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                                   Evento: Planear, Organizar e Avaliar 

Introdução 

O presente trabalho foi elaborado no âmbito do estágio curricular da licenciatura em Ciências da 

Comunicação do ISCSP-UTL, que decorreu na consultora de comunicação Hill+Knowlton Strategies. O 

estágio compreendeu uma parte curricular, de 3 de Outubro a 30 de Dezembro de 2011 (272 horas), e 

uma parte profissional, que teve início a 2 de Janeiro de 2012 e ainda decorre. Considerando a natureza 

da disciplina, este relatório aborda apenas a parte curricular deste estágio. 

    A minha paixão por comunicação já vem desde pequena e por isso sempre me imaginei a trabalhar 

numa área em que o contacto com as pessoas era diário e a base da minha profissão. Na Hill+Knowlton 

Strategies tive o privilégio de fazer exactamente o que sempre idealizei. A oportunidade que me foi 

proporcionada fez com que reforçasse as minhas capacidades na vertente da comunicação, 

principalmente no âmbito das Relações Públicas. Os objectivos do estágio centraram-se nas áreas de 

Comunicação Institucional, Comunicação de Produto e Assessoria Mediática, principalmente no que se 

refere ao desenvolvimento de conteúdos editoriais e bases de dados; à elaboração de relatórios de 

cobertura mediática; ao contacto com jornalistas e outras entidades e ao apoio na organização de 

eventos. 

Depois de ter contactado com diferentes áreas no que às Relações Públicas dizem respeito, optei por 

escolher aquela que mais me prazer me deu colaborar. A escolha da componente teórica deste relatório 

recaiu, assim, pelo tema da Organização de Eventos - “Evento: Planear, Organizar e Avaliar” -, um dos 

serviços que a Hill+Knowlton Strategies presta aos seus clientes. Esta é uma temática importante e até 

actual, no entanto é pouco abordada em Portugal, tornando-se outra das motivações para a realização do 

presente trabalho.  

São poucos os autores que dissertam sobre o tema dos Eventos e, mesmo assim, não há consenso 

nas suas obras. No entanto, todos eles manifestam a opinião de que o planeamento e a organização de 

um evento contêm inúmeras vantagens para a imagem das organizações, nomeadamente junto dos seus 

públicos interno, externo e misto (veja-se por exemplo: Canton, 2002; Giacaglia, 2003; Pedro et al., 2005; 

Cesca, 2008, Sebastião, 2009 e Zitta, 2009).  

Relativamente à organização do relatório: o primeiro capítulo centra-se na história da Hill+Knowlton 

Strategies, expondo os seus serviços e definindo os seus valores actuais; o segundo refere-se à 

enumeração das actividades realizadas durante o estágio; nos capítulos seguintes (3, 4 e 5) explicito a 

metodologia utilizada, defino alguns conceitos-chave e faço uma contextualização teórica dos temas das 

Relações Públicas e dos Eventos e, por último, no sexto capítulo explicito as principais acções inerentes 

à criação de um evento, tendo como caso de estudo “O Grande Jogo da Poupança” do Intermarché.  
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1. Hill+Knowlton Strategies  

A Hill+Knowlton Strategies é uma consultora internacional que disponibiliza serviços na área da 

comunicação a clientes locais, multinacionais e globais. A empresa remonta a 1927, quando John W. Hill 

abriu um escritório especializado em relações públicas em Cleveland, Ohio, EUA. Actualmente, a 

Hill+Knowlton Strategies tem 85 escritórios em 46 países em todo o Mundo, assim como uma extensa 

rede de empresas associadas, sendo que a sua sede se localiza em Nova Iorque. É considerada a maior 

empresa de comunicação da Europa, integrando o grupo WPP, um dos maiores grupos do mundo de 

serviços de comunicação (ver Anexo 2 para uma melhor percepção). A filosofia da empresa 

Hill+Knowlton Strategies é: Globalmente Local. 

 

Em Portugal, a consultora de comunicação foi fundada em 1994, sendo associada a NR Hill & 

Knowlton - Nero & Rosendo consultores, S.A desde 1997. A partir de 2001, a empresa tornou-se filial da 

Hill & Knowlton. É actualmente constituída por 23 consultores, sendo que a Directora Geral é Teresa 

Figueira. De entre os serviços que a Hill+Knowlton Strategies presta aos seus clientes, destacam-se: 

Assessoria Mediática; Comunicação Business-to-Business; Comunicação Digital; Comunicação 

Financeira; Comunicação Institucional; Comunicação Interna e de Mudança; Formação de Vendas, 

Liderança e Equipas; Gestão de Crise; Lançamento de produtos e serviços; Marketing Desportivo e 

Patrocínios; Media Training; Planeamento, Produção e Realização de Eventos e Public Affairs. 

