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Resumo 

 
O presente relatório é o resultado final de um estágio curricular, integrado no 

Plano de Estudos do Segundo Ano do Mestrado de Tradução e Serviços Linguísticos da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 
O estágio, que decorreu entre fevereiro e abril de 2019, foi realizado na Agência 

de Marketing Digital Bynet e incidiu na criação de conteúdos escritos para vários 

projetos, através do copywriting, tendo como principal projeto um website turístico 

sobre a cidade do Porto. 

 
O presente relatório começa com uma breve apresentação da agência e dos 

serviços que esta presta, e todas as tarefas realizadas no âmbito do Estágio Curricular. 

No que diz respeito ao conteúdo teórico, procede-se a um breve enquadramento teórico 

de conceitos no âmbito do Copywriting. 

 
Por fim, são assinalados os desafios e as problemáticas encontradas durante o 

período de estágio, bem como apresentadas conclusões e sugestões para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

 
Palavras-chave: Comunicação; Comunicação Digital; Copywriting; Produção de 

Conteúdos 
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Abstract 

 
This report is the end result of a curricular internship, integrated in the Study Plan 

of the Master's Degree in Translation and Linguistic Services of the Faculty of Arts and 

Humanities of the University of Porto. 

 
The internship, which took place between February and May 2019, was carried out 

at the Digital Marketing Agency Bynet and focused mainly on the creation of written 

content for various projects through copywriting, having as main project a tourist 

website about the city of Porto. 

 
This report starts with a short presentation of the agency and the services it 

provides, and all the tasks performed within the scope of the Curricular Internship. 

Regarding the theoretical content, it’s made a brief theoretical framework of the 

concepts of Copywriting. 

 
Finally, the challenges and problems encountered during the internship period are 

highlighted, as well as conclusions and suggestions for the development of future work. 

 
Keywords: Communication; Digital communication; Copywriting; Content Production 



13  

Introdução 

 
Na presente secção é feita uma breve contextualização do trabalho desenvolvido na 

Bynet, instituição que me acolheu durante o período de Estágio Curricular. 

 
No âmbito do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, foram apresentadas várias alternativas para a conclusão do plano 

de estudos. A escolha final recaiu sobre a possibilidade da realização de um Estágio 

Curricular numa empresa de Comunicação e Marketing Digital no Porto, a Bynet, no âmbito 

da Produção de Conteúdos. 

Ao longo do percurso académico na área da Tradução e, também, na Licenciatura 

em Ciências da Comunicação, ficou claro um interesse especial pela área da 

Comunicação Digital, nomeadamente no que diz respeito à Escrita e Criação de 

Conteúdos. Assim, no sentido de aprofundar os conhecimentos e experiência na área, 

foi realizada uma pesquisa independente por empresas de Comunicação Digital que 

pudessem acolher uma estagiária na área pretendida. 

Depois de alguns meses de pesquisa e estabelecimento de contactos com várias 

empresas, a Bynet mostrou-se interessada em receber uma estagiária para a área da 

Produção de Conteúdos, uma vez que esta era, aliás, uma das lacunas da empresa. A 

necessidade por parte da empresa aliada ao interesse da estagiária culminou, depois de 

uma aprovação por parte da Orientadora de Estágio na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto e do Diretor do Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos, 

na validação do Estágio Curricular na Bynet, na área da Produção de Conteúdos. 

A proposta para este estágio curricular foi, desde o início, apresentada de forma 

bastante concreta: o principal objetivo do Estágio Curricular passaria pela Produção de 

Conteúdos para um website que estaria a ser criado de raiz, direcionado para a área do 

Turismo. O facto de o website estar integralmente em Inglês permitiu que se 

conciliassem as áreas da Produção de Conteúdos e da Tradução, estreitando, assim, o 

vínculo entre o Estágio Curricular e o curso de Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos. 

Estabelecido o protocolo e plano de Estágio, a fase inicial deste período prendeu- 
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se com a familiarização dos conteúdos do website e a realização de reuniões quase 

diárias nas quais se recorria a brainstormings para perceber o que seria mais importante 

para os conteúdos do website a curto prazo. 

Depois de estabelecido o primeiro contacto com o ambiente de trabalho da 

empresa e o projeto em execução, as tarefas diárias acumularam-se de forma positiva, o 

que permitiu dar andamento ao trabalho e, simultaneamente, enriquecer a aprendizagem 

sobre o tema e a integração num ambiente de trabalho profissional. 

A estrutura do presente relatório, que pretende justamente dar conta da 

experiência profissional vivida, encontra-se organizada em cinco capítulos. No primeiro 

capítulo é feito um tratamento da componente teórica do relatório através de bibliografia 

recolhida, com foco na área da produção de conteúdos e do Marketing Digital. 

O segundo capítulo é dedicado à caracterização da entidade onde o estágio foi 

realizado e à análise do seu meio envolvente. 

Segue-se, no terceiro capítulo, uma abordagem do projeto principal realizado 

durante o período de estágio e, no capítulo seguinte, a descrição das tarefas 

desempenhadas no estágio e uma avaliação dos resultados finais obtidos com o estágio. 

O quinto e último capítulo destina-se à conclusão do relatório e à apresentação de 

uma reflexão em relação ao período de estágio e a uma possível integração no mundo 

profissional na área da Produção de Conteúdos ou do Marketing Digital. 
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Capítulo 1 - Enquadramento Teórico 

 

1.1. Marketing Digital 

 

1.1.1. A importância do Marketing para a Comunicação online 

 

Devido ao aparecimento da Internet, a informação passou a estar disponível para um 

público muito mais alargado, o que obrigou o marketing a captar a atenção dos 

consumidores/clientes/utilizadores de formas diferentes. Este novo panorama criou novas 

regras sobre como as empresas se deviam dirigir ao seu público, uma vez que os utilizadores 

procuram informação através da Internet sobre determinada empresa ou negócio e esperam 

encontrar uma fonte de informação válida e esclarecedora (McPheat, 2013). 

 
Esta vertente de passagem de informação requer múltiplos métodos de aproximação 

do cliente para que a comunicação seja eficiente, e de modo a que isso se verifique, surgiram 

novas ferramentas como websites, blogs, redes sociais, artigos em diretorias de motores de 

busca, vídeos e podcasts (McPheat, 2013). Neste relatório irá ser abordada, essencialmente, 

a questão dos websites e blogs. 

 
Para Kotler (2003, p.3 apud Cruz & Silva, 2014, p. 2), o Marketing é “um processo 

administrativo e social pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam, 

por meio da criação, oferta e troca de produtos e valor para os outros”. Kotler (2003, p.11) 

afirma ainda que a Gestão de Marketing tem como principal função “escolher os mercados- 

alvo e conquistar, reter e cultivar os clientes”. 

 
Inicialmente, o Marketing era considerado um apoio à produção, juntamente com os 

recursos humanos e as finanças (Kotler, et al., 2010) e fundamentalmente direcionado para o 

produto (Lindon et al., 2008 apud Pocinho, 2012). 

 
No entanto, o desenvolvimento das novas tecnologias da informação e da Internet, 

fizeram com que o conceito de Marketing sofresse inúmeras transformações ao longo das 
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últimas décadas, adaptando-se à sociedade, ao meio envolvente (Farrell, 2002) e 

apresentando diferentes contextualizações. 

 
Este desenvolvimento tecnológico, por sua vez, fez disparar a evolução dos mercados. 

Com consumidores cada vez mais exigentes, as empresas têm vindo a oferecer produtos e 

serviços diferenciados ao cliente, e com mais qualidade, de forma a conseguirem sobreviver 

num mercado altamente competitivo (Guerra, 2013). O uso das novas tecnologias veio 

substituir os canais convencionais de marketing, nascendo assim, o Marketing Digital. 

 
The Institute of Direct and Digital Marketing (IDM - www.theidm.com) define o marketing 

digital como sendo: 

 
“aplicação de tecnologias digitais que criam canais de mercado online, 

contribuindo para as atividades de marketing direcionadas para a aquisição e 

retenção rentável de clientes, dentro de um processo de compra multicanal e do 

ciclo de vida do cliente, através do reconhecimento da importância estratégica 

das tecnologias digitais e do desenvolvimento de uma abordagem que visa 

alcançar e direcionar os clientes para serviços online através de comunicações 

eletrónicas e de comunicações tradicionais. Sendo que a retenção é conseguida 

através da melhoria do conhecimento que se tem sobre os clientes (dos seus 

perfis, comportamentos, valores e fidelidade), e comunicando de forma a 

corresponder com as necessidades individuais dos clientes”. 

(Institute of Direct and Digital Marketing (IDM - www.theidm.com) 
 

 

O Marketing Digital surgiu com o intuito de melhorar as relações entre a organização 

e os seus consumidores num cenário em que se evidencia o uso da internet no meio social. 

(Cruz & Silva, 2014). Segundo Guerra (2013), esta técnica de Marketing possibilita a 

interação online entre os clientes e as empresas que, para verificarem algum crescimento, têm 

de estar onde o cliente está, recorrendo, assim, à presença na Internet e a estratégias de 

Marketing Digital (Torres, 2010), que se têm apresentado eficazes em vários negócios. 

 
Atualmente é difícil encontrar uma empresa que não esteja presente online uma vez 

que, com a evolução das novas tecnologias e da Internet, as instituições alteraram a estratégia 

de Marketing. Para publicitarem os seus produtos e serviços, escolheram o Marketing Digital, 

http://www.theidm.com/
http://www.theidm.com/
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beneficiando, assim, de conceitos novos de comodidade, rapidez, preços e disponibilidade de 

informações que lhes permitirão criar uma melhor relação com os clientes. (Blyth, 2011; 

Kotler & Armstrong, 2012) 

 
Uma boa escrita web também se deve focar na forma como a mensagem irá ser lida 

no dispositivo no qual a informação será consultada. Além disso, esta deve ser direta, 

acessível e de leitura simples, de modo a não provocar desinteresse no leitor (Barr, 2010). 

 
Para Parsons, Zeisser et al. (1998 apud Silva, 2015, p.4) existem cinco elementos 

essenciais para o sucesso do Marketing Digital: 

 
1. Atrair os clientes através da criação de audiências e/ou campanhas; 

2. Envolver o cliente, gerando interesse através da navegação intuitiva e o conteúdo 

interativo ou até da conceção de conteúdo por parte do cliente; 

3. Reter os clientes através da criação de conteúdo dinâmico e programas de 

fidelização; 

4. Conhecer as preferências dos clientes; 

5. Interagir em tempo real com o cliente e personalizar a comunicação e os 

produtos/serviços. 

 
Com o aparecimento do Marketing Digital, surgiram novas ferramentas de recolha de 

informação e de comunicação online, que permitem estabelecer relações com clientes, 

através de diferentes abordagens, com elevado nível de interatividade, custos reduzidos e 

resultados rápidos (Babayans, 2005). Através destas ferramentas, é possível conhecer, 

analisar, promover e vender os produtos/serviços de uma empresa (Silva, 2015). 
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1.1.2. O profissional do Marketing na era digital 

 

O Marketeer Digital1 deve adaptar-se à evolução do mundo digital e do Marketing 

em si. Dionísio et. al (2009) afirmam que o principal desafio dos marketeers é conquistar os 

consumidores, combinando um conjunto de estratégias. 

 
Para atrair os consumidores, é necessário que os marketeers saibam “entender as 

dinâmicas do mercado, gerir informação, avaliar e comunicar o impacto financeiro das suas 

estratégias, construir redes de trabalho e alianças e gerir-se a si próprio e aos outros” (Cox, 

2006, p. 186). 

