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revoltar-se, a descobrir e a descobrir-se com lucidez”. 
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Resumo 

 

Assim como em diversas áreas, a Multimédia tem vindo a dar passos cada vez 

mais significativos em Televisão, com a inserção de conteúdos multimédia que 

dinamizam a interatividade do pequeno ecrã. Os três canais generalistas portugueses, a 

RTP (Rádio e Televisão de Portugal), a SIC (Sociedade Independente de Comunicação), 

e a TVI (Televisão Independente), têm vindo progressivamente a evoluir e a 

diversificar-se em relação ao desenvolvimento de conteúdos multimédia e à 

comunicação gráfica.  

Torna-se importante explorar e compreender a importância de Multimédia em 

Televisão para o desenvolvimento da informação visual. Para esse efeito, neste relatório 

reportamos a evolução da Multimédia em Televisão, desde o seu aparecimento até ao 

uso exponencial, salientando a sua importância na atualidade.  

Neste contexto, os principais objetivos a atingir são: descrever todo o processo 

dos dois estágios curriculares realizados, ou seja, referindo as duas estações televisivas 

portuguesas privadas, a SIC e a TVI; compreender a importância da multimédia, no 

âmbito do audiovisual e da comunicação gráfica, apresentando a evolução dos 

conteúdos apresentados em televisão, descrevendo assim a evolução da identidade 

visual dos canais generalistas portugueses, dando exemplo também de grafismos 

utilizados nos noticiários. Não descorando a análise através dos princípios de 

composição visual e o enquadramento dos jornais televisivos, unindo e sintetizando a 

teoria e a prática ao longo deste relatório. Desta forma, conseguimos provar que a 

multimédia é imprescindível neste meio de comunicação, a Televisão. 

 

 

Palavras-chave: multimédia, televisão, audiovisual, design multimédia. 
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Abstract 

 

So as in diverse areas, the multimedia improves significantly in television, with 

the insertion of multimedia contents, which steamline an interaction of the small screen. 

The three Portuguese generalist channels, the RTP (Radio and Television of Portugal), 

the SIC (Independent Society of the Communication) and the TVI (Independent 

Television), have progressively evolved and diversified regarding to the development of 

the multimedia contents and to the graphic communication. 

It is important to explore and to understand the importance of the multimedia in 

the television for the development of the visual information. For this effect, this report 

mentions the evolution of the multimedia in the television, since its appearance until the 

exponential use, emphasizing its importance nowadays. 

In this context, the main targets to achieve are: to describe all the process of the 

two realizable curricular internships, that means, to refer the two private Portuguese 

television stations, the SIC and the TVI; to understand the importance of the 

multimedia, in the field of audio-visual and graphic communication, presenting the 

evolution of the contents introduced in television, describing this way the evolution of 

the visual identity from the Portuguese generalist channels, as far example the graphics 

used by news. Not discouraging analysis through the principles of visual composition 

and framing of television newspapers, uniting and synthesizing theory and practice 

throughout this report. In this way, we can prove that multimedia is essential in this 

media, the Television. 

 

 

 

Keys-word: multimedia, television, audiovisual, multimedia design. 
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Introdução 

 

Em Portugal, após o aparecimento dos jornais e da rádio, eis que surge o terceiro 

meio de comunicação, um novo media, a Televisão. Esta foi desenvolvida durante o ano 

de 1955, ou seja, estudando todos os meios para desenvolver um novo media, e foi 

posteriormente construída em 1956. Após um ano da sua construção, nasce um grande 

fenómeno nacional, a RTP. Aos poucos a “caixinha mágica” foi mudando os hábitos 

dos portugueses a vários níveis, o serão passou a ter como principal interlocutor uma 

televisão (Braga, Zita). Contudo, com o aparecimento dos dois canais privados, SIC e 

TVI, terminava assim um longo ciclo de predomínio abonado, desde 1957, pela Radio 

Televisão Portuguesa. 

Uma outra análise do dispositivo televisivo refere-se aos elementos multimédia, 

particularmente na área do audiovisual e design, sendo que estes conteúdos 

apresentados em Televisão são alvo de diversas alterações ao longo dos anos. 

O que influenciou na escolha deste tema foi, em primeiro lugar, o facto da 

identificação pessoal se assimilar com o objeto de estudo deste projeto, a Multimédia. 

Seguidamente, foi o facto da candidatura a estágio ser destinada a duas estações 

televisivas, a TVI em Vila Real e a SIC em Matosinhos, em que o estágio consistiu em 

captação e edição de imagem. 

Os objetivos principais vão, de certa forma, ser alcançados com a consolidação 

do objeto de estudo, ou seja, sublinhar a importância da Multimédia em Televisão; com 

a descrição dos estágios curriculares; comparar os conteúdos apresentados nos jornais 

televisivos da SIC e da TVI através dos princípios de composição visual. 

Os estágios foram realizados no âmbito da Unidade Curricular 

Dissertação/Projeto/Estágio referente ao 2º ano do 2º ciclo do Curso de Ciências da 

Comunicação da UTAD, assim como os objetivos propostos para os mesmos. Estes são 

disponibilizados pelas instituições académicas, neste caso pelo GAIVA (Gabinete de 

Apoio à Inserção na Vida Ativa) e pelas entidades empresariais através de um 

protocolo, servindo tal para finalizar a formação académica de um determinado grau e 

visando preparar o/a estagiário/a para a inserção no mundo do trabalho. Neste contexto, 

foram realizados dois estágios, três meses numa empresa e outros três meses noutra, de 

modo a alcançar a experiência que se procurava bem como o espírito de integração.  

O presente relatório de estágio organiza-se em quatro capítulos. O primeiro diz 

respeito ao estado da arte, através das temáticas exploradas durante a vida académica e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/1956
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os estágios. Os temas e subtemas abordados neste capítulo são direcionadas 

essencialmente à multimédia, um setor ligado ao mundo televisivo, fazendo referência 

ao título deste relatório de estágio.  

O capítulo II dá a conhecer as empresas onde foram realizados os dois estágios 

curriculares, bem como a introdução e apresentação, dando a conhecer as empresas 

explicando assim a motivação e as tarefas desenvolvidas e delineadas para o decorrer do 

estágio. O capítulo III é dedicado ao caso de estudo que incide sobre  a comparação dos 

conteúdos apresentados nos jornais televisivos dos dois canais privados da televisão 

portuguesa, como já foi referido.  

 No último capítulo tem lugar as considerações finais onde se apresenta as 

conclusões direcionadas aos capítulos anteriores. 

 

 

Capitulo I – Enquadramento teórico: A importância de Multimédia em 

Televisão 

 

A televisão é um meio de comunicação, um sistema de transmissão de imagens e 

som, com a finalidade de difundir atividades e programas de entretenimento e 

informação. As primeiras televisões transmitiam os conteúdos a preto e branco, sendo 

que o passo seguinte passou pela criação de televisões com ecrã a cores. O 

desenvolvimento de televisões com LCD, televisões plasma, foi de certa forma um 

grande avanço. A televisão Digital, introduzida recentemente, difere em vários aspetos 

da televisão analógica que era utilizada desde 1920, sendo que a principal diferença está 

na qualidade da imagem, som e interatividade. As dimensões da tela de televisão e dos 

vídeos também sofreram alterações na proporção, de 4:3 para 16:9. Os aparelhos 

tornaram-se cada vez maiores e com tecnologia cada vez mais avançada. 

Estimava-se que com o aparecimento da Internet e do seu desenvolvimento 

tecnológico, os restantes meios de comunicação ficassem esquecidos. Ao contrário do 

que pensava, a televisão é um dos meios de comunicação mais usados pela população 

pois acompanhou o grande impacto tecnológico, evoluindo bastante relativamente aos 

conteúdos apresentados anteriormente, ficando cada vez mais interativa.  

 (Machado 2000:20), defende que “a televisão apresenta uma grande amplitude, 

envolvendo todas as possibilidades de produção, distribuição e consumo de materiais 

audiovisuais, além dos diversos tipos de emissoras, sejam comerciais, estatais, públicas 
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ou privadas.” (Missika e Wolton 1983:350) defendem que “uma outra análise do 

dispositivo televisivo, da linguagem e da escrita televisiva, refere-se ao campo do vídeo, 

de Multimédia e das linguagens interativas.”  

A televisão em Portugal, depois da adesão aos canais privados, tem gerado 

grandes debates sobre o conteúdo da programação que apresenta e das audiências 

alcançadas. A luta pelas audiências é um acontecimento presente entre os canais 

generalistas portugueses, daí a existir uma renovação e inovação constante de conteúdos 

e da forma como são apresentados, como intuito de cativar e prender os telespectadores. 

A SIC e a TVI, os dois canais generalistas privados, são que mais disputam as 

audiências entre si, tanto no entretenimento como na informação, até a sua programação 

diária confere essa mesma luta. 

(Serra e Sá 2017:9) afirmam que “a era da convergência mediática veio ampliar 

a oferta de conteúdos televisivos, num esforço constante da televisão para manter o 

volume de audiências que a afirmou como o meio de comunicação de massas por 

excelência.” Já (Martins 2017:93) defende:  

 

“Uma vez que a televisão é um meio de comunicação de massas, impregnado pelos mais 

diversos discursos de poder, são raros os estudos sobre o potencial dos seus produtos no que diz respeito à 

formação e alteração do conceito da imagem e do visível.”   

 

A televisão passou a ser cada vez mais interativa com da evolução dos conteúdos 

multimédia, através do avanço tecnológico as ferramentas de desenvolvimento desses 

mesmos conteúdos foram essenciais em relação à interatividade deste meio de 

comunicação. 

A Multimédia, um novo sector dentro da Indústria de Conteúdos veio 

demonstrar nos últimos anos um crescimento progressivo em comparação com outros 

setores e períodos da história do mesmo. Segundo o Instituto para a Qualidade na 

Formação, I.P. (2006:31) refere que “o mercado do multimédia interativo é um mercado 

segmentado fundamentalmente em torno de temáticas o que, aliás, segue a tendência do 

consumo televisivo”.  

Torna-se importante salientar que sem a multimédia e os conteúdos que desta 

provêm não se faria televisão, a mesma pode ser considerada o motor invisível de 

desenvolvimento do pequeno ecrã. 
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1.1 Audiovisual 

 

 

Audiovisual é uma área que se pode designar como uma forma de comunicação 

que une som e imagem. Existe um grupo de profissionais atrás de grandes telas de 

cinema, da televisão e até mesmo de um simples computador, capazes de construir a 

realidade que chega até ao telespectador. 

O som e a imagem estão ligados a uma tecnologia que por sua vez tem uma 

projeção comercial, assim, através de uma série de dispositivos de áudio e imagem é 

possível conceber uma comunicação (Conceitos 2017). 

É incontestável o reconhecimento do poder que a cultura audiovisual provoca 

em nós. A era da globalização deflagra a expansão dos meios, de forma vertiginosa, a 

contar com o desenvolvimento, a abrangência e a sofisticação dos recursos tecnológicos 

(Paschoal 2011). O mundo que nos circunda parece não viver mais sem a cultura da 

Comunicação audiovisual (Pires 2010). 

(Vesce 2018) afirma que “entre os meios audiovisuais destaca-se o cinema e em 

especial a televisão sendo que, a última enquanto meio audiovisual mais utilizada, 

assume um lugar muito relevante no cotidiano da sociedade mundial como um todo.” A 

cultura audiovisual vem cada vez mais ganhando espaço, e os avanços tecnológicos 

contribuem, vertiginosamente, para o seu desenvolvimento e sua abrangência (Vesce 

2018). 

A explosão dos veículos audiovisuais permitiu reconhecer a sua importância, 

não apenas no sentido de proporcionar deleite aos sujeitos sociais, mas nas suas 

investidas na tentativa de agregar mais conhecimento, de maneira lúdica, ao acervo 

cultural pertencente à coletividade (Pires 2010). 

Tendo em conta as tecnologias de informação e comunicação aplicadas à 

televisão (Vesce 2018) afirma “essa solidificou-se cada vez mais como um veículo de 

informação e conhecimento, assumindo papéis educativos, publicitários, ideológicos e 

de entretenimento.” 

As ferramentas de desenvolvimento de conteúdos multimédia são fundamentais 

para a criação do audiovisual, como é o caso de muitos softwares como o Adobe 

Première (figura 1), um programa de edição de vídeo que para além de outros 

benefícios, conta também com total interatividade com os outros programas da marca 

Adobe Systems, sendo a principal vantagem, em que se pode copiar e colar arquivos do 

https://www.infoescola.com/sociologia/entretenimento/
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AP no Adobe After Effects (figura 2) e noutros programas da marca. É fácil de usar, 

contém uma interface organizada e não exige conhecimentos avançados de edição, são 

outras vantagens do Adobe Première, sendo o principal software de edição de vídeo 

para cinema, TV e a Web, ou seja, um programa de edição de vídeos profissionais. 

A edição é a parte fulcral de um projeto, onde se decide como se inicia e termina 

cada conteúdo inserido na timeline. Consiste na intercalação de planos de vídeo e 

fotografia com o som, focados no objetivo principal, contar uma história.  