Os insights que a empresa considera ser as tendências actuais dos principais sectores da indústria 

dividem-se, principalmente, por: Ambiente e Energia; Associações e Instituições de Solidariedade Social; 

Automóvel; Banca, Financeira e Seguros; Desporto, Turismo e Lazer; Fast Moving Consumer Goods 

(FMCG); Saúde e Tecnologia.  

Na Hill+Knowlton Strategies definem os seus valores na forma como servem os seus clientes, mas 

também na forma como trabalham em equipa, ou seja, os seus valores revelam-se no quotidiano 

profissional, mas também pessoal: 

 Accountable – Mantêm os seus compromissos para com os seus clientes e entre eles para 

atingirem os resultados acordados. 

 Bold – Afirmam-se arrojados na criatividade e na convicção, nas tarefas que tomam para eles 

próprios, no aconselhamento que prestam, na forma como representam os seus clientes e nos 

objectivos que definem. 

 Collaborative – Colaboram uns com os outros, com os seus clientes, parceiros e terceiros. 

 Diverse – Definem-se diversificados em talento, personalidade, culturas e pontos de vista e 

valorizam esta característica nos indivíduos e no mundo. 
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2. Actividades na Consultora de Comunicação 

Ao longo dos três meses decorridos de estágio, várias foram as actividades realizadas, que 

começaram, no primeiro dia, com uma pequena sessão de acolhimento e de apresentação conduzida por 

Neusa Almeida, Account Director na Hill+Knowlton Strategies, que me explicou o funcionamento da 

consultora de comunicação, os serviços prestados aos seus clientes e as suas principais áreas de 

actuação, bem como a explicitação da Intranet da consultora, a chamada «rede da H+K». 

Durante os três meses de estágio curricular na Hill+Knowlton Strategies, a empresa pretendeu que eu 

desenvolvesse várias competências e pudesse aprofundar os conhecimentos adquiridos na minha 

formação académica, completando-os com a prática. Desta forma, passo a apresentar as principais 

actividades: 

 Contacto com órgãos de comunicação social (OCS) e com entidades privadas e 

públicas. 

 

 Conhecimento e contacto com a organização do trabalho de clientes da consultora. 

 

 Actualização e desenvolvimento de base de dados: foi-me solicitado o apoio para 

actualizações de diferentes bases de dados, bem como para o levantamento de contactos 

importantes para determinadas acções, nomeadamente: base de dados de órgãos de 

comunicação social (por sector de actividade); base de dados de escolas do distrito de Lisboa; 

base de dados de entidades públicas e privadas; levantamento de eventos futuros dentro de 

determinados sectores de actividade. 

 

 Elaboração de conteúdos editoriais: fui responsável pela tradução e adaptação de vários 

dossiers de imprensa de novos clientes da empresa. Com o objectivo de desenvolver e 

incrementar as relações com os órgãos de comunicação social, elaborei e enviei vários 

comunicados de imprensa, entrando posteriormente em contacto telefónico com eles. Isto 

resultou na publicação de várias notícias em jornais e revistas de todo o país. 

 

 Quantificação de notícias de clientes: comecei a aprender a quantificar notícias e a pôr em 

prática esses ensinamentos em meados de Outubro de 2011. Estava encarregue de quantificar 

as notícias que saíam diariamente de cinco clientes da empresa. 
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 Elaboração de relatórios de cobertura mediática: era responsável pela actualização diária 

de relatórios de cobertura mediática de um dos principais clientes da Hill+Knowlton Strategies, 

tendo-me também sido solicitada a actualização desses mesmos relatórios desde Julho até 

Setembro. Para além da monitorização diária das notícias através de um Portal de Clipping, era 

também responsável pela elaboração do relatório de cobertura mediática em inglês para que 

fosse enviado para o cliente no exterior. 

 Participação em três reuniões gerais para um maior contacto interno, sobretudo no que 

se refere aos diferentes sectores de actividade da Hill+Knowlton Strategies. 

 

 Apoio no planeamento e na organização de eventos: em finais de Outubro decorreu o 

maior evento do ano realizado pela consultora Hill+Knowlton Strategies no qual eu estive 

bastante envolvida. Neste projecto tive a oportunidade de ficar responsável pelo convite às 

escolas do 1º e 2º ciclo de Lisboa, bem como a infantários e creches, para que o evento tivesse 

a presença de muitas crianças (estiveram cerca de 600 crianças), tendo por isso estabelecido o 

contacto com várias pessoas fora da consultora permitindo-me assim desenvolver a minha 

capacidade de conversação e argumentação. Foi-me também solicitado o contacto directo dos 

Presidentes das Câmaras Municipais do distrito de Lisboa e outras entidades públicas para 

posterior envio do convite do evento. Para além disto, no próprio dia do evento esteve a meu 

cargo a respectiva recepção das escolas e devido acompanhamento para todas as actividades 

programadas, organização no local de diferentes workshops junto das entidades promotoras dos 

mesmos, recepção de consumidores finais, que também estiveram presentes no evento, e 

contacto com figuras públicas e órgãos de comunicação social. 