 
À parte essas competências, os marketeers devem também ser capazes de definir 

objetivos, criar conteúdos interessantes e originais e interagir com os consumidores 

(McWilliam, 2010). 

 
Applegate (2006) acrescenta à lista de competências de um marketeer a perspetiva 

visual do produto que este está a criar, uma vez que considera que uma plataforma apelativa, 

com um design interativo e uma secção dedicada às questões FAQ (Frequently Asked 

Questions) é importante para atrair consumidores. 

 

 

1.2.  Marketing de Conteúdos 

 
O Marketing de Conteúdos é uma ferramenta do Marketing assente na criação e 

publicação de conteúdo atrativo para os clientes (consumidores). 

 
Para Goldstein (2013), o Marketing de Conteúdos funciona ainda melhor se for 

realizado tanto a nível online como offline, uma vez que, apesar de escassos, ainda há 

consumidores que não se encontram no mundo digital. 

 
 

1Um Marketeer Digital é um profissional do Marketing Digital, ou seja, qualquer pessoa que trabalhe em 

redes sociais ou plataformas na web com o objetivo de cativar o público e/ou vender algum produto ou 

serviço. 
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O Instituto de Marketing de Conteúdos (Content Marketing Institute) apresentou um 

conjunto de técnicas que ajuda os profissionais do Marketing (marketeers) a criar uma boa 

estratégia de Marketing de Conteúdos.2 São essas o conhecimento do público-alvo, a 

publicação de conteúdos originais e criativos, a estipulação de objetivos, a divulgação de 

conteúdos em diferentes plataformas digitais, como é o caso das redes sociais, newsletters, 

blogs, etc., os diferentes formatos de mensagens (fotografias, vídeos, infográficos), a 

interação com os consumidores, a otimização de conteúdos para diferentes plataformas e a 

apresentação gráfica dos textos (títulos chamativos, conteúdo dividido em blocos em vez de 

texto corrido). 

 
A importância do Marketing de Conteúdos é, atualmente, enorme, uma vez que, para 

perceber se um determinado produto é bom ou se vale a pena comprá-lo, o consumidor atual 

dedica-se a recolher uma série de informações que precedem a compra do mesmo, 

procurando justamente conteúdos online sobre o assunto. 

 
O Marketing de Contéudos entra, então, em ação para criar uma ligação entre o 

produto e o comprador. Ao contrário do Marketing tradicional, que incute a venda no seu 

sentido mais lato, o Marketing de Conteúdos pretende que o consumidor saiba a história do 

produto, as suas etapas de produção, o porquê de o produto estar a ser criado e, 

principalmente, o porquê de este produto ser importante para o leitor, enquanto comprador. 

 
Há várias formas diferentes de criar conteúdos. Estas podem ser a partir de blogs, 

newsletters, e-mails, redes sociais, ou vídeos. Ao longo deste relatório iremos falar mais 

aprofundadamente do conceito e das estratégias de criação de conteúdo para blogs, redes 

sociais e vídeos, pelo que, neste momento, se torna pertinente apenas referir a questão do 

Marketing de Conteúdos para estes três canais de informação. 

 
No que diz respeito aos blogs, estes são a forma mais comum de criar conteúdo. 

Segundo Schmidt (2007), os blogs fazem parte da família dos websites, mas diferem destes 

na medida em que o seu conteúdo é regular, quer em forma de texto, vídeo e/ou fotografia, e 

 

 

 
 

2 Content Marketing Institute (2018), https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-Marketing/ 

Consultado pela última vez em 26/06/19.

https://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-Marketing/
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está organizado de forma cronológica. Outro aspeto que, por vezes, diferencia os blogs dos 

websites é a opção de receber comentários dos leitores nas publicações. 

 
 

Quando se pensa em criação de conteúdo, automaticamente se pensa num blog 

informativo sobre qualquer tipo de tema. Hoje em dia, é cada vez mais fácil e acessível criar 

um blog e mantê-lo funcional. No entanto, para que este se destaque no meio dos restantes, 

é necessário que o seu conteúdo seja apelativo e interessante. 

 
À parte os blogs, as redes sociais são, hoje em dia, o local onde mais conteúdo se 

produz, de diversas formas. A vantagem das redes sociais é a sua instantaneidade. Numa rede 

social é possível produzir conteúdo no momento, e em vários formatos. Por exemplo, no 

Facebook e no Instagram é bastante fácil publicar um vídeo em tempo real, embora no 

Instagram seja mais provável que este obtenha mais visualizações. É fácil escrever textos no 

Facebook quase sem limites de caracteres, o que torna esta rede social numa espécie de blog, 

na qual o autor pode ter acesso a um feedback em tempo real e decidir com quem quer 

partilhar um dado conteúdo (amigos, amigos de amigos, público, etc). 

 
O Video Marketing é um outro veículo de comunicação online que está a ganhar cada 

vez mais visibilidade nos dias que correm. O YouTube ganhou uma popularidade acrescida 

nos últimos anos, e o número de Youtubers aumentou significativamente. Muitos deles 

produzem o mesmo tipo de conteúdo, dentro da mesma área - moda e lifestyle ou streaming 

de videojogo, por exemplo - mas cada Youtuber consegue dar o seu cunho pessoal ao vídeo 

que publica, o que faz com que vários vídeos com um conteúdo semelhante tenham um 

elevado número de visualizações. Nesta rede social também é comum que se crie uma ligação 

estreita entre os criadores de conteúdo e os consumidores, uma vez que um vídeo informal 

tem bastante mais impacto no público do que um texto ou um anúncio, dado o seu caráter 

pessoal, intimista e interativo. 

 

1.3.  Copywriting 

 
Ao longo da presente secção será feita uma breve abordagem teórica no que diz 

respeito à Produção de Conteúdos para as Redes Sociais, bem como a Produção de Contéudos 

em formato de vídeo para o canal do YouTube. Seguidamente, será apresentada uma 
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descrição das tarefas desenvolvidas no âmbito das Redes Sociais associadas ao projeto 

PortoLife. 

 
A evolução da tecnologia alterou a forma como consumimos os conteúdos e 

processamos a informação. O e-reading - leitura eletrónica - tornou os conteúdos mais 

acessíveis e diversificados para qualquer público. 

O desenvolvimento destas tecnologias e o aparecimento de informação a um ritmo 

diário e alucinante alterou a estratégia de muitas empresas que, de forma a poderem 

acompanhar o ritmo tecnológico da informação, tiveram de adaptar os seus conteúdos 

às novas tecnologias e às redes sociais que foram surgindo. 

 
O conteúdo digital é o conteúdo publicado na Internet, com o objetivo de aumentar o 

interesse, educar e conectar os utilizadores. Quando o conteúdo digital é publicado em 

contexto empresarial ou de negócios, é muito importante ter em conta a qualidade do 

conteúdo escrito, de forma a manter ou aumentar o nível de sucesso e/ou vendas de um 

produto ou serviço. Este tipo de conteúdo divide-se em cinco tipos: 

 
1. Conteúdo editorial: Conta uma história valiosa e importante para o 

utilizador/consumidor, e tem como objetivo principal informar, educar ou apenas entreter 

quem o está a ler; 

 
2. Conteúdo apoiado no Marketing: Pretende reforçar uma determinada estratégia 

de venda ou sucesso de um negócio; 

 
3. Conteúdo dirigido pelo comportamento: Tem como objetivo principal alterar ou 

manter um determinado comportamento no consumidor; 

 
4. Conteúdo multi plataformas: Adapta-se a vários tipos de plataformas digitais 

como audiovisual, multimédia, impresso; 

 
5. Conteúdo direcionado: Está direcionado para o público-alvo (audiência a atingir), 

e é um dos principais fatores para a realização de um bom marketing. 
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Para a realização de um conteúdo digital com qualidade e bem sucedido, será 

necessário definir uma estratégia. Não basta apenas ter em conta a quantidade de conteúdo 

produzido, mas sim a qualidade do mesmo (McPheat, 2013). A qualidade da escrita para a 

web também está relacionada com a plataforma na qual esta irá ser lida, uma vez que a leitura 

através de um computador e de um telemóvel pode ser bastante distinta o que, por sua vez, 

será ainda mais distinto em relação a algo escrito num livro físico. 

 
Dois outros dos principais fatores para a redação de um bom conteúdo web são a 

clareza e a simplicidade, para que o leitor não se sinta desconfortável enquanto lê, e termine 

a leitura antes do tempo. 

 
A definição de uma voz própria e a forma como o redator se dirige ao leitor é também 

uma premissa importante na altura de escrever conteúdo online, especialmente se esse 

conteúdo pertencer a um nicho já saturado, com alguns concorrentes, uma vez que será 

necessário que, por sua vez, o conteúdo produzido se diferencie dos conteúdos já existentes 

(Barr, 2010). 

 

 
 

1.3.1. SEO: Criação de conteúdos apelativos 

 
 

A criação de uma presença online pode ser realizada através da Otimização de 

Motores de Busca ou Search Engine Optimization (SEO), uma das formas mais baratas e 

acessíveis de garantir uma boa visualização de um determinado conteúdo inserido num 

website ou blog. 

 
A elaboração de uma boa otimização passa pela utilização correta de determinadas 

palavras-chave em todo o conteúdo inserido na plataforma escolhida. Estas palavras serão 

selecionadas quando o utilizador fizer uma pesquisa num determinado motor de busca, por 

isso mesmo a sua utilização de forma eficiente condena ou garante o sucesso do conteúdo 

publicado, uma vez que, caso as palavras-chave sejam utilizadas corretamente, a empresa ou 

negócio aparecerá em posições favoráveis nos rankings dos motores de busca. 
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Este tipo de ferramenta necessita de uma aplicação inteligente de palavras-chave, 

sendo que estas devem soar o mais naturais possível. Também podem ser acrescentadas no 

fundo de um texto (McPheat, 2013). 

 
Com a evolução do Marketing Digital e da Internet em si, os conteúdos têm a 

obrigação de ser cada vez mais dinâmicos, de forma a se adaptarem a um contexto evolutivo 

de informação instantânea. Desta forma, as páginas de um site deverão conter conteúdos 

apelativos e mais ou menos densos. Um bom título, artigos pouco extensos mas bastante 

informativos, newsletters que chamem a atenção do utilizador, ou a promoção de links 

externos dentro de um website são boas técnicas para a produção de conteúdo interessante e 

chamativo. 

 

 

1.3.2.  Redes Sociais 

 
 

A redação de copy para as redes sociais exige uma preparação diferente daquela que 

é realizada para a Produção de Conteúdos para um blog ou website, uma vez que é necessário 

ter ainda mais em conta as bases do Search Engine Optimization (SEO). 

 
Neste sentido, é necessário adaptar o texto redigido à rede social para a qual é 

produzido. Por exemplo, no Facebook pode produzir-se um texto mais extenso e incluir links 

que direcionam para páginas internas ou externas, enquanto que, no Instagram, o texto tem 

de ser mais conciso e apoiado nas hashtags e emojis, de forma que se torne mais intuitivo. 

 
As redes sociais permitem aos utilizadores criarem conteúdos originais e partilhá-los em 

tempo real (Vickery & Wunsch-Vincent, 2007; Berthon et al., 2012). 