 

 

Figura 1- Software Adobe Premiere Pro 

Fonte: Google 

 

 

Figura 2- Software Adobe After Effects 

Fonte: Google 

 

Este último (figura 2) é um programa de criação de gráficos com movimento e 

efeitos visuais e é extensivamente usado em pós-produção de vídeo. Estas ferramentas 
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ou igualmente equivalentes são essencialmente utilizadas na produção de filmes, 

novelas, notícias entre outros.  

Relativamente às notícias, a reportagem passa por várias fases em que os 

conteúdos multimédia bem como as suas ferramentas são os protagonistas, a captação 

de imagem, a locução e a edição. Assim, o audiovisual está sempre presente no dia-a-

dia de qualquer pessoa pertencente ao mundo televisivo, nesse caso o Jornalismo 

Televisivo. 

Apesar destes programas (figura 1 e 2) serem utilizados por profissionais da 

área, não são estes que estão presentes em produção de estúdio, sabendo que também 

têm desvantagens. Estas desvantagens passam por não trabalharem em rede, ou seja 

seria preciso instalar estes programas em vários computadores e mesmo assim não 

funcionariam em rede, os conteúdos de um não ficam nos conteúdos de outro. Não 

mistura HD / SD e formatos / resoluções no mesmo projeto, não faz save automático, o 

que é extremamente desconfortável. Sendo que a principal desvantagem é a questão das 

licenças e do preço alto, um ponto em que fica difícil justificar o investimento em grandes 

empresas ligadas ao audiovisual. Nas empresas de comunicação social, é necessário utilizar 

ferramentas de produção e pós-produção que trabalhem em rede, para que facilite o acesso e 

envio dos conteúdos, sendo que o custo é reduzido em comparação aos produtos da Adobe. 

Como é o caso da SIC, que utiliza como ferramenta de edição o Xpri Ns, que pertence ao 

sistema SONAPS. Este software que é utilizado tem muitas vantagens, sendo que as 

principais passam por ser rápido e económico; sem necessidade de licenças recorrentes e 

dispendiosas; ter um suporte para os principais formatos de arquivo profissionais e de 

transmissão de terceiros; editar durante a ingestão; playout de pacotes editados da linha 

do tempo; misturar HD / SD e formatos / resoluções no mesmo projeto; fluxo de 

trabalho de produção em rede de larga escala; tem uma patilha rápida e fácil de 

conteúdos; grande capacidade de armazenamento e ótimo desempenho. Este exemplo é 

uma de que cada vez mais estas empresas ligadas à produção de conteúdos multimédia, 

neste caso ao audiovisual optam por utilizar estas ferramentas. Sendo que os dois 

softwares anteriormente referidos (figura 1 e 2) são utilizados, na sua grande maioria, 

por profissionais que não estão inseridos nestas empresas que trabalham na produção 

em rede de larga escala, normalmente são usados por freelanceres ligados ao cinema ou 

também à televisão. 

O cinema e a televisão são denominados como audiovisuais, no entanto, esses 

possuem também o caráter discursivo verbal, visto que, “subjacente ao que se costuma 
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ser chamado de audiovisual, há uma camada de discursividade que sustenta o 

argumento daquilo que aparece em forma de som e imagem” (Santaella 2001). O 

produtor da mensagem televisiva interage com o telespectador, ou seja, aquele que 

observa não passivamente a mesma.  

A protagonista das nossas considerações sobre o audiovisual é a televisão, que é 

considerada um dos meios de comunicação de massa mais democratizado atualmente. A 

cultura audiovisual na televisão, fruto da interatividade entre sons e imagens ativa nos 

telespectadores leituras instrutivas, possibilitando uma visibilidade facilmente captada 

pelos sentidos (Intercom, 2016). Paternostro (1987, p.41) postula que: “É com a 

imagem que a televisão compete com o rádio e o jornal, exercendo o seu fascínio para 

prender a atenção das pessoas”. 

Os canais ou programas com finalidade informativa, assim como os Jornais 

Televisivos, sem o audiovisual não conseguiam passar a mensagem da maneira que o 

fazem, pois o vídeo, que se insere no audiovisual, é o complemento do texto. Porém, 

para realizar um simples vídeo é necessário uma câmara e saber onde e como se vai 

gravar. 

A conceção de enquadramento é uma das ferramentas de sucesso no mundo do 

audiovisual. Com circunspeção narrativa e estética, elegendo acertadamente como os 

objetos, o espaço ou as pessoas são filmadas em cada plano, temos tudo para que o 

projeto/trabalho audiovisual seja prometedor.  

O enquadramento provém de três componentes: o plano, a altura e o lado do 

ângulo. O primeiro é o principal elemento do enquadramento, define a distância entre o 

objeto e camara, através de um plano conseguimos destacar o que pretendemos.  

Neste contexto, os principais planos destacam-se por: 

 Grande Plano, expõe a grande área da ação, captado a longa distância; 

 Plano Aberto, a câmara encontra-se afastada do objeto/pessoa, que ocupa 

uma parte pequena do espaço; 

 Plano Geral, abrange uma área em específico onde se desenrola a ação;  

 Plano Conjunto, apresenta com clareza os pormenores da ação; 

 Plano Americano, captado do joelho humano para cima; 

 Plano Médio, captado da cintura para cima; a câmara encontra-se a uma 

distância média do objeto/pessoa; 

 Plano Próximo, captado do tórax humano para cima; 
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 Close Up (Plano Fechado), captado do ombro humano para cima em que 

a câmara se encontra muito próxima do objeto/pessoa; 

 Big Close, a câmara aproxima-se do rosto; 

 Plano Pormenor, a câmara agrupa uma parte do rosto ou do corpo como 

também objetos pequenos. 

Relativamente aos ângulos da câmara, o ângulo normal permite que a câmara 

esteja ao nível dos olhos da pessoa, enquanto o ângulo alto e o baixo permitem 

perspetivas completamente distintas, um em que a câmara se encontra de cima para 

baixo e o outro o inverso. 

Outras noções relacionadas com a câmara é a presença da mesma. Quando se 

designa por objetiva é quando não participa na ação. Por outro lado, considera-se 

câmara subjetiva quando participa na ação, quando a mesma é, por exemplo, os olhos de 

alguém. Estas noções aplicam-se tanto no âmbito cinematográfico, como também 

jornalístico e televisivo. 

  

 

1.2. Comunicação Gráfica  

 

 

Nas emissões televisivas, com o avanço das tecnologias, a aplicação de 

grafismos multimédia, o trinómio, imagem, som e texto adotam um papel de elevada 

importância. 

O design gráfico no âmbito televisivo é responsável pela estruturação, identidade 

e autopromoção dos conteúdos, abrange a criação e construção de espaços virtuais e 

hipertextuais que permitam ao espectador explorar novos caminhos com maior 

profundidade e envolvimento.   

A comunicação gráfica torna-se um fator prioritário em Televisão. 

Especificamente, no exemplo dos dois dos canais generalistas privados portugueses, é 

notório que o grafismo da SIC continua a seguir a linha do que o canal de Carnaxide 

tem feito desde há algum tempo. A estação de Queluz de Baixo, a TVI, nos dois 

primeiros anos do presente século decidiu seguir o ideal da SIC, melhorando assim a 

sua geometria mas não obtendo muito sucesso no campo da cor e expressividade da 

animação (Illusion, Virtual 2008), como vamos poder verificar na análise mais a frente 

no relatório. Para além das mudanças verificadas nos cenários dos talk shows da 
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estação, o grafismo em geral é alvo de renovações constantes, como por exemplo, como 

aconteceu no ano 2017, quando festejou o 24º aniversário.  

Bloom Graphics é uma empresa pertencente à SIC foi criada com o objetivo de 

aperfeiçoar a produção de motion graphics (design de animação, uma vertente do design 

gráfico) no encadeamento da SIC e apostar em projetos multiplataforma como também 

em novos mercados. (Lucas Esteves 2016) refere: “Além do objetivo mercadológico, é 

também uma forma de expressão artística. (…) Com o passar dos anos, o design em 

movimento foi evoluído juntamente com a tecnologia e hoje está diretamente ligado à 

computação gráfica.” 

A mesma empresa iniciou o grafismo tridimensional na SIC em 1995, 

proporcionando níveis de excelência muito distintos da concorrência. Outro exemplo, a 

Rádio e Televisão de Portugal (RTP) aperfeiçoou a sua imagem gráfica pela mesma 

altura da TVI, alcançando uma harmonia favorável através de animações institucionais 

de qualidade.   

Hans Donner, designer alemão  de cidadania austríaca e brasileira que 

revolucionou a identidade visual da TV Globo em 1970, também foi o autor do logótipo 

da SIC. (Madalena Monteiro 2012), jornalista do Público afirma: 

  

“O fabuloso destino de Hans Donner, designer brasileiro nascido na Alemanha e criado na 

Áustria, inclui encontros imediatos em elevadores, inspirações estratosféricas, guardanapos de papel, 

bananas, macacos, algum samba e vários globos e esferas animados. Parecem muitas histórias para uma 

só vida, mas para o homem que criou os logótipos da TV Globo, nos anos 1970, e da SIC, nos anos 1990, 

uma vida é que parece pouco.”  

  

O tratamento dos elementos gráficos assume uma importância extrema e um 

papel fundamental na criação de uma imagem de marca que distinga uma estação 

televisiva ou canal televisivo de outras televisões, com o intuito de alcançar as 

audiências pretendidas. Outro exemplo é o dos telejornais, onde o cenário por detrás do 

pivô muda sempre que alteram a temática da notícia, debate, entrevistas. 

Especificamente, (Maria Saraiva 2011:25) confirma que “a cenografia serve de 

instrumento de captação de audiências, de sedução do telespectador, inscrevendo-se 

numa intenção de comunicação com os públicos através da consolidação de uma 

imagem corporativa.” As emissoras e produtoras passaram a preocupar-se cada vez mais 
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com a forma, disposição e definição das imagens, cenários e grafismos de vídeo. 

(Cardoso et al 2007:63)    

 

1.2.1. Evolução da identidade visual dos canais generalistas portugueses 

 

As marcas (logótipos), os separadores, animações e outros grafismos comparam-

se temporalmente a botões, metáforas, ícones e a outros elementos de interfaces 

gráficas. Este novo ambiente proporciona desafios para a melhoria da experiência do 

telespectador com a televisão. O grafismo agrega as mais variadas técnicas e recursos 

visuais existentes. A cor, a forma, a tipografia auxiliam o intuito de atingir os objetivos 

da comunicação pretendida.  

Os elementos de design auxiliam na construção de uma imagem organizacional 

sólida de um canal, mantendo a coerência entre os seus valores e a sua marca com os 

sons, as imagens e os textos. Devem ainda desenvolver vínculos emocionais fortes com 

o espectador, tais como lealdade, satisfação e familiaridade, estimulando assim o hábito 

de consumo (Ponte e Niemeyer 2009). 

O Adobe Illustrator (figura 3), um software de edição para desenvolver imagens 

vetoriais, criado pela Adobe Systems, com desempenho rápido e ferramentas fáceis de 

manusear, possibilita a criação de logotipos, tipografia, ícones, ilustrações para 

impressão, que podem ser visíveis na internet, em dispositivos móveis e vídeos. 
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Figura3 – Adobe Illustrator 

Fonte: Google 

 

Os símbolos são representados por uma figura ou sinal gráfico que apresenta 

diversos níveis de iconicidade, do abstrato ao figurativo, estabelecendo significados e 

associações ao produto ou a corporação. Os logótipos são gerados a partir da associação 

de um grupo de letras ou palavras com atributos formais específicos que lhe conferem 

personalidade e informam o nome do canal ou programa. Este pode acompanhar o 

símbolo, substituí-lo ou inexistir dentro do sistema de identidade visual. Os dois 

elementos, combinados ou não, formam marca gráfica (Escorel 2000:57). 

A partir dos anos 60, os conceitos de embalagem gráfica e identidade 

corporativa para a televisão consolidaram-se principalmente na Europa e nos Estados 

Unidos, onde surgiram as empresas especializadas em design para a televisão (Costa 

2005:95).   

Cada canal generalista em Portugal apresenta-se de certo modo distinto na sua 

identidade gráfica quanto aos restantes. De certo modo, a tipografia é o que mais os põe 

em evidência, tanto a RTP como a SIC e a TVI, têm presente no logótipo atual as suas 

iniciais, tanto no canal principal como na sua extensão de canais. 
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Segundo Rui Espírito Santo (2014), professor na Escola Superior de Música, 

Artes do Espetáculo (ESMAE), o processo de composição visual é o processo de 

planeamento, ordenamento e arranjo dos elementos visuais num plano visual dividindo-

se nas seguintes categorias, entre outras: 

1. Princípios de cor: Quando se compõe visualmente elementos gráficos num 

mesmo suporte, deve existir o cuidado de os combinar, em termos cromáticos, de uma 

forma que não afete a sua legibilidade e que, esteticamente, produza uma combinação 

agradável. 

2. Princípios de tipografia: Existem alguns princípios tipográficos básicos que 

devem ser respeitados para a obtenção de uma composição mais harmoniosa: não 

utilizar demasiadas fontes no mesmo trabalho; evitar o uso de apenas caixa alta; não 

justificar o texto; não variar as dimensões das letras. 