No final do mês de Dezembro foi-me solicitado: o levantamento dos principais órgãos de 

comunicação impressos referentes às áreas de cozinha e os seus devidos contactos; a 

elaboração de um convite e respectivo envio para a imprensa referida estar presente num 

workshop culinário e posteriormente, o seu follow-up. Este evento estaria a ser organizado 

naquela altura para ser realizado em meados de Janeiro. Ainda dentro do mesmo evento, foi-me 

pedida a colaboração para várias traduções acerca da marca parceira do evento. 
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3. Procedimentos Metodológicos 

A realização do estágio curricular na consultora de comunicação Hill+Knowlton Strategies tornou-se 

fulcral para a escolha do tema de trabalho e, consequentemente, para se dar resposta à pergunta de 

partida - Evento: o pré, o durante e o pós. Que acções se desenvolvem em cada fase? -. 

O objecto de estudo do presente trabalho prende-se com a delimitação das etapas referentes ao 

planeamento e à organização de eventos. A delimitação do objecto de estudo é fundamental, uma vez 

que vai permitir que se avance para a fase seguinte, a qual corresponde à definição dos objectivos da 

pesquisa que, de acordo com Moreira é de extrema importância, visto que é o que permite orientar todo o 

processo de pesquisa (1994: 20).  

Os objectivos do trabalho que aqui se apresentam são: 

 Compreender a acção do profissional de Relações Públicas no planeamento e na organização de 

eventos;  

 Conhecer a tipologia dos eventos;  

 Compreender os objectivos subjacentes à realização de um evento;  

 Identificar e descrever as principais fases e etapas para a realização de um evento;  

 Descrever a importância de uma boa gestão nas três fases essenciais de um evento; 

 Definir um programa de um evento específico, explicitando o seu alinhamento e avaliando a sua 

eficácia. 

     Para o cumprimento dos objectivos foram utilizadas técnicas documentais e não documentais de 

recolha de dados.  

A pesquisa documental começou a ser elaborada logo no início do estágio. E quanto às técnicas não 

documentais utilizou-se a entrevista e a observação. A entrevista é “uma conversa intencional, 

geralmente entre duas pessoas, dirigida por uma das pessoas com o objectivo de obter informações 

sobre a outra” (Morgan, 1988) e a observação trata-se de uma selecção de informação pertinente que 

tem como objectivo poder-se “descrever, interpretar e agir” sobre a realidade em questão (Carmo e 

Ferreira, 2008: 111).  

Ao longo do estágio foram utilizadas técnicas de observação participante e não-participante, 

constituindo estas uma base fundamental para a elaboração do presente trabalho. O método da 

observação participante foi concretizado durante a realização do estágio, enquanto a observação não-

participante foi realizada quando existiam as reuniões dos clientes com a consultora, principalmente na 

fase do planeamento e da organização de eventos. Santo (2010) assume que a técnica da observação 
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participante compreende a integração do investigador no grupo de observação durante um período 

variável que pode ir de alguns meses a alguns anos. Ainda com o intuito de obter mais informações sobre 

o tema, é importante referir que foram também tomadas em conta conversas com todos os colaboradores 

da Hill+Knowlton Strategies.  

Neste sentido, importa ainda referir que, como complemento da observação, foi elaborado uma 

espécie de “diário de campo”, onde foram registados todos os acontecimentos e informações mais 

relevantes. Este diário revelou-se um instrumento bastante útil, sobretudo para o registo das actividades 

desenvolvidas ao longo do estágio. 

Em relação à técnica da entrevista, foi realizada uma entrevista semiestruturada que, na opinião de 

Moreira é aquela em que “o entrevistador faz sempre várias perguntas, mas é livre de alterar a sua 

sequência ou introduzir novas questões em busca de mais informação” (1994: 133). A entrevista foi 

realizada no dia 28 de Março de 2012 com a duração média de 40 minutos à chefe de equipa da H+K 

Strategies, Neusa Almeida, que integrou a organização do evento “O Grande Jogo da Poupança” com o 

objectivo de conhecer e compreender os passos por que passa um evento desde o seu planeamento à 

própria organização e posteriormente, avaliação. Com a entrevista, além de se conseguir ter também 

uma melhor percepção da teoria colocada em prática, tem-se a visão do Relações Públicas na área dos 

eventos. Além disso, conseguiu-se compreender a importância do papel dos vários intervenientes em 

todo o desenvolvimento do evento, como a equipa de Relações Públicas; a própria empresa, a qual é 

representada pela consultora de comunicação; as empresas de outsourcing, os órgãos de comunicação 

social, as empresas de segurança e transporte e outros mais. Desta forma, o guião da entrevista foi 

estruturado através de três pontos principais: o antes, o durante e o pós evento.  

