipo de
interesse para com essa instituição.
A imagem é um fator fundamental para o sucesso de uma organização. É através da
comunicação externa que uma instituição cria essa imagem para mostrar ao público externo.
Assim, quanto mais bem trabalhada for a comunicação externa, melhor imagem é transmitida
para a opinião pública.
A principal finalidade da comunicação externa é fazer com que haja uma certa
colaboração entre a organização e o respetivo público externo. A comunicação externa tem,
também, o propósito de revelar os princípios da organização, criar um sentimento de
confiança nos públicos externos e dar reconhecimento à própria instituição.

2.3 A Satisfação
A história da avaliação da satisfação do cliente ou cidadão está ligada à própria
evolução das definições da qualidade dos serviços e produtos, “é a focagem na qualidade
percecionada e, portanto, na opinião dos clientes que conduz a um incremento de interesse
pelos estudos da satisfação e lealdade do cliente” (Vilares e Coelho, 2005: 10).
Segundo Coelho (1998), devido à vasta oferta de bens e serviços que existem e ao
aumento do nível de habilitações da população, as entidades têm dado de caras com um
conjunto de valores já adquiridos pela sociedade e que controlam qualquer processo de
compra e venda. Se os níveis mínimos não forem alcançados, surge a insatisfação das
necessidades do consumo.
O autor defende, ainda, que este grupo de valores tem levado as entidades a perceber
qual o poder que os clientes possuem, chegando então à conclusão de que as estratégias e
intenções devem incidir na estrutura interna e na forma como se ligam ao exterior. Portanto, a
satisfação do cliente e a própria avaliação dessa satisfação, tornam-se uma atividade
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estratégica das entidades, desenvolvendo o movimento interno e externo, numa visão de
Marketing e de Gestão pela Qualidade Total.
Seguindo o pensamento de Cardoso (1998), mesmo que a qualidade se tenha
desenvolvido bastante a partir da Revolução Industrial, nos dias de hoje não é preciso avaliar
a qualidade para a mesma se conseguir ver, pois a qualidade está ligada à satisfação do cliente
ou cidadão.
De acordo com Carapeto e Fonseca (2006), aumentar a qualidade dos serviços
públicos pode levar a uma melhor satisfação dos “cidadãos-clientes”, mas isso não vai levar
obrigatoriamente a uma maior confiança no governo e na administração pública.
Os serviços públicos têm que se adaptar constantemente aos cidadãos e suas
necessidades e às alterações que acontecem com a própria sociedade.
A realidade é que, no fundo, é o cidadão que sustenta, através dos impostos, a
atividade da Administração Pública. Portanto, é normal que os cidadãos exijam qualidade nos
serviços que lhes são prestados quando recorrem aos serviços públicos.
Quando se fala na qualidade da Administração Pública, esta não pode ser traduzida na
maior intervenção do Estado, mas sim na opinião dos cidadãos e na sua vontade de lhes
fornecer mais poderes. Segundo Fernandes (1997), quando se fala de Administração Pública
Local, existe uma oportunidade para que os cidadãos possam mostrar o seu contentamento ou
descontentamento, essa oportunidade são as eleições e é através destas que os indivíduos
exibem a sua vontade de estabilidade ou o seu desejo de mudança.
Contudo, como afirma Vilares e Coelho (2005), a satisfação também existe quando as
reclamações feitas pelos cidadãos são respondidas pela Administração para além do esperado,
nestes casos a fidelização dos cidadãos que reclamaram podem atingir níveis superiores
àqueles que nunca fizeram reclamações.
Vilares e Coelho (2005) afirmam também que há dois propósitos ligados à avaliação
da satisfação do cliente, esses propósitos são a comunicação com os cidadãos e o
levantamento de informação.
Segundo Azevedo (2007) as resoluções para o cidadão são o “que a organização
alcança em relação às suas necessidades, exigências e expectativas. A satisfação do cidadão
ou a boa vontade para pagar o serviço comprovam-no.”
Vilares e Coelho (2005) afirmam que ultimamente tem sido reunida bastante
informação que mostra que os clientes – cidadãos satisfeitos e leais transformam-se em
vantagens de elevada importância para as entidades que os servem.
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2.4 O Valor Percebido do cliente/cidadão
De acordo com Neves (2002) podemos definir o cliente como sendo o alvo e
determinada entidade ou organização, a qual lhe presta acesso aos seus produtos e/ou
serviços.
Quando falamos das categorias de cidadãos a nível local, podemos referir-nos a eles
como munícipes, sendo que numa Administração Local é possível destacar oito tipos de
munícipes:

Tabela 1- Categorias de cidadãos na área municipal (fonte: Hinna e Monteduro, cit. In Rocha,2006)

Segundo Kotler (2000), a definição de valor para o cliente resume-se à diferença que
existe entre o valor total (benefícios que um cidadão espera receber de um certo serviço ou
produto) e o custo total que consiste nos custos que o cidadão vai ter quando usar o serviço ou
produto.
À partida, o cidadão que vai consumir vai estar mais satisfeito quando os benefícios
forem mais elevados que os gastos. Portanto para se poder criar o valor para o cliente ou
cidadão é preciso aumentar os benefícios dos clientes e diminuir os gastos necessários para
alcançar esses benefícios.
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De acordo com os autores Sheth et al. (2001) o valor para o cidadão ou cliente pode
ser resumido em 5 categorias:


Emocional – o serviço ou produto vai dar origem a sentimentos e emoções, como a
felicidade que o cliente vive;



Social – o produto ou serviço vai satisfazer socialmente o cliente, vai ser associado a
conceitos etno-culturais, socioeconómicos e demográficos da sociedade;



Situacional – o serviço ou produto vai suprir as necessidades situacionais num certo
lugar e tempo;



Funcional – o serviço ou produto vai satisfazer a necessidade física ou funcional do
cliente;



Epistémica – o serviço ou produto vai satisfazer a necessidade humana de
compreender algo ou aprender algo.

De acordo com Grilo e Pais (2005), o crescimento do valor percebido pelo cidadão ou
cliente pode acontecer devido ao aumento do número de benefícios recebidos, que se refletem
por uma melhor qualidade e inovação do serviço.
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2.5 Lealdade do Cidadão/Cliente
Segundo Shoemaker & Lewis (1999,) quando se fala de cidadãos ou clientes leais
estão a ser referidos aqueles que acham que uma determinada entidade vai conseguir
satisfazer as suas necessidades de uma forma mais eficiente que toda a concorrência, sendo
que isso vai descartar assim a hipótese de haver uma mudança.
Seguindo esta ideia, Marques (2014) defende que para tornar os seus clientes leais as
entidades que os servem devem trabalhar arduamente para lhes poderem mostrar que os seus
serviços são efetivamente mais competentes que os serviços das organizações concorrentes.
De acordo com Oliver (1999), o empenho que as entidades fazem para criar uma certa
lealdade nos clientes vai ter como principal objetivo assegurar que esses cidadãos estejam
plenamente satisfeitos, fazendo questão que o serviço prestado seja um serviço de qualidade.
Resumindo, para conquistar a lealdade das pessoas é obrigatório oferecer serviços de
qualidade, posteriormente será criado um vínculo de confiança com os mesmos e só então os
clientes irão manter o compromisso com a organização.