3. Princípios de coerência e unidade visual: A coerência e a unidade visual de 

uma composição existe quando, se respeitam, em vários níveis da linguagem visual, os 

elementos gráficos utilizados: ao nível da tipografia; ao nível da relação da linguagem 

tipográfica com a linguagem da imagem; ao nível da linguagem gráfica e formal 

utilizada; ao nível da relação de cores entre tipografia, elementos gráficos e imagens. 

4. Princípios de hierarquia: As hierarquias dos vários elementos gráficos 

estabelecem-se através de características: tamanho relativo dos elementos gráficos; 

posição relativa dos elementos gráficos; destaque cromático relativo de um elemento 

gráfico; peso relativo dos elementos tipográficos entre si; tamanho relativo dos 

elementos tipográficos entre si; valor cromático relativo dos elementos tipográficos 

entre si. 

5. Princípios de legibilidade: Por vezes existem relações entre tipografia e fundo 

que não funcionam, criando problemas de legibilidade à tipografia.  

6. Princípios de organização/composição espacial: Quando se colocam 

elementos gráficos sobre um suporte, estes não devem estar aleatoriamente distribuídos 

sobre o mesmo. Há uma ordem, mais dinâmica ou menos dinâmica, de relação entre 

elementos gráficos que deve ser procurada. 

Os princípios e teorias de composição funcionam como ferramentas importantes 

na conceção de uma peça gráfica. São um conhecimento que auxilia na obtenção de 

resultados visualmente equilibrados, mostrando como podem ser distribuídos os 

diferentes elementos de um projeto gráfico (Design Culture, 2017). 
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Dando ênfase a elementos de um projeto gráfico, vamos descrever 

comparativamente a identidade visual dos três canais generalistas desde a sua criação à 

atualidade, começando pela segunda estação privada a aparecer em Portugal no ano de 

1993. 

O primeiro logótipo da TVI era simplesmente um 4 inserido num fundo 

vermelho e o canal era chamado de "A Quatro" nos seus primeiros meses de vida. Dois 

anos depois, lançou um novo logótipo muito distinto do anterior, já com as letras do 

nome do canal, ou seja, o "T" em azul, o "V" em verde e o "I" em vermelho. Após um 

ano, mudaram completamente o logótipo, inserindo uma esfera cinzenta com a letra "i" 

posicionada no centro com cores, significando informação, com as inicias em baixo 

presenteando uma imagem mais apelativa ao canal.  

Ao longo de 13 anos, o logótipo sofreu modificações pouco significativas. Em 

2013, renovou o logótipo de acordo com o seu 20º aniversário, alterando 

significativamente o grafismo, dando ênfase ao “i” de informação.  

                                 

 

Figura 4 – Evolução do logótipo da TVI 

Fonte: Logótipo.pt 

 

 

Vamos passar à análise baseada nos princípios de composição visual da TVI 

(figura 4): 

1. Princípios de cor: A TVI presenteia-nos com cores complementares, sem 

dificultar a legibilidade da tipografia na generalidade, e sem esquecer as combinações 

com contraste. Desde 1993 até a atualidade, as cores primárias (azul, vermelho e 

amarelo) estão presentes nos logótipos, principalmente na tipografia, tenta-se que seja 

uma combinação harmoniosa e agradável. O segundo logotipo é a exceção, exibindo 
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diversas cores na tipografia, não respeitando o princípio de cor, provocando uma 

sensação de legibilidade e compreensão reduzida.   

2. Princípios de tipografia: a fonte utilizada é sempre a mesma a partir de 2000, 

transparecendo harmonia e um resultado agradável. A dimensão da tipografia varia no 

segundo logótipo, empregando fontes, dimensões e cores distintas. No terceiro logotipo 

é possível verificar o uso de caixa alta completo. Porém, o logotipo atual obtém a 

composição mais harmoniosa comparativamente aos anteriores. 

3. Princípios de coerência e unidade visual: ao nível da tipografia, todos os 

logótipos fortalecem a unidade visual, prezando a leitura e a compreensão. Nos dois 

primeiros logótipos não parece existir ligação da tipografia à imagem em si. Desde a 

renovação de 1996 até à atualidade, a estação apresenta ligação entre todos os elementos 

gráficos apresentados, reforçando a sua identidade visual.  

4. Princípios de hierarquia: O primeiro logótipo da estação, distingue o número 

4, posicionado ao centro e com tamanho e cor destacável, o que faz com o número 

chame a atenção de quem o vê, querendo afirmar que o canal se encontra na posição 4, 

adquirindo maior importância visual. Por outro lado, o segundo logótipo destaca o “i” 

de informação relativamente às restantes letras, que faz com que o peso visual seja mais 

acrescido. A partir de 1996 até ao atual logotipo, o destaque está presente na tipografia e 

nas cores, na sua generalidade.  

5. Princípios de legibilidade: O segundo logótipo (1995-1996) não respeita este 

princípio, a posição da tipografia de cor preta poderá dificultar a legibilidade, sendo que 

a variedade de cores num fundo diferente poderá não resultar. Os restantes logótipos 

não criam problemas de legibilidade à tipografia, não variando cores nem a colocação 

da mesma em posições desfavoráveis à leitura.      

6. Princípios de organização/composição espacial: Ambos os logótipos 

apresentam organização na sua identidade visual, os elementos gráficos estão 

distribuídos pelo todo de forma organizada, existindo uma compreensão da leitura e do 

contexto da imagem. 

Como se pode verificar, a segunda estação televisiva privada a aparecer em 

Portugal não renovou muitas vezes a sua identidade visual. Em 2017 sofreu alterações 

significativas, relativamente à composição visual, presenteando uma cara 

completamente renovada à estação de Queluz de Baixo, servindo-se de uma linha 

gráfica moderna e irreverente.  
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A nova imagem gráfica parece ter tido origem no logótipo da tvi24 apresentado 

em Março de 2016 que conta com uma linha diagonal que divide o texto em dois sendo 

que a parte inferior é colorida (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Logótipo da TVI24 

Fonte:Logótipo.pt 

 

Segundo a página Logótipo.pt, existe um efeito de luminosidade que os restantes 

canais não têm. Este suspende a unidade da composição e não contribui de certa forma 

para a qualidade do logotipo.   

Relativamente aos autores da renovação da imagem gráfica da TVI e TVI24, não 

existe qualquer informação, não sendo encontrados dados concretos na internet.  

Quanto ao logótipo da RTP1 e RTP2, foram os que mais sofreram alterações 

tanto a nível de cores, apesar de se destacar quase sempre o azul na RTP1, como a nível 

de grafismo (Figura 6 e 7). 

 

 

Figura 6- Evolução do logótipo da RTP1 

Fonte:Google 
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A RTP1 foi o canal generalista português que mais vezes alterou o seu logótipo, 

cada um muito distinto do anterior, sofrendo ao longo dos anos alterações muito 

significativas. Tentou chegar à sua identidade gráfica ideal e exclusiva, mantendo quase 

sempre presente a cor azul e preta, bem como o número “1” e as siglas “RTP”, daí a 

terem intitulado este canal de “canal 1” durante imenso tempo. Conseguiu finalmente 

vincular a sua imagem gráfica a partir de 2004, ficando quase inalterado até 2016, 

apenas com o realce do azul em que a cor preta desaparece, o que transmite uma 

imagem muito mais organizada e apelativa ao telespectador desde 2004. 

Seguindo pela análise baseada nos princípios de composição visual: 

1. Princípios de cor: Desde 1957 até a atualidade, a rtp1 aplica nos seus 

logótipos cores com contraste e complementares em que a tipografia se encontra visível 

que ambos produzem uma combinação esteticamente agradável. Apesar do canal 

modificar constantemente as cores do seu logótipo, utilizando maioritariamente o azul, 

esta cor muda de tom em cada logótipo, tanto está mais escuro como claro, como se 

estivesse à procura do equilíbrio cromático. No entanto, o logótipo criado em 1987 e 

exposto até 1989 utiliza imensas cores que pode criar confusão na leitura da imagem. 

2. Princípios de tipografia: Ao longo de todas as alterações da sua identidade 

visual, a cor da tipografia que a rtp1 exibe, varia de logótipo para logótipo. Porém, em 

cada mudança, a fonte da tipografia é sempre a mesma, usando constantemente caixa 

alta nas siglas do canal em que o tamanho das letras não varia, respeitando desta forma 

este princípio. 

3. Princípios de coerência e unidade visual: Ao nível da tipografia, todos os 

logótipos do canal fortalecem a unidade visual, prezando a leitura e a compreensão, 

dando lugar à coerência no que diz respeito à composição visual, ao apresentar ligação 

da tipografia à imagem em si. O único canal público português, apresenta ligação entre 

todos os elementos gráficos apresentados, reforçando assim a sua identidade visual. À 

exceção da sétima mudança que ocorreu desde 1987 até 1989, onde não existe qualquer 

ligação entre os elementos gráficos.  

4. Princípios de hierarquia: Relativamente ao tamanho e posição dos elementos 

gráficos, a tipografia destaca-se, nomeadamente o número “1” que se encontra nítido, 

criando um peso visual em quase todos os logótipos, até no atual (figura 9). A nível 

cromático também se distribui importância na tipografia. 

5. Princípios de legibilidade: Todos os logótipos da estação respeitam o 

princípio, em que todos os elementos incluindo a tipografia se encontram visíveis. À 
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exceção do logótipo entre as datas de 1989 e 1990, que ao usar um verde visualmente 

forte, conjugado com outro fundo ou imagem poderá não resultar, dando origem à 

ilegibilidade e a uma composição visual considerada pouco harmoniosa. 

6. Princípios de organização/composição espacial: Ambos os logótipos 

apresentam organização na sua identidade visual, os elementos gráficos estão 

distribuídos pelo todo de forma organizada, existindo uma compreensão da leitura e do 

contexto da imagem. 

Em seguida apresentamos as alterações da identidade visual da rtp2 (figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7- Evolução do logotipo da RTP2 

Fonte:Google 

 

No ano 2015, o grafismo muda completamente utilizando uma linha gráfica mais 

moderna e irreverente. Em maio de 2016, a RTP2 muda de logótipo, desta vez mais 

moderno, semelhante ao da RTP1 em que os grafismos são feitos a partir de animes 

(figura 8). 
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Figura 8 – Logótipo da RTP2 (2016) 

Fonte: Google 

 

As alterações da identidade gráfica da RTP1 e RTP2 não ficaram por aqui. Com 

a estreia da RTP3 no final de 2015, a estação pública deu início à sua renovação gráfica. 

Este canal trouxe separadores mais geométricos e coloridos e um logótipo com uma 

aparência e uma fonte diferentes dos outros. A nova linguagem visual foi replicada 

na atualização da grelha da RTP Memória. No mês de Março do mesmo ano, chegou à 

RTP1 (Mário 2016). 

A RTP2, o segundo canal mais importante da RTP, voltou assim a ter uma 

aparência idêntica à dos outros canais do grupo, mantendo-se como o canal cultural. A 

RTP1 continuou a ser o canal generalista e a RTP3 o de informação/desporto. A versão 

dos logótipos destes canais era constituída pelo símbolo da estação pública, a RTP, pelo 

respetivo nome e número, nos atuais logos deixou de aparecer a sigla “RTP” como 

antigamente. A alteração da cor foi também um fator de mudança, passando a estação 

televisiva pública a ter um logótipo branco por todo adequando-se a qualquer fundo 

(figura 9). 
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Figura 9 – Atuais logótipos da RTP 

Fonte: Sapo.pt 

 

Relativamente ao primeiro canal privado da televisão portuguesa, a SIC, 

anteriormente intitulada de “A Três”, o seu logótipo foi inicialmente desenvolvido por 

Hans Donner, um designer alemão conhecido pelos trabalhos executados na Globo, 

apresentando-se assim com a sua diversidade de cores. Entretanto, ao longo dos anos 

veio a progredir até chegar à sua forma presente. Entre 2009 e 2017 o tema do grafismo 

foram os quadrados coloridos/transparentes a rodar em todas as direções (figura 10). 
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Figura 10 – Evolução do logótipo e do slogan da SIC 

Fonte:Google 

 

Com se pode observar na figura 9, o aspeto gráfico do logótipo da SIC 

permanece quase inalterado desde 1992, o ano em que o canal nasceu, contando com as 

três letras iniciais e uma ligação em arco que vai da primeira letra à última. A cor por 

sua vez, faz lembrar um arco-íris semelhante ao logo da Globo, contém um gradiente 

que passa do azul ao amarelo, e também está inserido o roxo, laranja e vermelho, 

segundo o site (Logótipo 2018), um cromatismo anteriormente utilizado pelas 

identidades gráficas televisivas devido ao paralelismo com a tecnologia dos ecrãs CRT 

(Cathodic Ray Tube) que combinavam o vermelho, verde e azul. 