 
Através das redes sociais, as empresas conseguem chegar a qualquer tipo de 

consumidor, de forma rápida e pouco dispendiosa (Kaplan & Haenlein, 2010). No entanto, 

com a globalização e a inserção das empresas no mundo digital, a concorrência aumenta cada 

vez mais. Desta forma, é necessário que as empresas consigam destacar-se da concorrência 

através da criação de conteúdos apelativos, da transparência e da estreita relação com os 

consumidores (Bernoff & Li, 2011; Mangold & Faulds, 2009). 
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Depois da descrição do conceito de redes sociais, é importante fazer um apanhado 

das principais redes sociais com as quais trabalhei durante o período de estágio. 

 

1.3.2.1. Principais redes sociais 

 
 

Para Marques (2017), há uma diferença entre o termo “redes sociais” e social media. 

O primeiro, para o autor, refere-se a pessoas, enquanto o segundo se centra nos conteúdos. 

No presente apartado referirei muito brevemente as principais redes sociais com as quais 

pude trabalhar durante o período de estágio, fazendo apenas uma breve contextualização da 

sua história e da sua importância para o mundo do Marketing Digital e Produção de 

Conteúdos. Esta breve referência tem como finalidade apresentar as principais diferenças 

entre estes meios de comunicação digital. 

 
Facebook 

 

O Facebook é uma rede social criada em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, 

em conjunto com colegas da Universidade de Harvard. 

 
Após criarem um perfil com todas as suas informações pessoais, os utilizadores do 

Facebook podem aumentar a sua rede de relacionamento com outros utilizadores, partilhar 

publicações internas, posts, imagens, links externos ou criar eventos que permitem a ligação 

de pessoas de várias partes do mundo (Pempek, 2009). 

 
Dentro desta rede social é também possível proceder à criação de grupos através dos 

quais as empresas podem entrar em contacto direto com os seus clientes (Evans, 2012), 

receber ou enviar mensagens privadas em formato de texto, áudio ou imagem, e criar páginas 

corporativas para empresas ou pequenos negócios. 

 
A rede social Facebook permite às empresas conectarem-se com os consumidores de 

uma forma mais estrita e informal, através da publicidade, maioritariamente, o que contribui 

para um maior sucesso do negócio (Marques, 2017). 
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Instagram 

 

Criada em 2010, e comprada em 2012 por Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, 

a rede social Instagram permite a partilha de fotografias e vídeos curtos entre utilizadores 

(Dijck, 2013), que podem ser partilhados posteriormente nas restantes redes sociais, como é 

o caso do Facebook, Twitter e Tumblr, por exemplo. 

 
O Instagram tem vindo a crescer bastante ao longo dos anos, tornando-se uma das 

principais ameaças ao sucesso do Facebook. A sua dinâmica e conteúdo bastante interativo 

são dois dos principais fatores que levam os utilizadores a preferirem esta rede social mais 

instantânea em detrimento de todas as restantes. 

 
Em agosto de 2016, surgiu uma nova funcionalidade no Instagram: o Instagram 

Stories. Através desta funcionalidade, os utilizadores conseguem partilhar fotografias, vídeos 

ou fazer transmissões em direto que ficam apenas disponíveis durante 24 horas, a menos que 

o utilizador escolha adicioná-las ao perfil como “destaque”, uma categoria igualmente 

recente que permite que o conteúdo se torne permanente no perfil de cada utilizador. 

 
O Instagram é cada vez mais usado no contexto empresarial, uma vez que o seu feed 

permite aos utilizadores apresentarem os seus produtos de uma forma mais clean e direta, de 

modo que os utilizadores sejam cativados pelo olhar em primeiro lugar, e tenham acesso à 

informação importante sobre o produto. Uma vez que as descrições do Instagram são 

limitadas, as empresas optam por selecionar apenas o mais importante sobre o produto ou 

marca que querem vender. 

 
YouTube 

 

Registado por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, o Youtube foi oficialmente 

lançado em 2005 e conta com mais de um bilião de utilizadores. 

 
O Youtube permite editar, criar e partilhar vídeos com todo o mundo, fazer 

publicidade e transmissões em direto, que possibilitam a interação entre os visualizadores 

(Marques, 2017). No que diz respeito aos conteúdos disponibilizados, estes variam desde o 
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entretenimento, música, lifestyle, moda, entre outros. 

 
 

Segundo Marques (2017), o Youtube ajuda a trazer visitas a um website e aumenta a 

visibilidade de um negócio, seja este um produto ou serviço. Para isso, é necessário que a 

empresa mantenha uma boa presença na rede social Youtube. Assim, quanto maior for o 

número de visitas do seu canal ou visualizações dos seus vídeos institucionais, maior será a 

visibilidade concedida ao seu produto ou serviço. 

 

 

1.3.3.  Websites 

 

Para além das redes sociais, também os websites constituem uma forma de presença 

das pessoas, empresas, produtos e instituições no mundo digital. O website consiste no espaço 

virtual de uma empresa, organização ou pessoa. É descrito como um conjunto de documentos 

escritos em linguagem HTML, pertencentes ao mesmo URL, disponível na Internet 

(Marketing Futuro, 2016) e que facilita a concretização dos objetivos e o controlo da 

plataforma e dos conteúdos (Marques, 2014). 

 
No contexto do mundo tecnológico atual, qualquer produto ou marca necessita de um 

bom website (Marques, 2014). No momento da criação do mesmo, é fundamental que este 

tenha um alojamento e um domínio. Chamamos domínio ao nome do website e a sua 

terminação (Marques, 2014) e alojamento ao local onde o website está inserido dentro de um 

servidor, concedendo aos consumidores acesso à informação que nele se encontra (Santos, 

2012). 

 
Estas são as etapas iniciais e fundamentais na criação de um website. Posteriormente, 

será preciso definir a estrutura do mesmo, ou seja, os menus apresentados - normalmente são 

dois, o menu principal e o secundário. Dentro do menu principal, geralmente posicionado no 

topo do website, iremos encontrar a página inicial, a apresentação da empresa, os seus 

serviços/produtos, portfólio e loja online, no caso de existir. O menu secundário, 

normalmente inserido no rodapé do website, irá apresentar o mapa, a secção de recrutamento, 

sugestões, FAQ, contactos e newsletter, quando aplicável (Marques, 2014). 
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Seguidamente, cria-se o website através do uso de um CMS, isto é, através de um 

gestor de conteúdos instalado no servidor. Existem inúmeros gestores de conteúdos, porém 

destacam-se quatro, o Wordpress, o Joomla, o Magento e o Drupal. Porém, o Wordpress é o 

mais utilizado em todo o mundo. 

 
Após a sua escolha, começa-se a configurar e a desenvolver o website, para isso deve- 

se personalizar o layout e o aspeto gráfico conforme a necessidade de cada negócio. Para o 

efeito, escolher o tema que mais se enquadra à empresa e à estrutura que se definiu 

inicialmente é uma das etapas importantes (Marques, 2014). 

 

 

Numa fase final, é necessário configurar e desenvolver o website através da 

personalização gráfica e da adição de plugins, para que se possa passar à fase principal: a 

criação de conteúdo. 

 

 

1.3.4.  Blogs 

 
 

Um blog é um tipo de website, orientado para publicações regulares em torno de um 

determinado tema. Como pressupõe um carácter regular, desperta mais interesse no público, 

que se concentra em torno de um determinado interesse temático e, por essa razão, também 

o Google tenta fornecer os resultados de pesquisa mais interessantes para os utilizadores. 

 
Um blog pode ser mais centrado em texto, imagens ou vídeos (os chamados vlogs), e 

os seus conteúdos são normalmente do interesse do público-alvo, isto é, um blog pessoal é o 

de partilhar conhecimento sobre áreas de interesse, enquanto que o objetivo de um blog 

empresarial é publicar conteúdos relacionados com o setor e com novidades da empresa. 

 
Para Torres (2009), estes são os três principais tipos de blog: pessoal, profissional e 

empresarial, havendo diferenças entre todos eles e também entre o segundo e o terceiro. 
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Um blog pessoal é um site no qual o autor pode partilhar as suas experiências com os 

leitores, falando-lhes numa linguagem pessoal e informal, e permitindo que estes comentem 

as publicações, quer em formato anónimo, quer apresentando a identificação. 

 
Nos blogs profissionais, o objetivo dos conteúdos produzidos é promover um produto 

ou serviço, pelo que o autor tem de criar uma estratégia de promoção de conteúdo mais 

restrita. Os assuntos abordados são, especialmente, do interesse do autor e do seu público, e 

as estatísticas de visitas ao blog são muito importantes, para perceber o impacto das 

publicações no público-alvo (Torres, 2009). 

 
Finalmente, os blogs empresariais têm o único objetivo de criar conteúdo útil e 

informativo relacionado com o negócio que representam. Estes conteúdos são partilhados em 

forma de notícia, que pode relatar uma informação externa ou do foro interno da empresa, 

como é o caso dos projetos em que esta trabalha ou novidades em relação a produtos e 

serviços (Torres, 2009). 

 
Segundo Kaplan & Haenlein (2010), os blogs representam a forma mais antiga de 

social media e, embora sejam pouco presentes no mundo das redes sociais, os blogs têm um 

conteúdo mais rico do que qualquer rede social. 

 
As plataformas mais utilizadas para a criação de blogs são o Wordpress, o Blogger, o 

Sapo, o LinkedIn Pulse e o Tumblr. 

 
Torres (2009) afirma que, independentemente da plataforma e do conteúdo criado, os 

blogs têm de seguir um conjunto de regras para alcançarem resultados. 

 
 

Antes de publicar, é preciso que o autor faça um plano de conteúdos de forma a 

perceber qual o conteúdo ideal para aquela altura. Por exemplo, se for um blog empresarial, 

pode optar por chamar a atenção para uma campanha festiva ou relacionada com algum 

evento ou acontecimento recente. 

 
De forma a chamar a atenção dos leitores, os títulos dos posts devem utilizar palavras 

chamativas e relacionadas com o conteúdo da publicação, recorrer a boas práticas da escrita, 

dividir o texto em parágrafos e redigi-lo de forma rica, mas fácil de compreender. 
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Finalmente, depois de o post estar pronto, é conveniente que o texto seja revisto antes 

de publicado, para certificar que não ocorrem erros de escrita ou de conteúdo, e que o autor 

/gestor do blog responde aos comentários dos leitores, de forma a interagir com eles de um 

modo mais estreito, melhorando as relações entre o autor e o leitor e tornando os conteúdos 

mais acessíveis. 

 
Em termos estéticos, os conteúdos do blog devem estar divididos em parágrafos de 

forma a facilitar a leitura, devem incluir imagens e vídeos para aumentar a interatividade e 

não cansar o leitor com texto corrido, e o blog em si deve apresentar um aspeto visual simples 

e moderno, de forma que o leitor se sinta confortável ao entrar na página. 

 
1.3.5.  Wordpress 

 

Uma das tarefas desempenhada no estágio era a manutenção de websites na 

plataforma do Wordpress. Antes de poder trabalhar com os websites da Bynet e do PortoLife 

foi-me providenciada toda a formação acerca desta plataforma. 

 
O Wordpress é uma plataforma de criação e geração de presença na web, lançada em 

2003, e que permite fazer publicidade, através do Google Adwords (Marques, 2016). 

Utilizada pelo público em geral e nas mais diversas atividades o Wordpress difere de 

todas as outras redes sociais, uma vez que se apresenta como uma plataforma profissional de 

criação de conteúdo digital. Trata-se de uma solução gratuita, embora ofereça algumas 

vantagens no caso da migração para planos pagos. 