2.5.1 Determinantes da Lealdade
Nos últimos tempos, os determinantes da lealdade têm sido constantemente
distinguidos e considerados.
É do interesse das organizações perceber como se cria a lealdade do cliente pois
adquirir essa lealdade é a intenção de qualquer entidade que queira ter uma boa relação com
os clientes ou cidadãos.
Segundo Garbarino e Johnson (1999), existem três pontos que precisam de ser
devidamente definidos para que uma relação entre organização e clientes seja efetivamente
leal. São eles a satisfação, conceito já referido, a confiança e o compromisso.
De acordo com Dwyer et al. (1987), é possível dizer que a confiança é a esperança de
que a organização que presta os serviços faz o que promete, que é efetivamente de confiança.
Berry (1995) afirma que a confiança é um dos pontos fundamentais do Marketing de
relacionamento.
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Quando se fala de um relacionamento de extensa duração a confiança tem aqui um
papel fundamental, pois vai criar possibilidades para que seja formada uma relação e lealdade
entre organização e cliente ou cidadão.
Se uma das partes acredita plenamente que a outra parte vai cumprir o que prometeu,
estamos perante um caso no qual há confiança.
Segundo Morgan e Hunt (1994), para que a confiança seja gerada, existem dois fatores
muito importantes que devem ser respeitados. O primeiro é a comunicação: esta deve ser
perfeita entre as partes. O outro facto diz respeito aos procedimentos oportunistas que
eventualmente poderão afetar negativamente alguma das partes.
Quando se fala de uma entidade que presta serviços o risco é maior do que numa
organização que sirva mercadorias, nos serviços são necessários traços de confiança e
princípios, enquanto no consumo de mercadorias existem mais traços de procura
(Parasuraman et al., 1991).
No que diz respeito aos termos de confiança, a honestidade do parceiro vai ser
fundamental, quanto maior a confiança entre organização e clientes maior vai ser o
compromisso e maior é a probabilidade desse relacionamento se tornar um relacionamento a
longo prazo.
Segundo Dwyer et al. (1987), o compromisso é caracterizado por ser algo fundamental
para criar e conservar relacionamentos estáveis. Por outro lado Morgan e Hunt (1994)
afirmam que o compromisso é uma definição que está presente em todas as relações bemsucedidas entre organizações e clientes. Os mesmos autores defendem, ainda, que o
compromisso pode ser visto como uma vontade constante de preservar um relacionamento
que é visto como algo vantajoso, pois acreditam que só pode existir compromisso quando as
partes vêm importância no seu relacionamento.
De acordo com Anderson e Weitz (1992) o compromisso existe quando as duas partes
do relacionamento estão dispostas a trabalhar para manter a ligação e têm de estar dispostas a
fazer alguns sacrifícios para que o relacionamento continue estável.
Morgan e Hunt (1994) completam que o compromisso é uma vontade que surge
quando ambos os elementos do relacionamento percebem que a ligação que os une pode
trazer-lhes vantagens importantes.
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2.6 A Satisfação, o Valor Percebido e a Lealdade dos Munícipes de Vila
Real
Ao analisar as respostas aos inquéritos distribuídos por mim durante o meu estágio
curricular é fácil perceber que os munícipes confiam no trabalho que foi, é, e continuará a ser
desenvolvido pela Câmara Municipal.
Os dados recolhidos através dos inquéritos mostram que a Câmara Municipal de Vila
Real tem uma boa imagem e reputação, dos 401 inquiridos apenas cerca de 12% não
concordam com a variável que afirma que a Câmara Municipal é honesta e verdadeira,
enquanto aproximadamente 54% optou por concordar.
Mais de metade das pessoas que responderam aos inquéritos acham que esta
instituição é estável, bem gerida, credível e séria no que diz respeito ao relacionamento com
os cidadãos. Segundo a maior parte dos inquiridos, a Câmara Municipal possui serviços de