No início de 2017, no âmbito dos 25 anos do canal, o grafismo sofreu alterações 

pouco significativas, cedendo os quadrados coloridos e apostando em linhas com 

gradiente das cores roxo e azul e com alterações no som. Baseado na sua 

tridimensionalidade, o logótipo do 25º aniversário da SIC transmite componentes fortes 

na sua comunicação visual assim como criatividade, movimento e dinamismo, 

fortalecendo o seu carácter (figura 11). 
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Figura 11- Logótipo dos 25 anos da estação 

Fonte:Google 

 

Em relação à evolução do logótipo da estação nos últimos anos, não se 

verificaram alterações muito significativas, apenas no mais recente que se destaca mais 

que os anteriores. Este último foi lançado dia 6 de Outubro, celebrando assim os seus 26 

anos de emissão. A mais recente renovação da identidade visual foi desenvolvida pela 

equipa de design gráfico da SIC (figura 12). 

 

 

Figura 12 – O mais recente logótipo da SIC 

Fonte: zapping tv 

 

Segundo o site (Logótipo 2018), as novas alterações foram motivo de discórdia 

entre alguns profissionais de design, estes afirmam que a mudança do logo cria uma 

imagem que segue as tendências dos anos 90 em vez de seguir a atualidade e basear-se 

na bidimensionalidade e simplicidade.  

Partindo para a análise baseada nos princípios de composição visual: 
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1. Princípios de cor: Este canal, no seguimento do desenvolvimento da sua 

identidade visual, difere pelo uso de gradientes com muitas cores, cores 

complementares, entre estas as cores primárias e secundárias. Em termos cromáticos a 

legibilidade não é afetada, produzindo uma combinação agradável esteticamente. Note-

se que o terceiro logótipo (2002-2006) utiliza cores sem contraste, o que pode dificultar 

a legibilidade. 

2. Princípios de tipografia: O primeiro logótipo desenvolvido pela estação, 

dispõe de uma tipografia achatada, o que poderá influenciar na legibilidade. As fontes 

inseridas nos logótipos posteriormente desenvolvidos são semelhantes, apresentando-se 

com as mesmas dimensões e apenas uma única cor, o branco. A tipografia do logótipo 

atual (figura 12) é divergente, estando esteticamente mais simples, facilitando a 

legibilidade e garantindo o equilíbrio visual. 

3. Princípios de coerência e unidade visual: Ao nível da tipografia, todos os 

logótipos fortalecem a unidade visual, prezando a leitura e a compreensão, dando lugar 

à coerência no que diz respeito à composição visual, ao apresentar ligação da tipografia 

à imagem em si. A estação de Carnaxide apresenta ligação entre todos os elementos 

gráficos apresentados, reforçando assim a sua identidade visual.  

4. Princípios de hierarquia: Todos os logótipos da estação, destacam o nome da 

mesma, posicionando a tipografia ao centro com um tamanho e uma cor destacável que, 

por consequência, chama a atenção de quem o vê, em que o peso visual é acrescido, 

adquirindo maior importância visual. Não descartando o peso visual das cores que unem 

a tipografia de um lado ao outro. 

5. Princípios de legibilidade: O terceiro logótipo (2002-2006) não cumpre este 

princípio, a cor da tipografia e do grafismo poderá dificultar a legibilidade, sendo que a 

falta de cores visíveis num fundo diferente poderá não resultar. Os restantes logótipos 

não criam problemas de legibilidade à tipografia, não variando cores nem a colocação 

da mesma em posições desfavoráveis à leitura.      

6. Princípios de organização/composição espacial: Ambos os logótipos 

apresentam organização na sua identidade visual, os elementos gráficos estão 

distribuídos pelo todo de forma organizada, existindo uma compreensão da leitura e do 

contexto da imagem. 

Por sua vez, o logótipo da SIC Notícias também não registou alterações 

significantes desde 2011, apenas uma grande mudança do primeiro para o segundo e 

restantes logótipos (figura 13). 
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Figura 13 – Evolução do logótipo da SIC Notícias 

Fonte: Google 

 

O logótipo da SIC Notícias exibe o nome do canal juntamente com uma esfera a 

representar o planeta Terra tendo em vermelho os continentes, este tem sofrido ligeiras 

alterações mantendo apenas a esfera e as cores. No segundo verifica-se um leve 3D 

presente na tipografia e um degradé concordante entre branco e o cinzento. Na versão 

seguinte, o degradé está presente mas de forma mais suave, deixando a cor cinzenta em 

evidência, e a esfera deixa de ter o anel à sua volta, escurecendo ainda a cor vermelha 

presente. No logótipo atual é possível verificar uma ligeira mudança, tanto no degradé 

como na cor da esfera, adicionando no mesmo ano da renovação, a sigla HD que 

significa que o canal está em alta definição. Desta forma a SIC Notícias demonstra a sua 

identidade de forma simples e percetível a todos (figura 13). 

Ao referir a renovação da identidade visual dos três canais generalistas 

portugueses, é essencial sublinhar a ideia de que não só os logótipos sofreram 

mudanças, mas também os separadores de programas dos canais em questão, como se 

pode verificar nos exemplos apresentados seguidamente (figura 14,15,16). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/3D
https://pt.wikipedia.org/wiki/Degrad%C3%AA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alta_defini%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alta_defini%C3%A7%C3%A3o
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Figura 14 – O mais recente separador de publicidade da TVI 

Fonte: YouTube 

 

 

Figura 15- O mais recente separador de publicidade da SIC 

Fonte: YouTube 
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Figura 16- o mais recente separador de publicidade da RTP1 

Fonte: YouTube 

 

A técnica e o design sobressaem sobre o conteúdo. As alterações efetuadas, 

nomeadamente nos aspetos gráficos, são decididas, na maioria dos casos, em resposta a 

críticas ou protestos (de telespectadores ou de críticos e profissionais de televisão). 

Em comparação com os canais rivais com quem disputa as audiências nacionais 

em todos os conteúdos que apresenta, considera-se que a TVI sempre se destacou dos 

restantes a nível de comunicação gráfica e visual, salientando que a sua identidade 

visual teve sempre bastantes cores com contraste e recentemente efeitos 3D e brilhos, ou 

seja, com grafismos em sintonia com o tipo de conteúdos que transmite. No seu 

separador estão implícitas as suas extensões de canais, bem como a letra “i” de 

informação no centro. Apesar de que recentemente tanto a SIC, no âmbito do seu 26º 

aniversário, como a RTP, apresentaram novos grafismos de certa forma inovadores e 

irreverentes, como apresenta nas figuras 14,15,16. O separador da SIC realça o novo 

logótipo da estação representado no centro num fundo onde as cores apresentadas são as 

mesmas que usa para o logótipo, vincando desta forma a sua identidade visual. Por 

outro lado, a RTP modificou o seu separador de publicidade que é, por sua vez, muito 

distinto da linha que segue o seu logótipo, não existindo de certa forma uma coerência 

visual. 

Em televisão, os separadores exibem diversas modalidades, com base nas suas 

funcionalidades e posicionamentos dentro do fluxo de transmissão dos canais. 
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Para (Rogério 2007), “os separadores televisivos são definidos como uma peça 

de uma curta-metragem, constituída por algum tipo de signo ou representação, 

composta de elementos constituídos por imagens, sons e mensagens de expressão 

verbal, usados com um fim informativo, decorativo, ilustrativo, de publicidade, de 

identificação institucional e de organização do espaço televisivo.” 

 

1.2.2.Grafismos Utilizados nos Noticiários 

 

O resultado do design gráfico é o grafismo, que reúne as mais variadas técnicas e 

recursos visuais existentes, como cor, forma, tipografia, leiaute e fotografia, no intuito 

de atingir os objetivos da comunicação pretendida.   

Os grafismos utilizados em televisão são direcionados para programas ou 

notícias específicas que englobam a tipografia, separadores, oráculos, genéricos, marcas 

gráficas, entre muitos outros. Estes incorporam os elementos visuais no movimento e no 

som, com o intuito de impulsionar a identificação e a valorização do discurso televisivo, 

tendo também funcionalidades específicas no que diz respeito à linguagem apresentada 

em televisão, como apontam (Ivars 2002) e (Costa 2005): 

 Organização: promover a estruturação e sistematização do discurso televisivo;  

 Identificação: revelar e caracterizar os atributos dos canais e dos seus conteúdos; 

 Localização: situar facilmente o espectador perante um programa ou um canal;   

 Diferenciação: estabelecer particularidades que distingam os canais e os seus 

produtos dos canais concorrentes;   

 Autopromoção: auxiliar na própria divulgação dos canais e dos conteúdos 

televisivos;  

 Emoção e Atração: tornar os conteúdos e os canais ainda mais atraentes para o 

consumo.  

Dando ênfase aos noticiários ou telejornais, é importante referir que telejornal é 

um termo que, no panorama português, pertence ao canal público, a RTP, desde 1959, o 

que o torna no “programa mais antigo da televisão portuguesa” (Mendes et al 2007). 

Contudo, a generalização do nome associado aos outros canais pelo senso comum é um 

facto constatado. 

Diariamente, por volta das 20 horas, os três canais generalistas emitem o 

Telejornal, assim como os seus canais de notícias 24 horas. Na maioria das casas 
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portuguesas, a televisão está pronta para assistir ao conteúdo informativo, após os 

genéricos estão os pivôs, o logótipo da estação, a mesa, o oráculo, e ainda, como 

background, a redação em funcionamento. Porém, um noticiário tem de ter 

obrigatoriamente um genérico, e todos eles se distinguem uns dos outros, adotando as 

cores do logótipo, ou seja, da sua identidade visual, ao seu genérico, no caso dos três 

canais generalistas portugueses. 

 

 

Figura 17 – Parte do genérico do noticiário da RTP3 

Fonte: YouTube 

 

Figura 18- Fim do genérico do noticiário das 14horas da RTP3 

Fonte: YouTube 

 

 

No início do genérico do telejornal da RTP3 (figura 17), dão ênfase a imagens 

de temas/notícias que marcaram o ano 2018, como é o caso da série espanhola “La casa 

de papel”. No fim do genérico (figura 18), está presente o logótipo no canto superior 
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esquerdo e ao centro encontra-se o título do telejornal, com a cor e a tipografia do logo, 

que junto com o fundo azul faz com que este canal mantenha a sua linha gráfica. Uma 

boa iniciativa de genérico que preza pela sua originalidade e irreverência.  

A SIC Notícias, seguindo também a sua linha de grafismo, apresenta um 

genérico onde o globo do seu logótipo aparece em destaque junto com a tipografia onde 

está presente o título do telejornal (figura 19). 

 

 

Figura 19- Genérico do noticiário das 14 horas da SIC Notícias 

Fonte:YouTube 

 

A TVI24, em comparação com os dois exemplos anteriores (figura 18 e 19), não 

segue a linha de grafismo em relação ao seu logótipo, as cores do genérico são 

diferentes, apenas a tipografia segue a mesma linha (figura 20). 

 

 

Figura 20- Genérico do noticiário da TVI24 

Fonte:YouTube 
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(Guedes 2013) defende que “o grafismo televisivo, veio a evoluir juntamente 

com a televisão e com a informática, criando um mundo irregular, no qual é hoje difícil 

distinguir a fronteira entre o audiovisual e a informática.” Para os chamados 

“telejornais” existem leads, oráculos, ticker, over the shoulders, janelas, no limite tudo 

pode ser convertido em grafismo. 

Seguidamente, apresenta-se as imagens de exemplos de janelas (figura 21), 

oráculos (figura 22), over the shoulders (figura 23), ticker (figura 24) e lead (figura 25). 

 

 

Figura 21- Exemplo de janela entre pivô e entrevistado 

Fonte:YouTube 

 

 

Figura 22 – Exemplo de um oráculo com duas linhas (Nome e função). 

Fonte:YouTube 
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Figura 23- Exemplo de Over the shoulders 

Fonte:YouTube 

 

 

Figura 24 – Exemplo de ticker 

Fonte: YouTube 
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Figura 25-Exemplo de lead e notícia 

Fonte: YouTube 

 
Estas imagens são apenas alguns exemplos de grafismos que são utilizados em 

programas quer de informação, quer de desporto. Em grandes noites eleitorais, grandes 

eventos desportivos, concursos televisivos, extrações de jogos sociais, entre outros, o 

grafismo é um elemento de ligação e de divulgação fácil de informação. Existe assim 

uma variedade de conteúdos aos quais se torna necessário adicionar uma imagem 

apelativa, que atraia audiências e consequentemente publicidade, de forma a prender a 

atenção do espectador. Como exemplo disto mesmo é de destacar o template de “última 

hora”, que sempre que é colocado no ar, apela desde logo aos sentidos dos espectadores.  

(Guedes 2013) defende que “no panorama atual da televisão em Portugal, 

assiste-se a uma banalização absoluta do conceito de “última hora”, tentando agarrar a 

audiência através de notícias que de destaque têm muito pouco.” Atente-se no caso dos 

canais de notícias afetos aos grandes grupos comunicacionais, cujas receitas advêm da 

publicidade que por sua vez se encontra imediatamente relacionada com as medições de 

audiências. (Guedes, 2013). 

Neste contexto, torna-se importante salientar que a multimédia é fundamental 

em televisão. Aliás, sem a mesma era impossível fazer televisão pois todos os elementos 

multimédia estão presentes em televisão todos os dias, como é o caso do audiovisual e o 

design, certamente este meio de comunicação respira essencialmente o audiovisual, que 

alinha som e imagem. 