 
Esta plataforma, além de assaz intuitiva, permite às empresas criarem o seu website 

de forma bastante simples. A sua integração com outras ferramentas e redes sociais é um dos 

fatores-chave para ser a plataforma mais usada em todo o mundo. 

 
Organizada por menus e sub menus, esta ferramenta proporciona um fácil acesso e 

apresenta simplicidade em gerir e organizar conteúdos. A sua interface é muito leve e flexível 

e existe um conjunto extenso de plugins e templates gratuitos, dando uma versatilidade de 

opções de criatividade e dinamismo ao sistema. 



30  

 

 

Figura 20. Dashboard do Wordpress PortoLife. 

 
 

Na foto acima apresentada é possível visualizar a dashboard do Wordpress, na qual os 

editores conseguem personalizar o blog ou website, bem como acrescentar novos posts. Na 

secção apresentada na imagem - “pages” - é permitido criar uma nova página, editar uma já 

existente, ou remover páginas. O mesmo acontece com os posts do blog, na secção “posts”. 

Mais adiante, nos capítulos 3 e 4 deste relatório, retomaremos este tópico do Wordpress para 

explicar mais detalhadamente o seu funcionamento e o nosso processo de familiarização e 

trabalho com o mesmo. 

 

 

1.4. Pensamento Criativo 

 
A criatividade é fundamental quando se fala em produção de conteúdos. A evolução 

da tecnologia e a dinamização dos conteúdos tornou a produção de conteúdos cada vez mais 

exigente, uma vez que não basta apenas produzir, é preciso que os conteúdos se destaquem 

uns dos outros. A facilidade que cada um tem na produção e divulgação de conteúdos tornou 

necessário que cada pessoa tenha uma marca pessoal original que se destaque dos demais 

produtores de conteúdos. 
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James Webb Young, publicitário americano, fala sobre o processo criativo no seu 

livro “A Technique for Producing Ideas”. Passados quase setenta anos, os métodos descritos 

por Young (1939), continuam presentes na sociedade atual. 

 
Este autor refere que o processo criativo se divide em cinco partes. A primeira diz- 

nos para olharmos para os projetos sob as suas diferentes perspetivas; a segunda, pede-nos 

para anotarmos todas as ideias que tenhamos, independentemente da sua relação com o 

projeto em si; a terceira é uma parte de reflexão, na qual relacionamos os pensamentos do 

segundo ponto de forma a perceber o que têm em comum; a quarta parte diz-nos que devemos 

esquecer tudo e, finalmente, a ideia irá surgir quando menos esperamos (Young, 1939). Desta 

forma, segundo Young, a criatividade não surge a partir do nada, uma vez que a inspiração 

acaba por ser encontrada em projetos e informações já existentes e que, por outro lado, 

envolve um método de pensamento e atuação. 

 

 

1.5.  Storytelling 

 
Uma história ganha poder a partir do momento em que consegue cativar o seu leitor. 

As histórias tanto podem ser contadas a nível pessoal, no caso dos blogs pessoais, por 

exemplo, como também - e recentemente esta estratégia tem vindo a aumentar - a nível 

profissional ou empresarial. São muitas as empresas que, hoje em dia, usam uma história para 

vender um produto ou um serviço (Gottschall, 2012). 

O objetivo de uma marca deve passar por tentar criar uma relação com os 

consumidores através da construção de histórias, fictícias ou verídicas, e a esta construção 

chamamos storytelling. 

 
O storytelling diz respeito a uma ferramenta ou técnica de comunicação, cujo foco 

está direcionado para a compreensão de uma mensagem como estratégia de comunicação, 

sendo o seu principal objetivo influenciar o público (Simmons, 2001). 

 
Considerada uma das mais antigas e poderosas formas de comunicação (Kaufman, 

2003; Tormes et al., 2016), o storytelling nasceu há cerca de 100 mil anos, na altura em que 
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o Homem desenvolveu a sua capacidade de linguagem. Assim, o storytelling é uma das 

formas mais eficazes de transmitir conhecimento (Mcsill, 2013:31 apud Tormes et al., 2016). 

 
Definir o termo storytelling pode ser um pouco complicado, mas a informação 

principal a reter é que o storytelling é a narração de um evento, seja este real ou fictício. No 

entanto, ao contrário da narração factual propriamente dita, a narração em formato de 

storytelling carrega uma conotação emocional (Simmons, 2001). 

 
Como referido anteriormente, o objetivo principal do storytelling é captar o interesse 

do recetor na informação, recetor que deve ser “agarrado” pelo conteúdo transmitido. O 

conteúdo narrado deve ser singular e chamativo, de forma que o recetor se reveja na situação 

narrada, e/ou se imagine dentro da mesma. 

 
O storyteller tem responsabilidades acrescidas, das quais não se pode distanciar. Este 

deve ser criativo, deve conhecer histórias apelativas e ter a capacidade de cativar o público 

(Turner, 1994). O narrador assume tanto um papel ativo como passivo na história, uma vez 

que esta deve também influenciá-lo. 

 
Em suma, o aparecimento vincado de uma nova era digital, alterou os princípios do 

Marketing como o conhecíamos. A necessidade de uma constante evolução e um 

acompanhamento digital mais rigoroso levou, consequentemente, ao surgimento de novos 

conceitos, como é o caso de website, blog e copywriting. Estas três definições foram algumas 

das abordadas neste primeiro capítulo, em jeito de introdução e contextualização do mundo 

do Marketing Digital. 

 
No capítulo seguinte será feito um enquadramento de todo o contexto profissional em 

que me inseri ao longo do período de Estágio Curricular: a apresentação da empresa e do 

corpo profissional da mesma, uma descrição dos seus serviços e clientes mais importantes, 

bem como da sua história ao longo das várias décadas de existência. Pretende-se, assim, criar 

um contexto de proximidade e sublinhar as características mais importantes da Bynet, bem 

como exemplificar como estas foram fulcrais durante o período de Estágio Curricular. 
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Capítulo 2 - A Entidade Institucional 

 
No presente capítulo será feita uma descrição da empresa onde decorreu o estágio, 

bem como uma descrição do estágio em si. 

 
 

2.1. Apresentação da Bynet 
 

 

 

 
 

 

 
Figura 1. Logótipo da Bynet. 

 

 

A Bynet, sediada no Porto, tem como atividade principal a comunicação, em todas 

as suas vertentes, especificamente nas áreas de Marketing Digital e Produção de 

Conteúdos. 

 
 

Figura 2. Separador “Empresa” no website da Bynet. 
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A história da Bynet começou a escrever-se no ano de 1990, num projeto idealizado 

e promovido por José Magalhães e Francisco Veloso para desenvolver aplicações de gestão 

para instituições bancárias. No entanto, neste ano, a empresa nascia sob o nome de 

SINBAD, nome esse que viria a ser alterado em 1998, em conjunto com a estratégia da 

empresa. 

A Bynet propriamente dita direcionou, nesse ano, o seu foco de negócio para o 

desenvolvimento web. Foi perspetivada “uma agência de comunicação feita de pessoas e 

para pessoas, inovadora e distinta de todas as outras, com uma cultura muito própria, 

assente no rigor e na inovação”3. 

A Bynet assume como missão o fornecimento de soluções de marketing digital que 

permitirão conduzir os seus clientes a um crescimento no mercado empresarial. No seu 

website, a empresa descreve os seus serviços como uma combinação entre o recurso às 

tecnologias modernas e o conhecimento teórico-prático de todos os colaboradores, de 

maneira a que seja possível criar conteúdos que auxiliarão o cliente na divulgação do seu 

serviço. 

O foco principal da empresa é o cliente e, através de um conhecimento do mesmo 

e do seu meio envolvente, é possível perceber de que forma a Bynet pode ajudar, 

rentabilizando os serviços da empresa. Para isso, é realizado um diagnóstico estratégico 

que varia consoante o cliente, seguido de um planeamento de trabalho e, após a criação de 

conteúdos, uma análise de resultados que permitirá à empresa aprimorar cada vez mais os 

seus serviços, tendo, assim, a sua base de dados de clientes em constante crescimento. 

A evolução tecnológica é também uma das grandes preocupações da empresa, pelo 

que esta procura sempre atualizar o seu software e material de trabalho. Outro dos eixos 

centrais da empresa é a qualificação dos colaboradores, facto que a leva a investir nos seus 

recursos humanos, quer na área de contabilidade, gestão de projetos, como na criação de 

conteúdos. 

Entre 1998 e 2016, a Bynet reporta ter trabalhado com um número acima de 300 

clientes, concluindo ter ajudado a melhorar a sua presença no universo online, e melhorado 

 

 

3 As informações constantes do excerto assinalado entre aspas foram extraídas da apresentação institucional da 

Bynet no site da empresa. 
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também a sua estratégia à medida que o mercado do desenvolvimento web evoluía. A 

empresa reinventa-se novamente em 2017, de forma a poder acompanhar o 

desenvolvimento da área do Marketing Digital e de Conteúdos. 

 

 
 

2.1.1. Valores 
 

 
 

Figura 3. Separador “Missão e Valores” no website da Bynet. 

 

 
A Bynet assume ter como principais valores a satisfação do cliente, o 

desenvolvimento de colaboradores competentes, a procura da excelência e o privilégio de 

relações equilibradas com os parceiros. 

 
Nos valores de grupo está ainda incluído o espírito de equipa, através do qual os seus 

colaboradores mantêm uma relação de responsabilidade entre eles, bem como de 

proximidade com os clientes, valores que pude confirmar presencialmente durante o período 

de estágio, e que terei oportunidade de desenvolver mais adiante. 
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2.1.2. Serviços e objetivos 
 

 
 

Figura 4. Separador “Serviços” no website da Bynet. 

 

 
A Bynet, como uma agência especializada em criação de conteúdos online, conta com 

uma extensa lista de clientes - 307, até ao momento - e de projetos. Entre eles, figuram 671 

domínios online e uma série de websites, blogs, vídeos e outros conteúdos digitais de 

promoção e divulgação de diferentes serviços. 

 
Entre estes serviços, destaca-se a divulgação, através da construção de websites, de 

duas empresas no ramo hoteleiro, dois grupos de restauração - um em Portugal, outro na 

Suíça, duas empresas de Marketing Digital suíças, uma Junta de Freguesia, dois ervanários, 

uma empresa na área da Engenharia, uma agência de modelos e ainda uma clínica dentária 

no Porto, que contou também com o serviço de vídeo promocional criado pela Bynet. 

 
No seu portfólio é possível verificar a abrangência dos serviços da empresa, dentro 

dos quais constam lojas online na área dos produtos biológicos, redes sociais e vídeos 

promocionais no ramo da saúde e, maioritariamente, websites de empresas de restauração, 

hotelaria e moda. 

 
Tendo como principal atividade a comunicação, a Bynet relata ter como objetivo o 

trabalho com marcas e empresas interessantes, que reflitam a filosofia também incutida na 

agência: o gosto pelos desafios e a valorização da criatividade e da inteligência. 
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Com vinte e um anos de atividade, a empresa tem vindo a crescer e a marcar um 

território fixo no seu mercado. O lema da empresa estabelece-se no contacto especializado 

com o cliente e na relação de follow-up em todo o processo de trabalho que faz com que o 

cliente se sinta especial e que continue com vontade de trabalhar com a agência. 