qualidade, contribui bastante para o desenvolvimento social, económico e cultural, sendo
também uma entidade inovadora e futurista.
A Câmara Municipal de Vila Real é uma instituição bastante conhecida, é fácil
perceber isso ao verificar as respostas aos inquéritos, cerca de 78% das pessoas concordam
com a variável que afirma esta instituição possui visibilidade pública.
Mais de metade das respostas defendem que se trata de uma instituição de confiança,
correta, e com bastante força mediática, e aproximadamente 46% dos inquiridos acham que é
uma entidade que cumpre as suas promessas.
Cerca de 63% dos Munícipe que participaram nas respostas dos inquéritos acreditam
que a Câmara Municipal de Vila Real tem competência para resolver os problemas dos
cidadãos e para oferecer os serviços adequados às suas necessidades.
O inquérito número 2 diz respeito à qualidade e valor percebido, e as respostas aos
mesmos são bastante positivas para a Câmara Municipal de Vila Real.
Mais de 50% dos inquiridos defende que esta instituição está no caminho certo, que se
preocupa em servir as pessoas e empresas, e que atua de boa-fé para com os munícipes.
Analisando algumas das respostas a este inquérito percebe-se que existem alguns
munícipes descontentes com algumas situações, cerca de 27% acha que o horário de
funcionamento dos serviços municipais não é adequado às necessidades das pessoas e
organizações, e aproximadamente 21% defende que os tempos de espera não são aceitáveis
nem suportáveis.
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Nas variáveis que dizem respeito aos funcionários da Câmara Municipal é possível
verificar também algum desagrado para com os mesmos, cerca de 25% dos inquiridos acham
que esses funcionários não prestam atenção, não estão disponíveis para atendimento e não
compreendem as necessidades dos cidadãos. Mas nem todas as variáveis acerca dos
funcionários da instituição obtiveram respostas negativas, aproximadamente 40% das
respostas afirma que os funcionários atendem com clareza, educação e cortesia, utilizam uma
linguagem simples e compreensível, e concordam que esses funcionários merecem a
confiança dos munícipes.
55% dos inquiridos defende que de uma forma geral, a Câmara Municipal de Vila
Real presta um serviço e qualidade. Apenas aproximadamente 13% das respostas defende que
as taxas cobradas são consonantes com a realidade económica do cidadão e que a qualidade
dos serviços justifica essas mesmas taxas.
O questionário número 3 está relacionado com a Satisfação do Munícipe e com a
Lealdade do eleitor. Através das respostas a este questionário podemos chegar à conclusão
que os munícipes estão de uma forma geral satisfeitos, mas há ainda assim serviços com um
nível de satisfação menor do que outros, como por exemplo o serviço de cobranças e
fiscalização, contabilidade e tesouraria e ainda os serviços veterinários.
No que diz respeito à lealdade, os resultados a este inquérito são extremamente
positivos para a Câmara Municipal de Vila Real, cerca de 65% dos inquiridos afirma que
votaria no atual Presidente da Câmara e aproximadamente 55% afirma que votaria no atual
Executivo Municipal.
Uma das variáveis mais interessantes é aquela em que 83% das pessoas que
responderam afirmam que aconselhariam o município de Vila Real para viver e visitar.
Aproximadamente 88% responderam ainda que tencionam manter neste município o seu local
de residência.
Através das respostas aos inquéritos que foram divulgados durante o estágio
curricular, é possível verificar que os munícipes de Vila Real estão de uma forma geral
satisfeitos com a Câmara Municipal, esses cidadãos confiam na instituição e criam assim um
compromisso para com a mesma.
Como é normal há também alguns inquiridos descontentes com determinados serviços,
mas é através de inquéritos como estes que a Câmara Municipal vai descobrir onde tem de
melhorar para poder então criar a satisfação nos munícipes e posteriormente conquistar a sua
lealdade.
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Capítulo III