Todas as mudanças na apresentação visual dos conteúdos televisivos nos canais 

generalistas portugueses afetaram consideravelmente o modo como os programas são 
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produzidos. Os mesmos passaram a preocupar-se cada vez mais com a forma e 

disposição dos grafismos bem como na renovação da sua identidade visual. 

A cor contribui de certa forma para a construção formal e a perceção da marca 

gráfica, passando esta, ao longo dos anos, também a participar no processo de 

significação e reconhecimento dos canais e programas.  

A tipografia, não menos importante que a cor, é um elemento fundamental do 

design, em que o seu principal objetivo é ceder a ordem e forma à comunicação escrita. 

Este processo de composição de texto costuma estar incessantemente presente em todo 

o lado. Na perspetiva televisiva dão ênfase a tipografia na construção de slogans, de 

logótipos, títulos de apresentação de programas, filmes ou novelas e também nos 

telejornais. A tipografia em televisão é o apoio do vídeo ou imagem, captando de 

imediato a atenção do telespectador.    

É extremamente importante renovar a identidade visual de um canal bem como a 

inserção de diferentes elementos multimédia de forma que este tenha uma maior 

visibilidade e consequentemente audiência perante os canais rivais, sendo que a 

multimédia pode ser uma mais-valia no desenvolvimento de conteúdo de diferenciação 

televisivo.  

 

Capitulo II – Estágios 

 

Neste segundo capítulo descreve-se os estágios realizados. 

O primeiro estágio curricular decorreu em Vila Real, na empresa “Letras 

Curiosas S.A.” – TVI, Delegação de Trás-os-Montes e Alto Douro durante o período de 

18 de Setembro a 15 de Dezembro de 2017, nas funções de captação e edição de 

imagem em movimento. 

O principal objetivo do estágio era estabelecer contacto com profissionais da 

área, adquirir novos conhecimentos vivendo a experiência do contacto com o mercado 

de trabalho na área. 

Relativamente ao propósito que nos levou a escolher esta empresa para 

desenvolver o 1º estágio curricular, destacamos o facto de ser realizado na cidade de 

origem e de ser uma referência para muitos alunos estagiários, principalmente alunos de 

Licenciatura ou Mestrado em Ciências da Comunicação da UTAD (Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro). Vários alunos deixam o seu testemunho relativamente à 

experiência vivida nos estágios curriculares. Perante termos observado tais testemunhos 
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e através de conselhos de Docentes da área e Engenheiros do GAIVA quanto à “ Letras 

Curiosas S.A”, escolhemos a mesma para realizar o 1º estágio curricular. O GAIVA 

entrou em contacto com o jornalista responsável, o Miguel Cabral, e dessa forma o 

mesmo comunicou de forma imediata o acolhimento na empresa.  

O principal motivo pela seleção desta empresa, foi o facto de se enquadrar com o 

tema do relatório de estágio, sendo uma empresa ligada essencialmente à comunicação 

social, logo entrar em contacto com a televisão e poder ainda trabalhar com o 

audiovisual, uma área que pretendemos desenvolver profissionalmente. 

O segundo estágio curricular decorreu em Matosinhos, na empresa SIC – 

Delegação do Porto, durante o período de 19 de Dezembro de 2017 a 18 de Março de 

2018 no âmbito de edição de imagem em movimento. 

O principal objetivo estabelecido neste estágio curricular era desenvolver a 

experiência adquirida academicamente e aprofundar conhecimentos no âmbito da 

produção de conteúdos bem como utilização de ferramentas multimédia. 

Este estágio curricular surgiu no âmbito de uma conversa com Engenheiros do 

GAIVA. Seguiu-se a candidatura e posteriormente uma entrevista formal nas 

instalações da empresa e passadas aproximadamente duas semanas comunicaram o 

acolhimento definitivo.  

Quanto à motivação, em realizar um estágio curricular nesta empresa foi o facto 

da mesma permitir a aproximação e inserção no mercado de trabalho. Visto que fica 

situada numa grande cidade como o Porto detém uma maior visibilidade. 

Outro fator foi o facto de ser uma empresa que acolhe estagiários de todas as 

Faculdades do país e de ter a oportunidade de entrar em contacto com imensos 

profissionais da área numa cidade diferente e em ambientes diferentes. 

 

2.1- Estágio na empresa “Letras Curiosas S.A.” 

 

Sediada recentemente na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, (Quinta 

de Prados, 5000-801 Vila Real). Esta empresa atua no sector de atividades de 

informação e comunicação, mais precisamente na categoria de agência de notícias. 

Fundada a 23 de Outubro de 2013, o principal objetivo da empresa passa por 

recolher, fornecer e divulgar notícias e outras imagens a órgãos de comunicação social, 

de informação geral ou especializada, de âmbito nacional ou estrangeiro.  
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O jornalista Miguel Cabral gere a empresa, e juntamente com a sua equipa 

colabora com a TVI, especificamente no Jornal da Uma e Jornal das 8, e TVI24 fazendo 

a cobertura da região de Trás-os-Montes e Alto Douro para a estação televisiva de 

Queluz de Baixo. Este profissional acumula funções, gerindo também a página do 

facebook da Delegação da TVI em Trás-os-Montes, onde se partilha a informação, e 

suporte fotográfico, vídeos e textos, sobre a região.  

A equipa de reportagem que nos acompanhou do começo ao termo do estágio 

curricular foi sempre a mesma, o jornalista responsável Miguel Cabral e o repórter e 

editor de imagem Joel Teixeira. 

Neste estágio, as principais atividades a desenvolver recaíram sobre a captação e 

edição de imagem. No sector da captação de vídeo, no campo jornalístico, a conceção 

de enquadramento é muito importante. Enquadrar é conciliar o som, neste caso a “voz 

off”, com a imagem do momento, a essência de cada peça está no enquadramento para 

determinar assim, o modo como o espectador interioriza o conteúdo apresentado. 

A minha primeira saída com a equipa de reportagem decorreu em Chaves, mais 

precisamente no Vidago Palace Hotel, com o tema em destaque inserido nas eleições 

autárquicas e na ideia de que “Pedro Passos Coelho acusava Mário Centeno de anunciar 

um alívio fiscal de que não era novidade” (figura 26). 

 

 

Figura 26 – Entrevista a Pedro Passos Coelho 

Fonte: Imagem Original 
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 No âmbito desta saída, foram realizadas entrevistas que foram captadas ambas 

em direto onde não existiu edição. As restantes imagens, do local e das atividades, 

foram enviadas através do teradeck para a Delegação de Lisboa, Queluz de Baixo, pois 

inseriam-se no âmbito das Eleições Autárquicas e não foi necessário uma reportagem 

específica do local em questão. Nas imagens capturadas realçamos a maior incidência 

de planos gerais do local, e primeiros planos em ângulo normal na zona de entrevista.  

 No decorrer da saída acompanhamos o Pedro Passos Coelhos na visita às águas 

de Campilho, em Vidago, onde fizemos exatamente o mesmo, enviando imagens para a 

Delegação de Lisboa usando o Teradek. (figura 27) 

 

 

Figura 27 – Pedro Passos Coelho na Visita as águas de Campilho, Vidago. 

Fonte: Imagem Original 

 

A captação de imagem neste local consistiu sobretudo em planos médios, em 

que a câmara esteve a uma distância média do objeto.  

Ainda no âmbito das eleições autárquicas, efetuamos o trajeto até Ribeira de 

Pena, onde dois ex-autarcas do concelho se voltavam a candidatar, um para a 

Presidência do PSD, o outro para a Presidência do PS. (figura 28 e 29). A captação de 

imagem foi feita maioritariamente no exterior pois os autarcas assim o quiseram. 
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Figura 28 - Entrevista a João Noronha 

 (Candidato à Presidência do PS à autarquia de Ribeira de Pena) 

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 29- Entrevista a Agostinho Pinto 

 (Ex-presidente da Câmara de Ribeira de Pena e que é recandidato)   

Fonte: Imagem Original 

 

No seguimento das duas entrevistas, realçamos a aplicação de primeiros planos, 

em que os autarcas se encontram enquadrados do peito para cima, e a presença da 

camara num ângulo frontal.  
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Continuamente seguiram-se inúmeras saídas com diferentes temáticas, 

destacando-se desde julgamentos como foi o caso do “Julgamento de mãe que 

alegadamente maltratava as filhas adotivas em Vila Real”. (figura 30) 

 

 

Figura 30 – Tribunal de Vila Real 

Fonte: Imagem Original 

 

Nesta peça jornalística não nos foi permitido a divulgação de diversas imagens, 

principalmente das interiores, pois a arguida não cedeu a autorização da publicação de 

imagens pessoais. Foi uma peça distinta de todas as outras onde a captação de imagem 

foi quase nula, tratando-se apenas de alguns planos gerais.  

Acidentes como o “Acidente em Vila Real causa sete feridos” (figura 31 e 32). 

Estava a equipa a deslocar-se para cobrir uma outra peça, quando nos contactam a pedir 

que fossemos para o local onde ocorreu este acidente. A captação de imagem tornou-se 

complicada devido a intensidade do sol naquele momento, como também pela estrada 

cheia de líquidos que arrebentaram no camião. 
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Figura 31 – Uma das imagens inserida na peça  

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 32 – Outra imagem inserida na peça 

Fonte: Imagem Original 

 

Como se pode observar nestas duas últimas figuras, o chamado “close-up” 

designado por plano fechado esteve em evidência, ou seja, a camara encontrava-se 

próxima do acidente entre os dois veículos, de forma a ocupar quase todo o ecrã da 

lente, sem deixar grande área à volta. 

 As causas dos incêndios como “A plantação de eucaliptos na aldeia do concelho 

de Valpaços”(figura 33 e 34). Nesta peça jornalística foi utilizada não só a camara que 

utilizávamos diariamente, como também um drone, a fim de sobrevoar toda a zona de 

eucaliptos de Valpaços. Existiriam alguns percalços no comando do drone devido à 

intensidade do vento no local. 
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Figura 33 – Imagem de Valpaços inserida na peça. 

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 34- Entrevista a um morador de Valpaços. 

Fonte: Imagem Original 

  

Durante a captação de imagem com drone, inserimos grandes planos do local a 

longa distância, dando ênfase à vasta área de eucaliptos e à região transmontana. Por 

outro lado, no decorrer da entrevista a um morador da Terra, a camara estava 

posicionada num ângulo frontal e o último embatia em primeiro plano. 
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 “Animais feridos nos incêndios estão a ser tratados na UTAD”, em que as 

imagens foram capturadas no interior das instalações da Plataforma Animal, 

sensivelmente apenas planos fechados e plano pormenor, para que o telespetador 

pudesse verificar os destroços que os incêndios provocaram nos animais. (Figura 35) 

 

 

Figura 35- Imagem inserida na peça de um cavalo ferido 

Fonte: Imagem Própria 

 

 Produção de azeite como “Menos azeitona mas de excelente qualidade em Trás-

os-Montes”, onde o mote eram os moradores da Terra que se dedicam a apanha de 

azeitona e posteriormente, a fabricação de azeite. (imagem 36) 

 

 

Figura 36 – Imagem inserida na peça de dois homens na apanha da azeitona. 
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Fonte: Imagem Original 

 

Nesta reportagem, inserimos essencialmente planos gerais e planos de conjunto 

da apanha da azeitona. Os últimos, demonstram com maior clareza os pormenores da 

atividade.   

Desvio de verbas como “ Padre de Torgueda é suspeito de desvio de verbas da 

Cáritas” onde foram recolhidas imagens exteriores da Igreja e entrevistas destinadas a 

pessoas conhecidas do padre (imagem 37 e 38). 

 

 

Figura 37- Imagem da Igreja de Torgueda inserida na peça 

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 38 – Imagem de duas moradas de Torgueda que deram entrevista 

Fonte: Imagem Original 
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A esta peça jornalística juntam-se maioritariamente vários planos fechados 

(close-ups) da igreja, planos gerais da região e planos médios nas entrevistas.  

 Natal como “Presépios feitos pelas freguesias do concelho de Vila Real”, foram 

capturadas imagens de diversos presépios espalhados pela cidade em que os planos 

médios foram. A peça inseria-se no âmbito das festividades de Natal, logo não 

necessitou de edição por parte da equipa, sendo as imagens posteriormente enviadas à 

Delegação de Lisboa. (figura 39) 

 

 

Figura 39- Imagem dos presépios de Vila Real inserida na peça 

Fonte: Imagem Própria 

 

 Destaco ainda nas saídas em reportagem, a existência de alguns diretos em dias 

distintos que a equipa realizou no Hospital São Pedro de Vila Real - Centro Hospitalar 

de Trás-os-Montes e Alto Douro, devido à greve dos enfermeiros. (figura 40) 
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Figura 40- Imagem dos diretos do Hospital Público de Vila Real 

Fonte: Imagem Original 

 

Em relação aos diretos torna-se importante salientar que as imagens captadas em 

direto estão conectadas ao servidor de Lisboa, através de um Teradek, um dispositivo de 

compressão e distribuição de vídeo, acedendo a tecnologias de emissão de vídeo sem 

fios (Wi-Fi). 