 

2.1.3. Equipa 

 

A equipa da Bynet é bastante diversificada, pelo que, no total, trabalharam na agência, 

no período entre fevereiro e maio, 5 colaboradores de diversas áreas. 

 
Toda a equipa colabora no desenvolvimento dos projetos que a agência tem em mãos. 

No topo de funções está a CEO da Agência e Diretora de Recursos Humanos, Dra. Isabel 

Pimenta. A Especialista de Marketing Digital, Ana Rodrigues, pensa estrategicamente os 

projetos e, em conjunto com a Gestora de Marketing e Redes Sociais, Ana Catarina Moreira, 

faz o contacto direto com os clientes e transmite as orientações à restante equipa. 

 
Durante o período de Estágio Curricular, para além da minha presença enquanto 

estagiária na área de Produção de Conteúdos para a Web, a Bynet contou ainda com a 

presença de mais cinco estagiários, dois da área da Produção Audiovisual (Vídeo) e três da 

área do Marketing. 

 
2.1.4. Clientes 

 

A carteira de clientes da Bynet é composta por alguns clientes de renome, entre eles 

a Exponor e a AEP. Contam com mais de 300 clientes de diferentes partes do mundo, e mais 

de 1000 projetos realizados relacionados com o desenvolvimento de páginas web, lojas 

online, SEO, vídeos institucionais e gestão de redes sociais, entre outros. 

 
O tipo de clientes da Bynet não pertence a um setor de atividade específico, uma vez 

que o seu trabalho passa por áreas como a moda, beleza, gastronomia, saúde, turismo, entre 

outros. 
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O presente capítulo teve como objetivo apresentar a empresa onde decorreu o Estágio 

Curricular, contextualizando a sua história, quer descrevendo os seus serviços, carteira de 

clientes e objetivos, como apresentando os profissionais que nela trabalham e que me 

acompanharam ao longo dos três meses de estágio na empresa. 

 
No capítulo que se segue será apresentado o projeto principal com o qual trabalhei 

durante o estágio na Bynet, o PortoLife. Embora o período de estágio tenha sido bastante 

diversificado em termos de trabalho, o website e blog PortoLife foi o projeto que me foi 

apresentado, desde o início, como foco principal do estágio, e pelo qual posso dizer que nutro 

um carinho especial, não só pelo facto de o ter acompanhado desde o início, mas por me ter 

sido concedida a oportunidade de trabalhar em todas as suas vertentes - preparação de textos, 

brainstorming de ideias, produção de conteúdos, design - e poder observar o feedback diário 

em relação aos conteúdos que fui criando, quer a nível individual, como em conjunto com os 

restantes estagiários. 
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Capítulo 3 - O projeto “PortoLife” 

 
Ao longo do presente capítulo será apresentado o projeto PortoLife, assim como será 

realizado um enquadramento teórico no qual serão abordados os conceitos de website, blog 

e wordpress. Mais à frente, irão ser descritos os trabalhos realizados na área, bem como as 

componentes que integram o website e blog PortoLife. 

 

3.1. Familiarização com o Wordpress 

 

No primeiro dia de estágio, fui informada de que a principal função que iria 

desempenhar durante o período na Bynet seria a manutenção e produção de conteúdos para 

um website criado pela empresa. 

 
O PortoLife é um site criado exclusivamente pela equipa da Bynet, com o intuito de 

ajudar maioritariamente turistas que se deslocam à cidade do Porto. Uma vez que o mercado 

dos websites de turismo está cada vez em maior expansão, a equipa da Bynet resolveu 

integrar-se nesse mercado bastante competitivo, produzindo conteúdos diferentes e 

interessantes para ajudar aqueles que querem visitar a cidade do Porto. 

 
A primeira semana de estágio girou um pouco à volta do Wordpress e das suas 

funcionalidades pois, embora tenha experiência na criação e produção de conteúdos para 

websites e blogs, nunca tinha trabalhado com esta plataforma em específico, o que requereu 

algum período de adaptação. 

 
Finalizado este período, os conteúdos iam surgindo de forma bastante fluida. A 

liberdade concedida pelos membros da equipa da Bynet foi enorme, ou seja, pude trabalhar 

nas mais diferentes vertentes da personalização do website, desde o design à estrutura das 

páginas, da produção, à revisão e tradução de textos para o website. 
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3.2. Estrutura do website “PortoLife” 

 
 

Abaixo estão representadas algumas figuras relacionadas com o website PortoLife, 

bem como a sua homepage e as páginas que fazem parte do backstage, ou seja, o local onde 

são criados os posts e editados os conteúdos da página. 

 
 

Figura 7. Homepage do website PortoLife. 

 
 

O PortoLife é um projeto realizado integralmente em inglês e, tal como é possível 

confirmar na figura 7 acima, conta com vários separadores que exigem conteúdos escritos: 
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Figura 8. Separador “Why Porto”. 

 

 

● A página Why Porto? é uma página com um texto introdutório que ajuda os visitantes 

do website a perceber o conceito do mesmo, aliado a um vídeo com opiniões dos 

turistas sobre a cidade do Porto; 

 
 

Figura 9. Separador “Flights to Porto”. 
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Figura 10. Separador “From Airport to Porto” 

 

 

● O separador Get to Porto dividido entre Flights to Porto e From Airport to Porto, 

tem como objetivo ajudar os visitantes a pesquisar qual a melhor altura para viajar 

para a cidade do Porto, bem como a entenderem-se no aeroporto; 

 
 

Figura 11. Separador “Main Attractions” 
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Figura 12. Separador “Wine Cellars” 

 
 

Figura 13. Separador “Nightlife” 
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Figura 14. Separador “Itineraries” 

 
 

Figura 15. Separador “Guided Tours” 

 

 

● O separador Visit Porto é o maior separador do website, e também o que contém 

mais conteúdo. Dentro deste separador estão incluídas páginas como Main 
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Attractions, que mostra uma lista das 10 principais atrações da cidade e uma pequena 

descrição das mesmas; Wine Cellars, uma lista das caves de vinho do Porto e as 

principais informações sobre elas; Nightlife, onde podemos encontrar várias 

sugestões de locais de vida noturna na cidade; Itineraries, composto por alguns 

itinerários para alguns dias na cidade do Porto; e Guided Tours, com uma lista das 

mais interessantes visitas guiadas pela cidade, de forma a abranger todos os gostos; 

 
 

Figura 16. Separador “Agenda” 

 
 

Figura 17. Separador “Events in Porto” 
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● No separador Things to Do podemos ver os principais eventos que irão ocorrer na 

cidade do Porto em determinado dia, consultando o calendário, e uma lista dos 

eventos fixos que costumam acontecer sistematicamente na cidade; 

 
 

Figura 18. Página do “blog”. 

● Blog - Depois de o website estar finalizado e pronto a ser divulgado, este foi o 

principal meio de divulgação e produção de conteúdos, uma vez que era atualizado 

constantemente, com diversos artigos sobre variados assuntos relativos à cidade do 

Porto. 

 
A maioria dos conteúdos do website foi produzida por mim, à exceção dos diretórios, 

do separador Itineraries, cujos dois primeiros itinerários foram produzidos por outra 

estagiária; e do blog, que foi inteiramente produzido em equipa, com as várias estagiárias a 

produzirem, no mínimo, 4 posts por semana. 

 
A divisão dos posts semanais foi feita de forma quase aleatória: foi atribuído um dia 

da semana a cada estagiária, consoante a presença de cada uma na Bynet. No meu caso, como 

estagiava todos os dias da semana, exceto à sexta-feira, inicialmente fiquei com os posts de 

quarta-feira. No entanto, uma das estagiárias que estava presente na empresa também à 

quarta-feira, pediu para trocar o dia, pois dessa forma iria conseguir produzir mais material 

escrito, pelo que passei a publicar às quintas-feiras. As restantes estagiárias dividiam-se entre 
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os dias da semana em falta, sendo que, ao fim de semana, não era costume haver publicações 

no blog, apenas nas redes sociais. 

 

3.3. O blog “PortoLife” 

 

O website PortoLife, como referido no capítulo anterior, conta com um separador, 

que considero ser o separador principal: o blog. Apesar da quantidade de conteúdo produzida 

para o website em si, antes do seu lançamento, foi depois do lançamento que se produziu 

conteúdo mais consistente, uma vez que tínhamos a tarefa de publicar cerca de 3 artigos por 

semana, no blog. 

A figura 19 ilustra o separador de edição de um post no blog dentro do website 

Portolife. 

 
 

Figura 19. Exemplo de edição de um post no “blog”. 

 

 

Os posts eram divididos entre as estagiárias, e a estratégia que se encontrou para 

dividir as diferentes categorias, foi a criação de uma tabela com as várias ideias para possíveis 

posts que cada uma ia tendo, de forma que se criasse um ficheiro com uma espécie de 

brainstorming. 

 
Foi concedida bastante liberdade para a criação dos artigos, assim como em todas as 

outras tarefas desempenhadas durante o período de estágio. Na minha opinião, a liberdade 
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concedida proporcionou uma maior criatividade às estagiárias, uma vez que não tinham 

obrigatoriedade de escrever sobre um determinado tema, o que poderia causar aborrecimento 

e bloqueios criativos. 

 
Antes de se proceder à produção de conteúdo propriamente dita, era necessário 

realizar um brainstorming com todas as estagiárias e com os diretores, para que não houvesse 

discrepância entre os temas abordados, nem temas excessivamente parecidos. Posto isto, 

todas as semanas havia uma ou, por vezes, mais, reuniões com o diretor da empresa, as 

estagiárias, as responsáveis do departamento de Marketing e redes sociais, e os estagiários 

da área de Vídeo para definir os conteúdos que seriam produzidos para o website, blog e 

redes sociais do PortoLife. 

 
Nessas reuniões, era concedida bastante liberdade a todos os que podiam apresentar 

as suas ideias de forma informal, para que todos pudessem acertar a criação de conteúdo para 

o PortoLife, ou seja, os posts das estagiárias deveriam coincidir com as publicações nas redes 

sociais que, por sua vez, deveriam estar de acordo com a atualidade - por exemplo, na altura 

da Páscoa, era necessário que, tanto as publicações nas redes sociais como os posts do blog 

fossem relacionados com essa época festiva. Consequentemente, também os posts e as 

publicações deveriam estar relacionados com os conteúdos produzidos em formato de Vídeo, 

se ficasse acordado que havia essa necessidade. 

 
Como foi dito anteriormente, a criação dos posts e das publicações nas redes sociais 

era bastante livre, com exceção das épocas festivas, em que ambos deveriam coincidir. A 

maior parte dos posts era publicada na altura, ou agendada no dia anterior, no entanto, sempre 

que necessário - feriados, fins-de-semana ou dias em que a estagiária responsável pelas 

publicações não podia estar presente - as publicações eram agendadas com antecedência, para 

que não falhasse nada. As publicações no blog eram agendadas na própria plataforma do 

Wordpress. Já as publicações nas redes sociais, eram agendadas pela responsável pela gestão 

de redes sociais, Ana Catarina Moreira, através da plataforma Swonkie, uma aplicação que 

permite, de forma bastante intuitiva, agendar posts nas várias redes sociais como é o caso do 

Facebook e Instagram, as redes sociais mais utilizadas pelo PortoLife. 
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3.4. O canal do YouTube “PortoLife” 

 

Neste capítulo será abordada uma das tarefas desenvolvidas ao longo do período de 

estágio, ainda que com menor expressão: a Produção de Conteúdos Audiovisuais, 

nomeadamente em formato de Vídeo. Aqui, será possível perceber todo o processo 

desenvolvido na pré e pós-produção de vídeos para o website e para as redes sociais do 

PortoLife, bem como um breve resumo teórico da importância dos vídeos para a 

Comunicação. 