Análise do Trabalho efetuado no âmbito do Estágio Curricular
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3.1 A escolha da Câmara Municipal de Vila Real e os objetivos do estágio
A Câmara Municipal de Vila Real foi a instituição que escolhi para me acolher durante
o meu estágio curricular. Desde que decidi fazer o estágio, que esta entidade me pareceu ser o
local ideal para o poder cumprir com sucesso.
Tal como referido, a Câmara Municipal de Vila Real é uma das instituições mais
importantes do concelho de Vila Real. Tem à sua frente o Presidente Rui Santos e o respetivo
executivo e seria uma honra e um privilégio fazer parte da equipa, ainda que
temporariamente.
O principal objetivo do meu estágio curricular era pôr em prática todas as teorias e
técnicas que fui ganhando ao longo da componente letiva do curso de ciências da
comunicação, sendo que estive sempre disposto a proceder à obtenção de novos
conhecimentos.
Durante o estágio curricular, foi sempre minha prioridade ganhar uma certa
familiaridade com o mundo profissional, desenvolver práticas no que diz respeito ao trabalho
em equipa e tentar sempre manter uma relação positiva com os restantes elementos da
instituição.
Apesar da importância que reconheço ao trabalho em equipa, fez sempre parte dos
meus objetivos tentar ganhar também alguma autonomia, algum sentido de responsabilidade e
mostrar iniciativa.
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3.2 Atividades desenvolvidas no âmbito do estágio
O meu estágio curricular estava relacionado com o sistema de rating municipal na sua
vertente do índice de cumprimento eleitoral mediante a implementação de uma plataforma de
comunicação e interação pública. Para isso, foram desenvolvidos instrumentos de recolha de
dados, bem como a sua aplicação nas freguesias de Vila Real com o intuito de avaliar o valor
percebido do cidadão, a satisfação do munícipe e a lealdade do eleitor do concelho de Vila
Real.
O sistema de rating municipal (SRM) é um projeto inovador. Trata-se de um modelo
de análise e uma plataforma digital mediadora da relação construtiva entre o município e a
cidadania. Este sistema faz uma abordagem de apuramento e quantificação das intenções
eleitorais e das realizações do executivo municipal, ao mesmo tempo que existe, ainda, uma
auscultação da comunidade na ótica do cidadão, do munícipe e do eleitor.
O SRM permite realizar os níveis e a natureza da perceção coletiva em relação ao
comportamento público dos eleitos numa perspetiva quantificável objetiva e predicadora. Este
sistema é, ainda, um instrumento exímio no que diz respeito à gestão de informação. Neste
território existem um sem número de possibilidades a integrar. O sistema insere-se nas atuais
smart cities e urban analytics que recomendam o desenvolvimento de inteligência dos
contextos urbanos. Através deste paradigma os municípios têm a oportunidade de se tornar
mais saudáveis, sustentáveis, conectados e resilientes à imprevisibilidade urbana. O SRM é,
ainda, um mecanismo de avaliação das espectativas e perceções da comunidade em torno da
intervenção dos eleitos e das dinâmicas de qualquer município.
A minha atividade durante o estágio curricular consistiu na divulgação dos
questionários que visavam perceber qual o valor percebido do cidadão, qual o nível de
satisfação do munícipe e a lealdade do eleitor. Tratavam-se de três questionários: o primeiro
estava direcionado para a notoriedade, a imagem e a reputação do Município e para as
expectativas do cidadão como munícipe e eleitor. O segundo questionário era relacionado
com o desempenho organizacional, qualidade percebida do cidadão e ainda o valor percebido.
O último dizia respeito à satisfação do Munícipe. Questionava os cidadãos acerca do seu
contentamento com os serviços municipais e questionava-os acerca dos seus níveis de
satisfação com os eixos de intervenção política do executivo municipal.
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Janeiro
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cronograma
Fevereiro Março