Como reflexão, perante todas as saídas em reportagem em que estivemos 

envolvidos e como membro provisório e temporário desta equipa da Delegação da TVI 

em Trás-os-Montes, a nível de captação e edição de imagem, pode afirmar-se que este 

estágio foi muito diferente do que se estava a espera, essencialmente pelo lado positivo. 

Uma equipa de profissionais fantásticos com um enorme sentido de humor, 

responsabilidade, proporcionando aos estagiários momentos de lazer no trabalho e 

estabelecendo uma relação interpessoal.  

A nível de captação de imagem, durante as reportagens, adquirimos 

conhecimentos com o Joel Teixeira, repórter e editor de imagem, e consolidamo-los 

com os mesmos que trazíamos do período académico. No fundo não seria com vídeos 

de informação, neste casos peças jornalísticas, que estaríamos habituados a lidar, mas 

sim com vídeos documentais, curtas-metragens, vídeos promocionais, entre outros. Mas 

percebemos que também é preciso saber contar uma história no decorrer de uma peça 

jornalística, para que o telespectador consiga acompanhar e absorver toda a informação. 

Captar sempre pormenores importantes e essenciais a complementar as entrevistas e o 

áudio, neste caso a voz off, locução do jornalista.  



  

44 
 

Dando ênfase à edição de imagem, após a captação e locução estarem 

executadas, avançamos juntos para a edição. As reportagens foram editadas no 

FinalCut, um software profissional de edição de vídeo não linear desenvolvido pela 

Apple Computer para o seu sistema operacional. Este software é idêntico ao Adobe 

Première, programa utilizado por mim ao longo da vida académica e para projetos 

pessoais.  

Editar trata-se da forma mais adequada de escolher entre todas as imagens 

captadas, as que me melhor encaixam na peça, conciliando com o texto apresentado, o 

“off”. Escolhemos cada plano no momento certo de cada reportagem, contendo lógica e 

seguimento de forma a formar uma história e captar a atenção do telespetador. Foram 

estes ideais que tiramos deste estágio, privilegiando o trabalho feito no tempo e espaço 

estipulado. 

Adquirimos imensos conhecimentos, tanto nas entrevistas como no modo como 

se posicionava a camara em certas ocasiões e situações, os planos a gravar em 

determinadas condições, como é o caso dos diretos que são planos improvisados. 

O sentimento é o da escolha certa por termos optado por ingressar nesta empresa 

e realizar nesta o primeiro estágio curricular. A análise de problemas e espírito de 

síntese estiveram no auge. Aprendemos imenso com estes dois profissionais da área, o 

estágio veio de certa forma complementar a formação académica anteriormente 

adquirida, aprofundando assim a formação prática. 

 

2.2- Estágio na empresa “SIC – Delegação do Porto/Matosinhos” 

 

O estágio foi realizado na SIC, delegação do Porto/Matosinhos, com sede desde 

26 de Setembro de 2011 na Rua Conselheiro Costa Braga em Matosinhos, Porto. 

Anteriormente encontrava-se sediada na Avenida da Boavista, no Porto. A 

mudança de localização permitiu que o canal passasse de um espaço sobrelotado para 

um espaço amplo onde trabalham a SIC e Expresso, lado a lado. A grande novidade foi 

a criação de um estúdio de informação que antes era um problema que a SIC tinha no 

Porto. O estúdio, em Matosinhos, é similar ao de Carnaxide, possuindo uma redação 

ampla, cenários iguais aos de Lisboa que permite afirmar a identidade e conceitos da 

SIC e da SIC Notícias. 

Relativamente às suas instalações, para além do estúdio anteriormente referido, 

esta empresa contém ainda: quatro salas de edição (uma delas já não está em 
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funcionamento); uma régie de áudio e outra de vídeo; uma central técnica que serve 

de backup aos servidores de Carnaxide; duas salas de gravação de voz (voice over); uma 

redação ampla; salas de arrecadação de materiais e ferramentas necessárias aos 

jornalistas, editores e repórteres de imagem; sala de maquilhagem e vestuário, neste 

caso, os bastidores, que é utilizada quando os pivôs vão entrar em direto ou em estúdio. 

O novo edifício, que reforça a presença do grupo Impresa na região norte, 

concentra por agora as redações da SIC, do Expresso, da Visão, da Caras, bem como o 

portal AEIOU e a InfoPortugal. As novas instalações reúnem 130 trabalhadores do 

grupo. 

O trabalho desta delegação não se restringe ao distrito do Porto, os jornalistas 

podem ser deslocados para o distrito de Braga, Viana do Castelo, sendo uma extensão 

da redação de Lisboa. 

Uma das grandes apostas da SIC, que se destacou claramente no panorama 

televisivo, foi a informação, aliada à independência, rigor, qualidade e irreverência. O 

principal objetivo da empresa é dedicar-se exclusivamente à informação, fazendo 

conteúdos e peças jornalísticas para o Primeiro Jornal e o Jornal da Noite da SIC, bem 

como para o Jornal de Desporto, transmitido em direto de Matosinhos e outras rúbricas 

a transmitir na SIC Notícias. 

Como estagiária em edição de imagem, as principais atividades desenvolvidas 

passaram por montar peças/reportagens juntamente com os estagiários de jornalismo. 

Peças essas previamente montadas pelos profissionais da empresa, em que os 

estagiários tinham de pôr em prática a sua criatividade e remontá-las. O jornalista 

estagiário escrevia e gravava o seu próprio off, enquanto o editor estagiário montava a 

peça de conteúdo informativo. Para que tudo isso fosse possível, todos os estagiários 

tinham acesso ao Xpri NS, um editor não linear que é excecionalmente flexível, 

económico e fácil de usar, ideal para conteúdos informativos que pode ser executado 

apenas num lugar ou até com equipas colaboradoras integradas, como é o caso da 

Delegação de Lisboa, que está interligada. Este encontra-se inserido no SONAPS, um 

sistema da SONY que está em funcionamento na SIC desde 2012 e é outra das 

ferramentas de utilização diária dos jornalistas na produção de notícias, organizando-se 

num sistema de pastas, em árvore. (figura 41) 

 



  

46 
 

 

Figura 41- Equipamento SONAPS com o Xpri NS aberto, software de edição da SIC. 

Fonte: Imagem Original 

 

Neste sistema de edição (figura 41), o áudio e a imagem eram manuseados com 

o toque, nos nove botões de áudio e nos oito botões de manobrar imagem disponíveis, 

uma técnica de ferramenta de interação natural que à partida é mais prática e eficaz.  

As ilhas de edição que usufruímos durante o período de estágio eram compostas 

por três ecrãs ligados ao sistema, um com todas as pastas do conteúdo e informação 

disponível, um para editar e captar o “off” e outro para visualizar o resultado final das 

peças jornalísticas, contendo ainda um computador disponível para fazer o login e 

consultar as atividades da empresa durante o período de trabalho. 

A primeira edição teve como notícia a “Homenagem da UMAR às vítimas de 

violência doméstica” (figura 42 e 43). 

 

 

Figura 42 – Reportagem “Homenagem da UMAR às vítimas de violência doméstica”. 

Fonte: Imagem Original 
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Figura 43- Imagem da entrevista a um membro da Associação da UMAR 

Fonte: Imagem Original 

 

Nesta reportagem, juntamos às imagens captadas algumas entrevistas de 

testemunhos da luta contra este crime público.  

Tendo em consideração o telespetador, fizemos com que uma simples peça do 

âmbito jornalístico chegasse ao coração de quem a vê, ligando som e imagem, contando 

uma história. 

A SIC Matosinhos contribuía ainda com grandes reportagens, sets para a SIC 

Noticias, como também reportagens de carisma publicitário, que também foram 

realizados por todos nós, os estagiários. Os sets que nos deram mais entusiasmo montar 

foram a “Comemoração dos 100 anos de uma Retrosaria” e as “Chocolatarias na época 

natalícia”, ambas no Porto. Perante estes dois sets, foram dedicadas muitas horas de 

trabalho da nossa parte, para além de conter imensas imagens com planos distintos, 

desde planos pormenor, gerais, médios e captados de vários ângulos, dificultando-nos 

assim a escolha dos mesmos, em que na timeline tiveram de ser inseridas várias faixas 

de áudio e de imagem. (figura 44 à figura 50) 
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Figura 44- Uma das imagens inseridas na reportagem da Comemoração do centenário da Retrosaria 

“Pereira da Viola”. 

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 45- Entrevista inserida na reportagem ao Sr. Manuel Pereira, proprietário da Retrosaria. 

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 46- Entrevista a uma cliente habitual da Retrosaria inserida na reportagem. 

Fonte: Imagem Original 
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Figura 47 – Imagem final da reportagem do centenário da Retrosaria “Pereira da Viola”. 

Fonte: Imagem Original 

 

 

Figura 48- Imagem da reportagem das Chocolatarias do Porto na época natalícia, Chocolataria das Flores. 

Fonte: Imagem Original 

 

Figura 49- Imagem da reportagem das Chocolatarias do Porto na época natalícia, Bombonaria Bonitos. 

Fonte: Imagem Original 



  

50 
 

 

Figura 50- Imagem da reportagem das Chocolatarias do Porto na época natalícia, Chocolataria Equador. 

Fonte: Imagem Original 

 

O objetivo da edição destas reportagens de carisma publicitário era 

essencialmente saber lidar com o tempo de cada plano e de cada vivo e inserir os planos 

no momento certo, visto que estas duas que referimos tinham cerca de 4 minutos de 

duração, com muitos vivos, muitos planos e com música para além do off.  

Para além destas reportagens terem sido as que mais inspiração nos deu montar, 

houve uma outra que também nos fascinou, não só pelo tempo investido, como também 

pelo conteúdo em questão, a grande reportagem dos “Incêndios em Castelo de Paiva”, 

em que dois empresários viram as suas fábricas destruídas. Esta reportagem exigiu 

muito empenho e dedicação da nossa parte, muita edição pormenorizada, escolha difícil 

dos planos, consistindo em várias faixas de áudio e imagem (figura 51 e 52). 

 

 

Figura 51- Uma das imagens da entrevista ao empresário Manuel Soares que perdeu a fábrica nos 

incêndios. 

Fonte: Imagem Original 
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Figura 52- Uma das imagens da entrevista ao empresário António Óscar. 

Fonte: Imagem Original 

 

Grande parte da reportagem esteve maioritariamente à volta de grandes planos e 

planos gerais que invocam a destruição que os incêndios causaram nesta localidade, 

planos que foram inseridos para impressionar o público, imagens captadas a longa e 

curta distância. Os chamados “big close” foram utilizados no âmbito das entrevistas, o 

que provoca dramatismo no decorrer da reportagem.  

Em relação aos grafismos inseridos em diversas reportagens, utilizados pelos 

jornalistas e editores bem como pelos jornalistas e editores estagiários, montamos 

variadas peças em que foi necessário inserir grafismos. Conforme referido no anexo 3, 

os mesmos têm origem na Delegação de Lisboa, o que significa que todos os grafismos 

pretendidos pela Delegação do Porto têm de ser pedidos à de Carnaxide, o que 

posteriormente esses mesmos são colocados numa pasta com acesso a todos os 

trabalhadores da Delegação do Porto incluindo os estagiários, ou podem até estar de 

imediato disponíveis na pasta de arquivo, com reportagens anteriormente realizadas, que 

contenham esses grafismos. Uma das reportagens teve como notícia o Sono e Fome nas 

escolas, como se pode observar na figura apresentada abaixo. (figura 53) 
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Figura 53- Grafismo utilizado na reportagem do Sono e Fome nas escolas. 

Fonte: Imagem Original 

 

Para além das reportagens montadas com os jornalistas estagiários, editamos 

uma peça desportiva com o Jornalista Miguel Mota, que passou no Jornal da Noite da 

Sic e também na Sic Notícias. Tivemos a oportunidade de o fazer, foi uma forma de 

reconhecimento de um excelente trabalho que tínhamos vindo a desenvolver (figura 54). 

 

 

Figura 54 – Imagem da peça jornalística do Jogo Portimomense vs FCPorto. 

Fonte: Imagem Original 

 

Nas peças de carácter desportivo, os grandes planos, planos gerais e planos 

médios estão sempre em evidência. 

No final do estágio, como mencionado no anexo 2, foi-nos proposto realizar o 

nosso próprio “Jornal”, uma espécie de Jornal da Noite com as peças realizadas por 

ambas, fazendo dupla com a Marta Machado, a jornalista estagiária com quem tínhamos 

mais peças montadas, utilizando ainda o genérico do Jornal da Noite emitido na Sic. A 
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Marta exerceu funções como pivô, onde teve de fazer o alinhamento do jornal e todo o 

texto que iria citar antes da entrada de cada peça, a captação e edição de imagem 

passaram por ser as nossas tarefas em que a última demorou sensivelmente dois dias, 

contendo imensas peças e “off” da Marta que necessitavam de edição. Foi sem dúvida 

uma experiência única onde ambas amadurecemos a nível profissional, sentindo-nos 

mesmo naquele função/cargo que desempenhamos (figura 55). 