 

O conteúdo em vídeo é atualmente o conteúdo mais eficaz e atrativo para as redes 

sociais uma vez que, para além de a plataforma Youtube ser totalmente gratuita, a 

possibilidade de partilhar os vídeos publicados nesta plataforma noutras redes sociais, facilita 

a sua divulgação e possibilita o aumento do número de visualizações. 

 

Para tirar o máximo de proveito desta plataforma, foram implementadas as seguintes 

táticas: 
 

 

▪ O canal do PortoLife foi personalizado de forma a estar de acordo com as 

restantes redes sociais; 

 
▪ Procedeu-se à criação de vídeos com conteúdo relevante dentro do tema do 

turismo na cidade do Porto. Os vídeos tinham de ser sempre inferiores a 2 minutos 

para existir uma maior possibilidade de serem vistos até ao fim; 

 
▪ Foram introduzidas palavras-chave relevantes nas descrições dos vídeos para 

alcançar uma melhor posição nos sistemas de procura do Youtube; 

 
▪ O conteúdo de vídeo foi cruzado com as restantes redes sociais, nomeadamente 

Facebook, LinkedIn e blog; 

 
 

A conceção de conteúdos para esta rede foi mais demorada do que as restantes, visto 

que exigia um intenso planeamento prévio, condições técnicas, preparação e um 

conhecimento sobre o assunto que estava a ser exposto. Todos os vídeos foram realizados no 
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estúdio da Bynet ou em ambiente exterior, editados com o Adobe Premiere e DaVinci 

Resolve, publicados no Youtube e divulgados nas restantes plataformas. 

 
Os vídeos realizados encontram-se disponíveis nos seguintes links: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_4i4XCeREiQ - Welcome to PortoLife 

https://www.youtube.com/watch?v=1t21tLtUy_0 - Why Porto? 

https://www.youtube.com/watch?v=BHtk0q3YqJw - Welcome to Sea Life at Porto City 

https://www.youtube.com/watch?v=BHtk0q3YqJw - 3 Places to Visit at Boavista 

https://www.youtube.com/watch?v=PTV1Np72kew - Main Attractions in Porto 

 

A calendarização dos vídeos publicados no Youtube foi previamente desenhada e, 

durante o mês de Abril, foram publicados cerca de 5 vídeos. 

 

3.5. Concorrentes do “PortoLife” 

 

Para avaliar a sua presença nas redes sociais foi necessário entender quais os 

principais concorrentes do PortoLife e quais os seus moldes do funcionamento nas diferentes 

plataformas. 

 
Retirar aquilo de que melhor era feito por outras marcas e perceber aquilo que podia 

ser melhorado, permitiu perceber qual o melhor rumo a seguir. Neste contexto mostrou-se 

necessário estudar quais as plataformas mais utilizadas, os tipos de conteúdos publicados, as 

horas com maior afluência, os conteúdos que envolviam mais comprometimento por parte 

dos utilizadores, a estratégia utilizada para comunicar, entre outras. 

 
Os principais concorrentes do PortoLife foram definidos como, na sua maioria, 

localizados na área metropolitana do Porto. 

 
Em termos quantitativos foi importante visualizar numa primeira instância a pegada 

digital que estas marcas possuíam nas redes sociais: 

https://www.youtube.com/watch?v=_4i4XCeREiQ
https://www.youtube.com/watch?v=1t21tLtUy_0
https://www.youtube.com/watch?v=BHtk0q3YqJw
https://www.youtube.com/watch?v=BHtk0q3YqJw
https://www.youtube.com/watch?v=PTV1Np72kew
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• Porto Lazer 

 
 

Nº de gostos do Porto Lazer no Facebook: 131 943 gostos 

Nº de seguidores do Porto Lazer no Facebook: 133 818 seguidores 

Nº de seguidores do Porto Lazer no Instagram: 33 500 seguidores 

Nº de subscritores do Porto Lazer no Youtube: 833 subscritores 

 

• O Porto Cool 

 
 

Nº de gostos do O Porto Cool no Facebook: 51 464 gostos 

Nº de seguidores do O Porto Cool no Facebook: 52 080 seguidores 

Nº de seguidores do O Porto Cool no Instagram: 25 000 seguidores 

Nº de subscritores do O Porto Cool no Youtube: 55 subscritores 

 

• O Porto Encanta 

 
 

Nº de gostos do O Porto Encanta no Facebook: 14 870 gostos 

Nº de seguidores do O Porto Encanta no Facebook: 15 279 seguidores 

Nº de seguidores do O Porto Encanta no Instagram: 14 600 seguidores 

Nº de subscritores do O Porto Encanta no Youtube: 89 subscritores 

 
• Viver o Porto 

 
 

Nº de gostos do Viver o Porto no Facebook: 13 563 gostos 

Nº de seguidores do Viver o Porto no Facebook: 13 943 seguidores 

Nº de seguidores do Viver o Porto no Instagram: 6 623 seguidores 

 
• Oportoblog 

 
 

Nº de gostos do Oportoblog no Facebook: 2791 gostos 

Nº de seguidores do Oportoblog no Facebook: 2860 seguidores 

Nº de seguidores do Oportoblog no Instagram: 12 400 seguidores 
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Todo o estudo e análise envolvidos ao longo de dois dias permitiram alcançar as 

seguintes conclusões sobre as métricas da concorrência: 

 
 

As plataformas mais utilizadas de redes sociais eram o Facebook e o Instagram, pelo 

que se tornou necessário dar mais atenção a essas duas redes sociais, no que diz respeito à 

divulgação e produção de conteúdos relacionados com o PortoLife. 

 
Na maioria das páginas do Facebook, a frequência de publicação de posts era diária, 

a maioria das páginas publicava cerca de 3 vezes ao dia, no entanto, algumas páginas 

chegaram a realizar até 7 publicações num só dia. Esta situação acontecia, na sua maioria, 

em dias festivos, como é o caso dos feriados. 

 
Para uma melhor adesão às publicações realizadas nas redes sociais, foi necessário 

levantar as horas de maior afluência dos utilizadores da Internet, nomeadamente das redes 

sociais Facebook e Instagram. Estas revelaram-se ser o período entre as 11 horas e as 14 

horas, e o período entre as 18 horas e as 22 horas. 

 
Através da análise das páginas das redes sociais de cada concorrente, foi possível 

concluir que cada dia era reservado a uma temática específica, as chamadas rubricas, com 

exceção dos dias festivos, nos quais as publicações eram quase inteiramente dedicadas aos 

mesmos. 

 
No que diz respeito às publicações no blog, na sua maioria eram realizadas uma vez 

por semana, no entanto, no blog do PortoLife, eram realizadas, no mínimo, 4 publicações por 

semana. 

 
As publicações variavam de rede social para rede social, uma vez que o público-alvo 

em cada uma delas podia diferir. O conteúdo das mesmas era dividido entre frases 

motivadoras, conteúdos humorísticos, referência a épocas festivas, partilha de conteúdos do 

blog, eventos a realizar, notícias, festas, festivais, ou outro tema relacionado com a cidade do 

Porto. 

 
Finalmente, as publicações nas redes sociais eram maioritariamente no formato 

visual, de imagens, geralmente acompanhado de um texto descritivo ou informativo. 



53  

Face a estas conclusões foi necessário criar uma estratégia de conteúdo alinhada com 

a imagem que a marca queria fazer passar nas redes sociais e, ao mesmo tempo, conseguir 

aproveitar todo o potencial das ferramentas disponíveis. 

 
3.5.1. Estratégia de destaque para o “PortoLife” 

 
 

Devido à saturação do mercado, tornou-se necessário divulgar ao máximo a empresa 

PortoLife, de forma que esta pudesse sobreviver no ramo das páginas de Turismo sobre a 

cidade do Porto. Como tal, seria essencial criar uma pegada digital utilizando um website e 

dinamizando a presença nas redes sociais através das seguintes estratégias: 

 
Conhecer o público alvo, de forma a definir o conteúdo adequado, com qualidade e 

utilidade, com o objetivo de atrair o maior número de visitas possíveis; 

 
Envolver o público-alvo através das redes sociais com a realização de publicações 

frequentes e interativas que incentivassem o feedback, fosse ele feito através de comentários, 

partilhas ou gostos, para que fosse possível uma maior interação e adesão por parte dos 

utilizadores; 

 
Interagir através das redes sociais para que fosse criado um vínculo, uma relação de 

proximidade com os utilizadores, de modo a gerar um sentimento de pertença, para que os 

mesmos se sentissem envolvidos e integrados. 

 
Depois de contextualizados todos os aspetos importantes sobre o grande projeto que 

é o PortoLife, pode perceber-se melhor todo o trabalho que este exigiu, bem como todos os 

esforços que se realizaram em prol do respetivo website, blog e redes sociais associadas. 

 
O capítulo que se segue descreve de uma forma mais pormenorizada o percurso 

realizado na Bynet ao longo de três meses, sumarizando as tarefas e projetos nos quais me 

envolvi ao longo do período de estágio, com o objetivo de demonstrar que o Estágio 

Curricular na Bynet foi bastante diversificado, permitindo-me adquirir experiência nas mais 

diversas áreas para além do copywriting e da produção de conteúdos, como é o caso da área 

da Tradução. 
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Capítulo 4 - O Estágio Curricular 

 
 

4.1. Justificação da escolha 

 
 

A ideia inicial do Estágio Curricular ao abrigo do Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos da Faculdade de Letras da Universidade seria estagiar na área da Tradução, uma 

vez que é esse o grande foco do curso de Mestrado. 

 
O gosto pelas línguas e pela tradução levaram-me a colocar em consideração um 

estágio na área, no entanto, a paixão pela escrita e pela comunicação, determinaram a escolha 

final da Instituição de Estágio. 

 
Depois de tomar a decisão de estagiar na área da Comunicação, informei a minha 

Orientadora de Estágio, a Professora Doutora Alexandra Pinto que, por sua vez, informou o 

Diretor do Curso, o Professor Doutor Thomas Husgen, que aceitou a proposta. 

 
A opção pela Bynet surgiu no seguimento de várias entrevistas com outras agências 

de Comunicação Digital dentro do mesmo género, tendo sido a Bynet a que me cativou mais, 

devido à proposta que me apresentaram desde o início - criar um website de raiz sobre a 

cidade do Porto -, ao ambiente jovem que pude perceber que se vivia na empresa e à liberdade 

de criação que prometeram no início, e que se veio a confirmar durante o período de Estágio 

Curricular. 

 

4.2. Objetivos do Estágio Curricular 

 
O estágio curricular teve início em fevereiro de 2019, prolongando-se até ao mês 

de maio do mesmo ano. Ao longo das primeiras semanas, o principal objetivo fixava-se 

em adquirir e interiorizar todos os procedimentos e noções de trabalho necessárias para 

a adequação à atividade normal da empresa e, em especial, a adaptação ao website 

PortoLife e à produção de conteúdos para o mesmo. 

Concluída a fase inicial de formação para as funções a desempenhar, o trabalho 
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que se seguiu, embora sempre com auxílio dos profissionais da empresa, foi 

desenvolvido com um nível de independência significativo, possibilitando o 

cumprimento do objetivo geral para este estágio: atingir um nível de experiência e de 

habituação ao quotidiano e às exigências de uma agência de comunicação, que se 

possam converter em trunfos futuros para uma possível integração profissional na área. 