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Abril

Maio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Junho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tabela 2 – Planificação das atividades realizadas durante o Estágio
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Legenda:
Elaboração dos questionários
Pré-testes em campo
Verificação dos questionários
Aplicação dos questionários nas freguesias de Vila Real
Levantamento e relacionamento dos dados obtidos
Cálculos Estatísticos
Discussão e análise dos resultados
Feriados e Fins-de-semana
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3.3 Apreciação crítica do estágio

Depois de finalizado o meu estágio curricular, sinto que saio da Câmara Municipal de
Vila Real mais completo, foi uma experiência bastante produtiva não só a nível profissional
como também.
Durante o estágio pude verificar que as atividades por mim desenvolvidas eram
bastante diversificadas e, ao realizar as mesmas, pude pôr em prática todos os conhecimentos
que aprendi no mestrado em Ciências da Comunicação.
Durante o meu estágio curricular, deparei-me com vários aspetos positivos e também
negativos. Felizmente para mim, os aspetos negativos foram poucos, ao longo desta reflexão
crítica irei refletir acerca deles.
Quando fiz a solicitação para que o meu estágio se realizasse na Câmara Municipal, a
resposta não tardou a chegar. Fiquei bastante feliz por ver que o meu pedido para estagiar em
tão prestigiada instituição tinha sido aceite. Posteriormente, foi marcada uma reunião com
ambos os orientadores para que pudéssemos definir quais as atividades que iriam ser
desenvolvidas por mim ao longo do estágio, reunião essa que decorreu na Câmara Municipal.
Quero neste ponto realçar a disponibilidade que ambos os orientadores tiveram para
me ajudar. Foi-me dado o contacto telefónico de ambos e sempre que tivesse algum problema
ou uma simples dúvida podia entrar facilmente em contacto com qualquer um deles.
Foram várias as experiências enriquecedoras que vivi ao longo do meu estágio, no fim
sinto-me uma pessoa diferente. Estes meses a estagiar na Câmara Municipal mudaram muita
coisa em mim. Um exemplo dessas mudanças encontra-se na maneira de me relacionar com
os colegas: sempre fui bastante calado e reservado, mas ao ser incluído num ambiente como o
da Câmara Municipal isso acabou por mudar.
Quando procedi à aplicação dos questionários nas freguesias do concelho de Vila Real
eram tantas as pessoas com quem eu falava que acabei por melhorar bastante a minha
interação com os outros e esse foi talvez o ponto mais positivo que adquiri a nível pessoal.
Esta aplicação dos questionários pelas diversas freguesias foi sem dúvida a atividade
do que levou mais tempo a ser realizada e foi também a mais cansativa. Esta fase do processo
é muito importante e sem ela seria impossível realizar todas as que viriam a seguir.
As outras atividades que realizei durante o estágio, tais como a elaboração dos
questionários, o levantamento dos dados e os cálculos estatísticos foram numa fase inicial
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algo complicados para mim, mas com a ajuda dos orientadores consegui ter sucesso na
realização. A ajuda dos orientadores esteve sempre presente, mas ao longo do estágio tentei
ser sempre o mais autónomo possível, pois esse é também um dos objetivos dos estágios
curriculares.
Penso que a maior dificuldade que tive ao longo do estágio foi o facto de muitas
pessoas não quererem responder aos questionários. O facto de estes estarem relacionados com
a Câmara Municipal de Vila Real deixava algumas pessoas com receio de sofrer represálias,
foram poucos os inquiridos com quem isto aconteceu, pois os questionários eram respondidos
de forma anónima e todos eram informados acerca disso.
Ao terminar o estágio, percebo como foi importante para mim ter esta experiência no
mundo profissional, e foi mais importante ainda conseguir ultrapassar todos os obstáculos que
encontrei.
Foram várias as aprendizagens que adquiri ao longo do meu estágio curricular. Fui
bem tratado por todas as pessoas envolvidas e se voltasse atrás no tempo não hesitaria em
voltar a escolher a Câmara Municipal de Vila Real como entidade acolhedora.
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Conclusão
Estagiar na Câmara Municipal foi uma experiência bastante positiva. Como foi
referido, trata-se de uma das instituições mais importantes de Vila Real e, portanto, foi um
orgulho e um privilégio estagiar nesta entidade.
Ao realizar a parte teórica do presente relatório, pude ganhar conhecimento acerca de
vários assuntos, pude conhecer melhor não só a Câmara Municipal mas também a própria
cidade e o concelho. Percebi, também, como funciona a comunicação dentro de uma
instituição como esta e conheci melhor os públicos aos quais a mesma se dirige.
Na parte prática deste relatório pude refletir sobre o que me levou a escolher a Câmara
Municipal de Vila Real, sobre as atividades realizadas e sobre os objetivos que estaria
disposto a atingir.
Existiu, ainda, espaço para a realização de um desenvolvimento acerca de três temas: o
valor percebido do cidadão, o nível de satisfação do munícipe e a lealdade do eleitor.
Na parte final deste relatório de Estágio encontra-se anexada a ficha de avaliação de
desempenho do estudante estagiário na qual obtive a nota de 19 valores, ficando assim visível
o empenho e dedicação impostos por mim durante o meu Estágio.
Resumindo, foi uma experiência bastante enriquecedora, da qual levo conhecimentos
para toda a vida.
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