 

 

Figura 55- Imagem do Jornal montado por mim e pela Marta Machado, jornalista estagiária. 

Fonte: Imagem Original 

 

Os principais resultados deste estágio passaram por proporcionar enriquecimento 

tanto a nível pessoal como profissional e este período revelou-se bastante positivo. 

Foram sentidas algumas dificuldades, por exemplo, em relação ao software 

utilizado, o Xpri, sendo os canais de áudio complexos de manobrar, no entanto,  a 

prática de uso do programa foi o ponto positivo para o êxito do estágio. A adaptação a 

este programa, de uma maneira geral, foi positiva, o orientador, António Soares, cedeu 

todo o tipo de informações adicionais. Porém, o Xpri é moderadamente mais complexo 

que o Adobe Première, apesar de ser mais fácil manobrar o áudio, fazendo também o 

save automático. Da primeira peça montada até à última, pode-se afirmar que a 

evolução foi formidável. O meu orientador da empresa salientou que foi notória a 

evolução no campo da edição de imagem no decorrer do estágio. 

Desta forma os objetivos foram atingidos, tornando-se importante destacar que 

foram fortalecidas a capacidade de trabalhar em equipa bem como o desenvolvimento a 

nível individual, a autonomia em todas as tarefas que foram propostas. O trabalho 

desenvolvido, durante o período do estágio curricular, auxiliou na progressão das 
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capacidades explorando a criatividade e demostrando as aprendizagens alcançadas 

durante a minha formação académica.  

Este estágio ofereceu a oportunidade de exponenciar o networking na área de 

formação, sendo que a equipa de trabalhadores da Sic Matosinhos (uma equipa muito 

unida e empenhada) ajudam e apoiam os estagiários. 

 

Capítulo III 

 

Caso de estudo: "A comparação gráfica e estética entre genéricos do 

jornalismo televisivo português” 

 

Caso de estudo designa-se por um método de investigação qualitativa que 

consiste, numa forma de aprofundar conhecimentos. Conforme Yin (2001) o estudo de 

caso é uma estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em 

abordagens específicas de recolha e análise de dados. 

O objetivo deste estudo consiste em comparar em termos gráficos e estéticos 

dois dos genéricos do jornalismo televisivo de cada canal privado português, da SIC e 

da TVI, baseando-nos nos princípios de composição visual, de forma a complementar o 

conteúdo teórico apresentado no relatório. Como referido anteriormente (página 68), os 

princípios de composição podem enumeram-se por cor, tipografia, coerência e unidade 

visual, hierarquia, legibilidade e organização/composição espacial. 

Primeiramente, tentamos encontrar um elo de ligação ao título e ao conteúdo do 

presente trabalho, isto é, algo que unisse a teoria e a prática. Como os dois estágios 

curriculares realizados foram ambos realizados nestas duas estações televisivas no 

âmbito da multimédia, e o foco do relatório é nitidamente demonstrar a importância da 

mesma, através da pesquisa e seleção decidimos quais os genéricos a comparar, 

verificando que ambos não foram mencionados ao longo do relatório de estágio. A 

escolha recaiu em genéricos do jornal televisivo da manhã e da noite exibidos no 

mesmo horário, sendo o conteúdo equivalente. 

Seguidamente apresentamos os conteúdos da análise (quadro 1). 
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SIC 

 

TVI 

 

 

Edição da Manhã 

 

Diário da Manhã 

 

Jornal da Noite 

 

Jornal das 8 

 

Quadro 1- Jornais Televisivos dos canais privados portugueses 

 

  

Ao longo deste relatório foram mencionados e exemplificados diversos 

elementos gráficos presentes nos três canais generalistas, no entanto não se fez uma 

comparação objetiva. Porém, vamos apresentar a coerência e relevância dos conteúdos 

gráficos, demonstrando diferenças, comparando a identidade gráfica dos dois canais 

privados, a SIC e a TVI. Como existe uma concorrência direta pela liderança das 

audiências, estes canais emitem programas similares à mesma hora e estes foram os 

escolhidos para a comparação dos conteúdos.  

A análise baseada nos princípios de composição visual vai incidir nos genéricos 

do jornal televisivo das duas respetivas estações intitulados de “Diário da manhã”, 

“Edição da Manhã”, “Jornal das 8” e “Jornal da Noite” (figura 56, 57, 58 e 59). 

A composição na comunicação visual é a chave para transmitir coerentemente a 

mensagem pretendida. Os profissionais da área criam e recriam sempre novas formas de 

compor as suas peças e mantê-las capazes de chamar atenção ao leitor visual, no entanto 

existem princípios básicos importantes para tornar uma comunicativa e persuasiva. 

(Design Culture, 2017). 

Primeiramente, vamos analisar o genérico do jornal televisivo da manhã de 

ambos os canais (figura 56 e 57). 
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Figura 56 – Genérico da Edição da Manhã, SIC. 

Fonte: YouTube 

 

 

Figura 57 – Genérico do Diário da Manhã, TVI 

Fonte: YouTube  

 

Os dois canais generalistas privados apresentam um jornal televisivo da manhã, 

com títulos diferentes, com grafismos e diversos elementos gráficos distintos.  

Seguindo os princípios de composição visual: 

1. Princípios de cor: Em termos cromáticos, no genérico da SIC, a legibilidade 

não é afetada, produzindo esteticamente uma combinação agradável e equilibrada com 

cores complementares. Por outro lado, no genérico da TVI, o uso de gradientes com 

várias cores poderia dificultar a visibilidade da tipografia, sendo que o título se 

apresenta com duas cores de fundo e duas cores na tipografia, o que não acontece, 

ambos respeitam o princípio de cor    
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2. Princípios de tipografia: as tipografias apresentadas em ambos os genéricos, 

obtêm uma composição harmoniosa, exibindo coerentemente uma única tipografia. 

Sendo que o segundo genérico apresentado exibe o mesmo tamanho, o primeiro dispõe 

de dois tamanhos por razões expressivas. Ambos os exemplos facilitam a leitura e a 

compressão da tipografia. 

3. Princípios de coerência e unidade visual: Relativamente a este princípio, os 

dois genéricos não quebram a unidade visual, usando em simultâneo a mesma fonte do 

início ao fim, adequando a tipografia à linguagem, fazendo com que a composição 

visual seja mais coerente no seu todo, reforçando desta forma a sua identidade visual.  

4. Princípios de hierarquia: Relativamente a este princípio, o genérico da SIC 

destaca a palavra “manhã”, estando automaticamente a dar ênfase à palavra, 

sobressaltando a mesma ao telespetador. Visto que o título se encontra ao centro, 

estabelece desta forma uma hierarquia e o que deve ser visto em ordem de importância. 

O genérico da TVI insere-se também neste princípio contendo o título do jornal ao 

centro, apesar de ter duas cores presentes na tipografia. 

5. Princípios de legibilidade: Ambos os genéricos apresentam legibilidade nos 

elementos gráficos, sendo que a linha que o genérico da TVI segue, pode não se adequar 

aquando ser utilizado noutro fundo, principalmente a tipografia e as cores presentes 

nela. 

6. Princípios de organização/composição espacial: Ambos os genéricos seguem 

uma ordem e uma dinâmica que se interrelacionam. A SIC destaca a palavra “manhã” 

com o nascer do sol no genérico, a TVI insere o globo do planeta com o título ao centro, 

ou seja, ambas as estações pretendem transmitir a ideia de que os portadores das 

notícias do mundo em primeira mão. 

Seguidamente, vamos analisar o genérico do jornal televisivo da noite de ambos 

os canais (figura 58 e 59). 
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Figura 58- Genérico do “Jornal da Noite”, SIC. 

Fonte: YouTube 

 

 

Figura 59 – Genérico do “Jornal das 8”, TVI. 

Fonte: YouTube 

 

 

Seguindo os princípios de composição visual: 

1. Princípios de cor: Os genéricos intitulados de “Jornal da Noite” e “Jornal das 

8” transparecem de uma linha cromática harmoniosa, em que as cores que apresentam 

não afetam a leitura nem a estética. Com cores complementares e contraste, a TVI 

atinge o equilíbrio cromático, dando origem a combinações agradáveis. Por outro lado, 

a SIC usufrui do uso da monocromia, esta combinação deriva da variação de saturação e 

luminosidade da mesma cor, dando lugar a uma combinação equilibrada e agradável.  
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2. Princípios de tipografia: Na figura 58 pode observar-se duas fontes 

divergentes inseridas na tipografia. O destaque está na palavra “jornal”, onde existe a 

necessidade de dar expressão e salientar o significado da tipografia, de modo a captar 

atenção. A figura 59 dispõe da mesma tipografia apresentada no “Jornal da Manhã” 

mas, desta vez, com uma só cor, obtendo uma composição mais harmoniosa de forma a 

garantir o equilíbrio visual. 

3. Princípios de coerência e unidade visual: Relativamente à tipografia, ambas as 

estações dispõem da mesma do início ao fim do genérico, privilegiando a unidade 

visual. Os elementos gráficos presentes, neste caso, através da cor, a linguagem da 

imagem juntamente com a linguagem da tipografia obtêm a coerência e unidade visual.  

4. Princípios de hierarquia: No genérico da SIC verificamos que a palavra 

“jornal” se destaca perante a restante tipografia, posicionada ao centro, chamando assim 

a atenção de quem a vê. Os restantes elementos gráficos, como é caso do grafismo do 

globo, ocupa a maior parte do ecrã, não perdendo também o destaque pelo peso visual 

acrescido, mesmo sendo de forma distinta. O genérico intitulado de “Jornal das 8” 

posiciona-se igualmente ao centro do ecrã, com um valor cromático acrescido, 

alcançando uma importância visual elevada. 

5. Princípios de legibilidade: As duas estações televisivas nos genéricos 

apresentados, dispõem da ligação da tipografia com o fundo, ou seja, com os restantes 

elementos gráficos, realçando a legibilidade da tipografia.  

6. Princípios de organização/composição espacial: Em relação ao alinhamento 

entre os elementos da composição, ambos os exemplos seguem uma ordem. A 

disposição da tipografia e dos restantes elementos presentes, conseguem resultados 

considerados visualmente atrativos. 

Posteriormente à análise baseada nos princípios de composição visual, vamos 

fazer uma breve referência acerca do enquadramento dos jornais televisivos que se 

segue aos genéricos dos mesmos. 

Relativamente ao enquadramento (planos e ângulos) dos jornais televisivos da 

SIC e da TVI, ambos se iniciam com um plano aberto, a que se chama de “long shot”. A 

camara encontra-se distante dos pivôs, de forma a ocupar uma pequena parte do cenário.  

A única divergência embate no posicionamento do lado da camara, sendo que no 

“Jornal da Noite” esta posiciona-se à direita e no “Jornal das 8” encontra-se presente à 

esquerda (figura 60 e 61). 
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Figura 60 - Abertura do “Jornal da Noite”, SIC. 

Fonte: YouTube 

 

 

Figura 61 - Abertura do “Jornal das 8”, TVI. 

Fonte: YouTube 

 

Após o plano de abertura, que se segue ao genérico, a camara mantém o mesmo 

enquadramento durante todo o jornal televisivo, tanto na SIC como na TVI. O plano 

médio, captado da cintura para cima, é o plano utilizado tanto na SIC como na TVI, 

sendo que esta última presenteia-nos com um ângulo ligeiramente à direita, em 

concordância com o ângulo de abertura. Enquanto a SIC, por outro lado, nos brinda com 

um ângulo frontal (figura 62 e 63). 
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Figura 62 – “Jornal da Noite”, SIC. 

Fonte: YouTube 

 

 

Figura 63 – “Jornal das 8”, TVI. 

Fonte: YouTube 

 

Neste contexto, o caso de estudo ajuda a verificar qual das estações televisivas 

portuguesas privadas exibe a identidade visual mais irreverente e apelativa nos 

exemplos de genéricos apresentados, se ambas seguem e respeitam todos os princípios 

de composição visual e qual o enquadramento que cada estação detém. 

Como se verificou ambas são irreverentes e têm maneiras diferentes de 

apresentar os conteúdos, o que faz com que isto seja um aspeto positivo para a 

identidade gráfica de ambas, que estão constantemente a inovar a sua linha gráfica. 
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Porém, após a análise, sabendo que ambos cumprem os seis princípios, existem 

ainda aspetos que poderão ser melhorados, como é o caso da falta de concordância de 

cores apresentada na tipografia do genérico intitulado de “Jornal da Manhã” e a 

concordância de tamanho apresentado na tipografia dos genéricos da SIC. 

Fazendo uma breve análise comparativa entre os genéricos apresentados, ambos 

apresentam coerência visual, fazendo uma constante ligação da tipografia com a 

imagem. Por um lado, a SIC destaca em ambos os genéricos a tipografia, por outro lado, 

a TVI manifesta consideravelmente um destaque cromático nos seus conteúdos 

apresentados.  

 

Capítulo IV 

 

Considerações finais 

 

Em suma, delineamos um relatório de estágio com o tema “A importância de 

Multimédia em Televisão”. A televisão é um meio audiovisual, o audiovisual é uma 

vertente da multimédia, assim como a comunicação gráfica. 