O trabalho realizado no estágio curricular decorreu essencialmente num contexto 

coletivo colaborativo. O envolvimento de várias pessoas no projeto é uma mais-valia 

que se reflete não só no trabalho final, como no trabalho individual de cada colaborador. 

No decorrer do estágio, foram assumidas funções bastante concretas na área da 

Produção de Conteúdos, como é o caso do Copywriting. A anterior Licenciatura em 

Comunicação Social permitiu uma melhor correspondência aos requisitos de escrita 

exigidos a um copywriter e o presente Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos 

foi determinante para a realização do projeto em questão, uma vez que os conteúdos do 

website eram produzidos, integralmente, na língua inglesa. 

 

 

4.3. Exposição das tarefas realizadas 

 
4.3.1. Produção de conteúdos para o website “PortoLife” 

 
Tal como já referimos anteriormente neste relatório, o período de Estágio 

Curricular teve um maior ênfase na produção de conteúdos para o website e redes sociais 

relacionadas com o projeto PortoLife, propriedade da Bynet, cujos conteúdos são 

diretamente produzidos na agência. 

As atividades diárias foram realizadas na plataforma digital e consistiram, assim, 

numa das tarefas mais desafiantes ao longo do período de Estágio, uma vez que consistia 

numa pesquisa intensiva sobre o tema do Turismo no Porto, como é o caso, por exemplo, 

da gastronomia, cultura e entretenimento. 

A formação base em Comunicação Social e experiência em Jornalismo 

trouxeram os fundamentos necessários para a realização do projeto em curso. Embora 

as áreas estudadas no âmbito da Licenciatura fossem distintas da área do Turismo, agora 

em aplicação, a adaptação do estilo de escrita ao projeto era simples, uma vez que 
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bastava apenas identificar o público-alvo e o estilo textual necessário para a escrita dos 

textos. Por exemplo, o website para o qual foram produzidos conteúdos durante o 

período de estágio tinha como público-alvo turistas jovens, pelo que a relação entre o 

escritor e o leitor teria de ser uma relação de proximidade e os temas abordados, uma 

vez que se inserem maioritariamente na categoria do lazer, seriam temas leves e que não 

exigissem um grau de formalidade elevado. 

Para além da redação, foi também realizada a tarefa de revisão de artigos, quando 

redigidos por outros colaboradores da agência. Nesta tarefa, os conhecimentos 

adquiridos e praticados na componente letiva do Mestrado em Tradução e Serviços 

Linguísticos revelaram-se muito úteis. 

 

4.3.2. Gestão de redes sociais do “PortoLife” 

 
 

Outra das minhas principais tarefas durante o período de Estágio Curricular na Bynet 

foi a gestão das redes sociais do PortoLife. Embora as redes sociais fossem divididas pelos 

estagiários, todos publicavam mais do que uma vez por semana em cada rede social. Como 

eu era a estagiária que passava mais tempo na empresa, acabei por publicar mais vezes, quer 

no blog, como no Instagram ou Facebook. O Youtube estava a cargo dos dois estagiários da 

área audiovisual. 

 
Como foi referido anteriormente, é muito importante para uma empresa ou produto 

que os seus conteúdos sejam apelativos e dinâmicos, e não há maneira melhor de o fazer do 

que publicar nas redes sociais e geri-las de forma atenta e eficaz. 

 
Durante a minha presença na empresa, tive a oportunidade de aprender a importância 

das redes sociais para uma organização, gerindo várias redes sociais em simultâneo, mais do 

que uma vez por semana. 

 
Após a criação das redes sociais do PortoLife, foi necessário estabelecer um tom de 

comunicação que estivesse de acordo com os objetivos da página em relação ao público-alvo. 

Uma vez que o público-alvo do PortoLife são jovens acima de 20 anos e estrangeiros de idade 

indiferenciada, a estratégia adotada passou por criar publicações em Inglês e Português em 
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simultâneo, para que estas pudessem ser acessíveis a todos, e tratando o leitor na segunda 

pessoa do plural, correspondente ao “vocês” ou você em PT. 

 
Durante a gestão das redes sociais, principalmente do Instagram, tive a oportunidade 

de comunicar diretamente com os leitores do PortoLife que, por vezes, enviavam mensagens 

a elogiar a página, pedir informações ou propor parcerias. Outra forma de interagir 

diretamente com os leitores foi respondendo aos seus comentários, mais uma vez 

maioritariamente na rede social Instagram. 

 
Para isso, estabeleceu-se uma mensagem modelo para cada abordagem, assim como 

se decidiu que a maioria dos comentários seriam respondidos com emojis, uma vez que estes 

não teriam propriamente resposta - a maioria eram elogios -, no entanto, era importante que 

se interagisse com o leitor. 

 
Com este contacto direto com as redes sociais de uma empresa, pude perceber ainda 

mais a importância que estas têm, não apenas na vida pessoal do utilizador, mas 

especialmente no contexto profissional de uma empresa em crescimento, uma vez que 

contribuem bastante - se não inteiramente - para a criação da sua imagem e manutenção da 

sua reputação. 

 

4.3.3. Calendarização das redes sociais do “PortoLife” 

 

Uma tarefa que tive de realizar relacionada com a Gestão de Redes Sociais foi o 

agendamento de publicações e calendarização das mesmas. Esta tarefa foi bastante 

satisfatória para mim, uma vez que o meu perfeccionismo e gosto pela organização puderam 

ser úteis durante o período de Estágio. 

 
A calendarização dos posts foi realizada em conjunto por duas estagiárias, e no final 

a mesma calendarização adaptou-se ao trabalho das duas e o resultado final foi fruto de um 

grande trabalho de equipa. 

 
As minhas calendarizações começaram por ser apenas rascunhos, para ver o que 

funcionaria melhor nas diferentes redes sociais, mas depois de falar com a estagiária que 
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estava encarregue dessa tarefa, ambas percebemos que o nosso trabalho podia complementar- 

se. 

 
Foi necessário realizar uma calendarização para cada rede social, uma vez que os 

objetivos de cada uma são bastante diferentes, assim como o público-alvo e, 

consequentemente, decidir as melhores horas para publicar. Depois de se fazer o 

levantamento sobre as melhores horas para publicar nas diferentes redes sociais, foi 

necessário adaptar essa informação à calendarização, através do agendamento de 

publicações. 

 
No Instagram, era obrigatório fazer três publicações por dia, para que o layout ficasse 

organizado, pelo que se decidiu dividir as publicações entre uma foto relacionada com a 

cidade do Porto, uma quote ou post de celebração de uma data festiva e, por último, uma foto 

do Porto que pudesse estar relacionada com o post no blog desse dia, caso houvesse um. 

 
Na rede social Facebook, as publicações não eram tão restritas no que diz respeito ao 

número - normalmente variavam entre duas ou três publicações por dia -, mas havia uma 

maior exigência em relação ao conteúdo. A cada dia, publicava-se sobre uma temática 

diferente. Por exemplo, aos sábados fazia-se uma publicação sobre recantos escondidos no 

Porto, enquanto que aos domingos publicava-se sobre esplanadas no Porto. 

 
Finalmente, as horas escolhidas para as publicações variavam entre as 11h, 15h, 18h 

e 21h, em quase todas as redes sociais. No blog, os posts eram geralmente publicados às 14h. 

Esta gestão dos horários permitia ter uma maior visibilidade nas diferentes redes sociais, uma 

vez que é nessas horas que as pessoas têm mais acesso às mesmas. 

 
4.3.4. Publicação de artigos no Wordpress 

 
Para além da redação e revisão de artigos, tive também a tarefa de os publicar no 

website PortoLife, bem como no blog do mesmo, através da plataforma Wordpress, uma 

plataformaque permite, inclusive, a otimização dos textos para Search Engine 

Optimization. 

Embora um background na área da criação de websites tivesse sido útil, o 
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manuseamento do Wordpress requereu alguma explicação por parte da Gestora de Projetos 

da Bynet, que exemplificou a publicação de artigos no website, o alargamento do diretório, 

a pesquisa por filtros, a edição de posts e, em suma, a criação de um website de raiz. Com 

esta pequena formação, o manejamento da ferramenta tornou-se possível. 

 

4.3.5. Serviços de Tradução 

 
Além da Produção de conteúdos e publicação de artigos em Wordpress, o 

contributo de alguém relacionado com o MTSL mostrou-se bastante útil para a empresa, 

que pediu a tradução de alguns textos anteriormente redigidos, a revisão de artigos em 

Português e em Inglês, entre outros serviços de tradução. 

O maior projeto de tradução foi a tradução do website oficial da Bynet, de 

Português (PT-PT) para Inglês (EN). A tradução do website em si não foi complicada, uma 

vez que os termos se inseriam na especialidade do Marketing Digital e da Comunicação, 

especialidade que eu domino particularmente. 

Para traduzir o website, transcrevi todas as partes do mesmo em português para um 

documento Word e realizei a tradução na ferramenta de tradução automática MateCat. Em 

seguida, procedi à revisão da tradução automática manualmente, como costumava fazer 

nas aulas do mestrado. 

Depois de a tradução estar devidamente organizada em documentos Word, dividida 

pelas várias tabelas do website, a mesma foi inserida na plataforma Wordpress, página a 

página. Esta parte da publicação do texto traduzido foi a mais exaustiva, não pela 

dificuldade da tarefa, mas porque era necessário formatar todas as caixas de texto e cores 

da página para que ficassem iguais à página original. A figura abaixo exemplifica uma 

parte do website da Bynet que tive de traduzir. 
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Figura 5. Tradução do website da Bynet para Inglês. 

 

 

4.3.6. Serviços de Legendagem 

 
Para além dos serviços de tradução, realizei um serviço de legendagem de um vídeo 

institucional de uma das empresas que faz parte da carteira de clientes da Bynet. A empresa 

em questão é a FlipKick, inserida no complexo empresarial da Lionesa e que faz parte de 

um dos projetos de uma das maiores empresas para a qual a Bynet trabalha: a AEP. 

Para realizar o serviço de legendagem, procedi à transcrição do texto em português 

para um documento Word, o qual foi posteriormente traduzido na ferramenta de tradução 

automática MateCat e, em seguida, revisto manualmente por mim. 

Depois de o texto se encontrar na sua versão final, a legendagem do vídeo foi 

realizada na plataforma de legendagem Subtitle Edit, tal como acontecia nas aulas do 

mestrado. 

A legendagem do vídeo não foi uma tarefa complicada, uma vez que era uma das 

tarefas que mais gostava de fazer durante as aulas. 



61  

 
 

Figura 6. Legendagem de vídeo para cliente. 

 

 
 

4.2. Avaliação dos resultados 

 
Depois de avaliar os objetivos iniciais deste estágio e de os comparar com os 

resultados obtidos no final do período de estágio, posso concluir que aprendi muito com esta 

experiência, assim como melhorei bastante as minhas capacidades previamente adquiridas 

na parte curricular do mestrado. 

 
Com a participação neste Estágio Curricular, tornei-me capaz de avaliar as 

necessidades de uma empresa, no que diz respeito à sua página web e redes sociais, bem 

como desenvolvi sensibilidade para perceber os conteúdos que cada ramo empresarial deve 

produzir para atrair os seus diferentes tipos de clientes. 

 
Sou capaz, neste momento, de fazer um plano de redes sociais e gerir a calendarização 

das mesmas, de forma que todos os dias festivos sejam assinalados e que as publicações das 

mesmas estejam de acordo com a sociedade e os acontecimentos do mundo atual. 

Da mesma forma, sinto-me ainda capaz de desenvolver tarefas relacionadas com o 

Wordpress no que diz respeito à produção e publicação de conteúdos, com programas de 

edição de imagem e vídeo e com ferramentas de tradução e legendagem, capacidades que já 
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tinha treinado nos cursos anteriores, quer na Licenciatura em Jornalismo, quer no Mestrado 

em Tradução e Serviços Linguísticos, e que fui capaz de melhorar durante o estágio na Bynet. 

 
Este capítulo que agora finda, teve como principal objetivo demonstrar as diferentes 

tarefas realizadas ao longo do período de Estágio Curricular na Bynet, de forma a que fique 

presente que o estágio foi bastante diversificado, nunca fugindo ao seu foco principal - a 

produção de conteúdos -, mas permitindo-me passar por diversas áreas, todas elas 

relacionadas com o Mestrado em Tradução e Serviços Linguísticos. 

 
Ao longo do estágio foi-me possível realizar projetos de Tradução, como foi o caso 

da tradução do website da Bynet e das diversas traduções realizadas para o PortoLife e dos 

serviços de legendagem realizados para alguns clientes da empresa, tornando-se, assim, 

possível aplicar os variados conhecimentos adquiridos ao longo dos dois anos de MTSL. 

 
O capítulo seguinte, e último deste Relatório de Estágio, sumariza todas as 

aprendizagens adquiridas ao longo dos três meses de estágio na Bynet, apresentando as 

minhas considerações finais sobre o período de Estágio Curricular. 
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Considerações finais 

 
Ao longo do presente relatório foram apresentados os vários pontos relativos ao 

período de Estágio Curricular na empresa Bynet, no ramo da Comunicação Digital e 

Copywriting.  

 

No primeiro capítulo, foi realizado um enquadramento teórico de todo o 

relatório, abordando a teoria das mais diversas áreas em que tive o prazer de trabalhar 

durante o período de estágio. Todas as questões relacionadas com o Marketing, 

sobretudo com o Marketing Promocional, Optimização de Conteúdos, Gestão de Redes 

Sociais, Pensamento Criativo e Storytelling foram abordadas de forma sucinta, de 

maneira a que o trabalho prático realizado durante o estágio pudesse estar enquadrado 

na teoria aprendida durante o meu percurso académico.  

 

O segundo capítulo teve como objetivo fazer uma apresentação geral da empresa, 

bem como dos seus colaboradores e da função de cada um deles na Bynet, de forma a 

contextualizar o ambiente profissional em que me inseri durante o estágio, bem como o 

papel que a empresa possui no mundo da Comunicação Digital. 

 

No terceiro capítulo, foi apresentado de forma bastante detalhada todo o projeto 

em que trabalhei e que ajudei a criar de raiz, de forma a exemplificar todo o trabalho 

prático realizado nos três meses de formação, bem como mostrar a importância da 

Comunicação e do Marketing de Promoção na área do Turismo. 

 

Finalmente, no quarto capítulo, elaborou-se uma explicação detalhada de todo o 

processo de estágio, desde o dia da decisão da área em que gostava de trabalhar, 

passando pelo dia da entrevista e posterior seleção, até ao dia em que terminei o meu 

vínculo profissional com a empresa. 

 

O Estágio Curricular foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora, a 

vários níveis. Em primeiro lugar, a realização deste estágio revelou-se uma excelente 

oportunidade para aplicar alguns dos conhecimentos que adquiri ao longo da minha 

formação no MTSL e, ao mesmo tempo, na minha formação base na Licenciatura em 
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Ciências da Comunicação. A conciliação destas duas áreas tornou-se, para mim, uma mais-

valia em todo o meu percurso profissional, uma vez que, pela primeira vez, pude entrar em 

contacto com o mundo profissional da comunicação e, em simultâneo, da tradução. 

 

Destaca-se ainda o nível profissional, pois ofereceu-me ferramentas essenciais de 

trabalho que irei aplicar no meu futuro, permitiu-me vivenciar in loco o dia-a-dia de uma 

agência de comunicação e tudo o que esta agrega, e, também, perspetivar de uma forma 

mais consciente e confiante os meus planos e ambições profissionais. 

 

Com a integração na equipa da Bynet como estagiária, tive a possibilidade de 

compreender o que significa ser um produtor de conteúdos/copywriter numa língua 

estrangeira numa Agência de Comunicação. 

 

Tive ainda a oportunidade de realizar alguns trabalhos de Tradução mas, acima 

de tudo, de aprender e melhorar a Produção de Conteúdos digitais em inglês. Consegui 

igualmente participar num projeto fantástico, ajudar a criá-lo de raiz e produzir 

conteúdos que aumentassem o bom desenvolvimento do mesmo. 

 

Adicionalmente, fui inserida numa equipa profissional da área, e perceber como 

funciona o ambiente de uma agência de comunicação, tendo o privilégio de ser 

acompanhada por uma equipa jovem, dinâmica e, acima de tudo, inclusiva, que nunca 

deixou que me sentisse “apenas” uma estagiária. 

A nível humano e social, considero que cresci imenso durante o período de 

estágio, conheci pessoas formidáveis e trabalhei num ambiente muito favorável à 

aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal. Destas pessoas, recebi conselhos e 

ensinamentos que serão imprescindíveis para alcançar o meu sucesso pessoal e 

profissional. 

Um dos fatores que considero ter sido mais importante foi ter-me sido concedida 

a oportunidade de trabalhar na Produção de Conteúdos com um enorme grau de 

liberdade, o que possibilitou que desse asas à minha imaginação, assim como fez com 

que me sentisse parte da equipa e pudesse criar conteúdos originais. 

O novo paradigma da comunicação provocou inúmeras alterações na forma de 

comunicar das marcas, sobretudo a nível digital. A investigação deste tema possibilitou- 
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me, não só perceber como tudo se tinha processado e a forma como as marcas se 

adaptaram perante tal acontecimento, como perceber o quão fulcral é o papel das 

Agências de Comunicação nesse sentido. 

A um nível mais específico, pude vivenciar o trabalho de um Marketeer da área 

do Turismo. Embora essa não tenha sido a área com que planeei trabalhar, uma vez que, 

mesmo na Licenciatura, foi uma área que pouco abordei e sobre a qual possuo escassos 

conhecimentos, a verdade é que o Marketing é uma área comum a todas – ou quase todas 

– as áreas de trabalho do mundo atual. 

A emergência do mundo digital, bem como das redes sociais, e a constante 

necessidade de atualização de toda e qualquer área do mundo profissional, leva a que 

seja, cada vez mais necessária a inclusão de um Marketeer numa empresa, seja ela de 

que ramo for. 

No entanto, uma possível dificuldade na criação de postos de trabalho leva a que 

alguns elementos de uma empresa tenham de desempenhar, em simultâneo com as suas 

funções, o papel de Marketeer.  

Um Marketeer, como tive a possibilidade de explicar ao longo do presente 

Relatório de Estágio, é aquele que trabalha diretamente com o Marketing, sendo que as 

características que o definem passam por fazer uma pesquisa sobre tendências, ser capaz 

de analisar o mercado organizacional de qualquer área ou projeto e, principalmente, ter 

boas capacidades de Comunicação, para que se torne mais fácil alcançar as necessidades 

do consumidor. 

Nesse sentido, e durante o período de Estágio, desenvolvi tarefas com o objetivo 

de alcançar os consumidores do projeto desenvolvido – neste caso, o público-alvo 

definido no início do Estágio. 

Sendo um projeto essencialmente relacionado com a área do Turismo, tive de ser 

capaz de conhecer a área, assim como arranjar alternativas para que o projeto em mãos 

se destacasse dos restantes projetos já existentes. 

Neste momento, a constante utilização das redes sociais, tornou o mercado do 

turismo um pouco saturado, pelo que se torna mais complicado criar e publicar conteúdo 

que se destaque dos demais. No entanto, penso ter conseguido, dentro dos possíveis e 

com os meios que me foram fornecidos, criar conteúdo original e interessante para o 
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projeto PortoLife. 

Embora a perspetiva de alcance de seguidores tenha sido bastante maior no início 

do Estágio, a verdade é que o número acabou por estagnar. A razão que encontro para 

esse resultado é, talvez, o facto de o projeto ter passado de várias mãos para apenas uma. 

O facto de as estagiárias terem trabalhado no projeto apenas durante um período de cerca 

de 4 meses e, após esse tempo, o projeto ter passado para as mãos da Especialista em 

Marketing Digital da Empresa, que acumulava inúmeras tarefas e responsabilidades, 

implicou que as visitas e o número de seguidores da página tenham diminuído e/ou 

estagnado. 

Em jeito de conclusão relativamente à questão do Marketing, posso dizer que a 

experiência foi bastante positiva. Como referi, a minha prática na área era nula ou quase 

nula, pelo que foi um desafio que encarei com muita positividade e que, na minha 

opinião, obteve resultados favoráveis ao projeto que me foi colocado em mãos e, 

consequentemente, favoráveis ao desenvolvimento da empresa. Adicionalmente, 

considero que o trabalho nesta área, foi também bastante importante para o meu 

desenvolvimento a nível pessoal uma vez que, findo o período de Estágio, sinto-me 

capaz de voltar a trabalhar na área como Marketeer ou qualquer outra função relacionada 

com a área do Marketing Digital e/ou de Conteúdos.   

Este relatório permitiu-me explorar um tema que sempre me despertou 

curiosidade e muito interesse em trabalhar futuramente. À medida que fui lendo e me 

fui informando sobre os fatores relevantes para produzir um conteúdo mais apelativo, a 

importância da produção de conteúdos e o papel do Copywriting, fui tendo mais aptidão 

e noção das funções que desempenhava durante o estágio, o que me permitiu delinear 

melhores estratégias de trabalho, com mais rigor e organização. 

Investigar o tema da produção de conteúdos fez com que me apercebesse de que 

a forma como comunicamos digitalmente tem ainda mais valor e relevância do que eu 

pensava, e de como o uso da palavra certa e da melhor estratégia de comunicação nas 

plataformas digitais podem atingir grandes resultados e fidelizar muitos consumidores. 

Pretendo continuar a desbravar ainda mais esta temática daqui em diante, pois esta 

ascensão da comunicação digital veio para ficar no mundo de hoje. 

Esta experiência revelou ainda mais a minha paixão pela escrita e pela 

Comunicação no geral e, a um nível mais especifíco, melhorou o meu nível de 
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comunicação em inglês, bem como o gosto pela escrita nessa língua.  

Além disso, criou em mim uma certeza de que, caso a oportunidade surja, a nível 

profissional, integrarei sem qualquer entrave uma equipa no mundo da Comunicação.  

Desta forma, e em jeito de conclusão, posso afirmar que os objetivos por mim 

estabelecidos no início do estágio foram cumpridos, bem como os objetivos que a 

empresa estabeleceu para o período em que lá pude trabalhar. 
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Anexos 

 
Anexo 1 - Plano de Estágio na Empresa Bynet 
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Anexo 2 - E-mail enviado pela Gestora de Projetos da Bynet com indicações sobre SEO 

 

 

 
 

Anexo 3 - E-mail enviado pela Gestora de Projetos da Bynet com pedido de Tradução 
 
 