No decorrer do relatório foi-nos possível apurar qual a verdadeira importância da 

multimédia em Televisão, dando exemplos concretos de conteúdos multimédia 

apresentados nesta, principalmente na área do jornalismo televisivo, apontando os 

trabalhos/projetos multimédia realizados no âmbito do estágio, estágio esse destinado a 

duas estações televisivas portuguesas. Através de todas estas descrições, verificamos 

que a multimédia é o motor da televisão, ou seja, tudo o que passa na mesma são 

conteúdos multimédia, e a maneira como tudo evolui ainda é mais curioso. Esta 

evolução significativa atualmente nos canais deve-se ao facto de estes lutarem pelas 

audiências, que faz com a sua identidade visual seja renovada constantemente para, 

supostamente, não ficarem atrás de qualquer outro canal.  

A cultura audiovisual na televisão, fruto da interatividade entre sons e imagens 

ativa nos telespectadores leituras instrutivas, possibilitando uma visibilidade facilmente 

captada pelos sentidos (Paternostro,1987:41).  

Cada vez mais, os conteúdos apresentados se tornam mais inovadores e 

interativos, o que faz com que a multimédia tenha um destaque total no que toca à sua 

importância relativamente à televisão.   
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É com a imagem que a televisão compete com o rádio e o jornal, exercendo o 

seu fascínio para prender a atenção das pessoas (Lobo, Sommer e Cavalieri, 1990).  

Ao longo da formação académica sempre foi revelado um maior interesse pelas 

áreas do audiovisual e da comunicação, daí essas vertentes incidirem nos dois estágios 

curriculares realizados. 

Neste enquadramento, os objetivos dos dois estágios curriculares realizados 

passavam por desenvolver competências conceptuais, estéticas e tecnológicas no 

universo do multimédia bem como o uso de ferramentas no desenvolvimento de 

capacidades no âmbito de captação e edição de imagem, sendo a reportagem o objeto de 

produção.  

A oportunidade de poder estagiar nestas duas empresas ligadas à comunicação 

social veio complementar a formação académica, aperfeiçoando as competências 

anteriormente abordadas.Com uma duração de 900 horas, 450 horas cada estágio, estes 

permitiram a aplicação das competências e conhecimentos adquiridos anteriormente. 

Quanto às ferramentas de desenvolvimento de conteúdo multimédia, é 

importante salientar a utilidade dos trabalhos realizados durante a formação académica, 

que permitiram uma maior afinidade com os softwares utilizados pelas empresas 

destacadas para realizar os estágios, fazendo com que não fossem sentidas dificuldades 

significantes. Porém, no primeiro estágio curricular realizado trabalhamos com o 

FinalCut, um software idêntico ao Adobe Premiere, no segundo estágio trabalhamos 

com o Xpri, um software de edição com um nível maior de complexidade que exigiu 

algum tempo de adaptação durante o período de estágio. No final, foi muito gratificante 

verificar a evolução do trabalho realizado ao longo do período de estágio, crescendo 

como pessoa e como profissional. Ao perceber a magnitude das empresas, sendo estas 

rivais no mundo do jornalismo televisivo, verificamos que ambas têm o seu método de 

trabalho, o seu próprio material e técnicas que as fazem distinguir uma da outra. 

Relativamente ao terceiro capítulo deste relatório, o pretendido era delinear um 

caso de estudo que fosse um elo de ligação entre a teoria e a prática, e assim aconteceu, 

baseando-nos nos princípios de composição visual. 

Quanto à redação do presente relatório, existiram algumas limitações ao estudo. 

Os livros que pensávamos encontrar nas bibliotecas universitárias sobre o tema foram 

escassos, a maior parte dos livros não estavam em conformidade com o título do 

relatório, ou seja, não foi encontrado nada em concreto. No caso da internet, apenas com 

a ajuda de palavras-chave, foram encontradas diversas teses e relatórios de estágio da 
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área da multimédia ou televisão. O processo de pesquisa e de ordem de ideias demorou 

mais que o esperado, só esse processo levou mais tempo que a própria redação do 

relatório, devido à falta de informação concreta do tema escolhido.  

Em relação à perspetiva de trabalho futuro, contamos com o sucesso profissional 

na área do audiovisual, ligado a captação e edição de imagem, tanto poderá ser na área 

jornalística como na área da ficção, sem dúvida relacionado também com a televisão. 

Desta forma, conclui-se este relatório sublinhando que após a experiência de 

estágio na área do audiovisual direcionado para a comunicação social e utilizando 

diversos meios para a produção de conteúdos multimédia jornalísticos, pode-se afirmar 

que a multimédia é imprescindível em televisão, tanto em aspetos da evolução 

identidade visual de um canal, como em relação ao audiovisual. Sem os conteúdos 

multimédia não se poderia fazer televisão, nem a mudança e crescimento constante de 

um canal. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Peças Jornalísticas Montadas 

 

 

Figura 64 –Peças montadas com a Jornalista Estagiária Marta Machado. 

 

 

 

Figura 65- Peças montadas com o Jornalista Estagiário Ricardo Pinto. 
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Figura 66- Peças montadas com a Jornalista Estagiária Inês Ventura. 
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Anexo 2. Diário de Bordo: Estágio na empresa “Letras Curiosas S.A” 

 

Diariamente a equipa saía em reportagem (exceto fim-de-semana), o Miguel 

agendava connosco no dia anterior à mesma o horário das saídas como também o local e 

a temática, o que eventualmente poderia ser desmarcado ou agendado para outro dia e 

existir uma saída com um nível de prioridade superior para um local completamente 

diferente e uma temática totalmente antagónica. 

O estágio nesta empresa consistiu na área de edição e captação de imagem, logo, 

o acompanhamento foi feito pelo Joel que ofereceu um pouco do seu tempo para nos 

ensinar e integrar no âmbito, preparando-nos desta forma para o mercado de trabalho no 

mesmo sector. 

Apesar de ter sido o Joel a captar a maior parte das imagens, a minha pessoa 

também facultava diariamente opiniões de planos diferentes que se pudessem inserir na 

reportagem. 

A edição era realizada em ambientes diferentes do comum, em cafés na maioria 

das vezes e no carro ocasionalmente. A segunda hipótese era assim destinada pela 

equipa quando tínhamos pouco tempo para o fazer e para enviar para a Delegação de 

Lisboa a fim de passar no Jornal da Uma ou no Jornal das 8, consoante o horário que 

fosse. Jamais editávamos nas instalações da empresa pois a equipa preferia ambientes 

mais descontraídos para o fazer. Esta equipa preferia o contacto com o exterior, e não 

editar em locais fechados sem vida, era uma espécie de estilo de trabalho. Era 

sensivelmente o ambiente onde editávamos que fascinava e motivava uma pessoa, em 

ambientes descontraídos, com ou sem pressão. Idêntico à edição era a gravação da voz 

off para as peças, algumas das vezes eram realizadas dentro do carro em pleno silêncio e 

não em estúdio. No estágio auxiliávamos o Joel na edição, montando a peça jornalística 

juntamente com ele, abonando a assim cooperação e opinião, aprendendo também com 

críticas construtivas por parte do mesmo. Todos os conteúdos da câmara eram 

importados para o FinalCut para assim se proceder à edição. Fora do horário do estágio 

curricular, editávamos como espécie de “trabalho de casa” com as imagens recolhidas 

de cada reportagem bem como os vivos das entrevistas e a voz off, no AP. 

Em relação aos grafismos ou imagens de arquivo que pudessem ser inseridos na 

reportagem, a equipa pedia o acesso dos mesmos à Delegação da TVI de Lisboa ou em 

algumas situações enviava a esta os vivos, as imagens escolhidas e a locução da 
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reportagem para que acrescentassem os grafismos de texto ou, quando necessário, as 

imagens de arquivo, pois o grafismo é feito apenas pela Delegação de Lisboa. 

A equipa que integramos disponibilizou-se incessantemente para ir buscar a casa 

e trazer de volta, antes e após qualquer saída ou trabalho. 
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Anexo 3. Diário de Bordo: Estágio na empresa “SIC-Delegação do 

Porto/Matosinhos” 

 

Ao invés do primeiro estágio realizado, em Vila Real, o dia-a-dia era passado 

essencialmente nas instalações da SIC em Matosinhos. Deslocávamo-nos diariamente 

de Ermesinde em direção a Matosinhos, era sensivelmente uma hora de trajeto em 

transportes públicos. O estágio foi executado de segunda a sexta-feira, sete horas 

diárias, mais precisamente das 9 horas da manhã às 17 horas, com espaço para a hora de 

almoço e pausas. Por vezes o horário era prolongado quando existia tarefas inacabadas, 

fora da hora do estágio. A maior parte do dia era passado numa sala de edição de 

imagem, a que estivesse disponível, nunca uma sala fixa, dependia sempre das folgas 

dos editores de imagem. Por outro lado, havia dias em que terminávamos com rapidez e 

eficácia as tarefas a executar e saíamos com as equipas de reportagem, apesar do estágio 

consistir apenas em edição de imagem. António Soares, chefe dos editores, e também 

orientador dos estagiários de edição na empresa, acompanhou-nos do início ao fim nesta 

etapa, assim como outros editores que me auxiliavam quando necessitava. Lúcia 

Gonçalves é a coordenadora da SIC Porto discutindo assim com a Delegação de Lisboa 

todo o planeamento de tarefas da Delegação do Norte, também exerce o cargo de 

jornalista. 

Esta Delegação é composta por vastos profissionais, Jornalistas e Repórteres de 

imagem funcionam entre si como uma equipa aleatória (não fazendo dupla sempre com 

a mesma pessoa) em saídas para reportagem, como também em estúdio, ou na edição 

com os Editores do conteúdo por eles captado. 

Na régie desta Delegação, por norma estão três profissionais, todos eles 

responsáveis pela edição, um no controlo de imagem, outro para o áudio e o restante 

para o alinhamento e fecho. 

Diariamente consultavam a plataforma online da SIC, o ENPS (Electronic News 

Production System) propriedade da Associated Press onde encontravam o planeamento 

de todas as reportagens que iam ser realizadas no respetivo dia, com a informação 

dividida em vários separadores (local, hora, jornalista e repórter de imagem e o 

respetivo material). Este programa permite aos jornalistas aceder às informações (texto, 

áudio, fotografia e vídeo) enviadas pelas agências noticiosas e corrigidas pelos 

respetivos coordenadores/editores, permite ainda redigir os textos a inserir nas peças 

jornalísticas e enviar e receber e-mails. No ENPS estavam as reportagens a ser 
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realizadas de todas as delegações da SIC, sendo que a maioria do planeamento pertencia 

à delegação de Lisboa, mais precisamente em Carnaxide e, de seguida, a Delegação do 

Norte em Matosinhos. Apesar desta agenda ser utilizada na maior parte das vezes 

apenas pelos jornalistas e jornalistas estagiários, os estagiários de edição também a 

consultavam para averiguar se podiam sair com uma equipa de reportagem ou conferir 

se algum jornalista estagiário estaria ou não na empresa de modo a puder montar uma 

peça em conjunto.  

Todos os estagiários de edição tinham um username e uma password de acesso 

ao software Xpri NS. Estava tudo organizado por pastas, cada um tinha a sua pasta com 

todo o conteúdo a ser desenvolvido por si e pelo jornalista estagiário em questão. Todo 

o material necessário à montagem das peças no Xpri NS estava no SONAPS, a chamada 

“material list” subdividida por cada dia da semana e o mês correspondente, com as 

imagens de arquivo, o “bruto” que são as imagens de cada reportagem captadas pelos 

repórteres de imagem, a pasta de desporto, a pasta da Delegação de Lisboa que continha 

todos os ficheiros enviados para SIC Matosinhos bem como os grafismos, se fosse 

realmente necessário inserir. É importante salientar que todo o tipo de grafismo inserido 

numa peça jornalística são consumados pela Delegação da SIC de Lisboa.  

Para além das tarefas passarem pela edição de imagem, diariamente assistíamos 

ao Jornal de Desporto emitido pela Sic Noticias em direto do estúdio da SIC em 

Matosinhos, assistíamos sempre com um enorme entusiasmo e curiosidade, estávamos 

na regi com o propósito de aprender e aprofundar os meus conhecimentos. Tanto 

poderíamos estar na regi com o(s) realizador(s) como em estúdio com o operador de 

camara e com a Jornalista Cristina Freitas ou o Jornalista Ricardo Reis no papel de pivô. 

Para além do Jornal de Desporto assistimos ainda a entrevistas no estúdio dirigidas ao 

atual Presidente do PSD, Rui Rio, com a entrevistadora Clara de Sousa, pivô do Jornal 

da Noite da SIC. 

As principais tarefas desenvolvidas nesta empresa foram as montagens das peças 

jornalísticas juntamente com os jornalistas estagiários, em que no final do estágio 

tivemos a oportunidade de gravar o nosso próprio “Jornal” no estúdio da SIC 

Matosinhos para um dia inserirmos no nosso portefólio.  

Torna-se importante referir que quando uma equipa de reportagem da SIC se 

ausenta do País para cobrir um evento ou realizar reportagens, os próprios repórteres de 

imagem editam as mesmas com o Edius, um software de edição de vídeo mais prático e 

acessível. 