Por fim, o clipping foi outra das técnicas utilizadas, que segundo Sebastião (2009) mede o número de 

artigos e a cobertura mediática de determinado tema ou marca. Define-se como uma análise quantitativa 

e valorativa (a notícia poderá ser positiva, neutra ou negativa). O clipping foi utilizado para medir o 

número de artigos e reportagens referentes ao evento “O Grande Jogo da Poupança” (estudo de caso do 

presente trabalho) antes e depois da sua realização. 
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4. Conceitos-Chave 

Dada a importância de que se reveste a definição dos conceitos-chave num trabalho, optei por definir 

alguns conceitos que julgo serem os mais adequados na abordagem da temática em causa.  

 Consultor de Comunicação: Um consultor de Relações Públicas "dirige, aconselha e 

supervisiona todas as actividades do seu cliente” que afectam o interesse do público (Bernays, 1952: 

94), funcionando como um intérprete entre o cliente e o público. Deste modo, são do interesse do 

consultor todos os contactos com o público, sendo que faz também parte das suas funções criar as 

circunstâncias para que o cliente possa ter visibilidade junto do público e, sobretudo, a visibilidade 

adequada. Para além do mais, o consultor deve ainda "disseminar informação" de forma a "ajudar o 

cliente a tornar o seu caso conhecido do público" (Idem: Ibidem). A consultoria de comunicação é 

muitas vezes confundida com o conceito de assessoria de imprensa. 

 Planeamento e organização de um Evento: Planear um evento é pensar em objectivos que 

poderão ser concretizados através da realização de um acontecimento com o objectivo de atrair a 

atenção do público e dos órgãos de comunicação social. Organizar um evento é, essencialmente, 

alocar a realização desses objectivos através de uma definição de actividades especiais para um 

público específico (Watt, 2004: 37). 

 Press Release e Press Kit: O Press Release é uma peça noticiosa utilizada originalmente ou 

adaptada, algumas vezes com imagens, que é distribuída aos meios de comunicação para inserção 

“gratuita”. Existem regras que devem ser levadas em consideração por quem elabora um 

comunicado (Mello, 2003: 313). O Press Kit é idealizado pela assessoria de imprensa e contém 

informações que ajudarão o jornalista na confecção da notícia/reportagem. É geralmente utilizado 

por ocasião de acontecimentos especiais que pela sua natureza exigem um tratamento mais 

aprofundado. O Press Kit pode conter os seguintes materiais: press release, imagens, fotografias, 

dados, artigos, números, notas de imprensa, entre outros (Mauad, 2009: 8). 

 Classificação e Tipologia dos Eventos: A classificação dos eventos é muito vasta. Para as 

organizações existem dois tipos de eventos, dependendo dos objectivos pretendidos pela empresa: 

“o institucional e o promocional”. O primeiro tem como objectivo reforçar a imagem da empresa sem, 

no entanto, conter objectivos comerciais como fim e o segundo tem como propósito promover um 

produto ou serviço da empresa, mas já com o objectivo de vender (Sebastião, 2009: 78). 

A tipologia de eventos está estruturada da seguinte forma: Eventos Sociais, Eventos Profissionais, 

Eventos Mistos, Eventos Técnico-científicos, Eventos de Carácter, Eventos Artísticos, Eventos 

Culturais e Eventos Religiosos. Desta forma, Lukower permite confirmar que um evento além de ser 

uma ferramenta é, ao mesmo tempo, um negócio (2006: 37). 
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Para uma melhor compreensão sobre os variados tipos de eventos organizados, dedico algumas 

linhas de caracterização de alguns deles:  

 Programa de Visitas: É a actividade que se realiza quando uma organização recebe grupos de 

pessoas seguindo uma programação criteriosamente preparada, com o objectivo de divulgá-la para 

o seu público de interesse, por meio da apresentação do seu ramo de actividade. Andrade (1993: 

142) diz que é a chamada “política de portas abertas” que propicia uma aproximação entre o público 

e a empresa, tendo a vantagem do contacto directo.  

 Palestra, Mesa-Redonda, Conferência, Convenção e Congresso: A palestra é uma espécie de 

dissertação “acompanhada de debates com a plateia em busca de conclusões”. Poderá ainda ser 

acrescentada uma visita ou uma demonstração, por exemplo. A mesa-redonda é uma “reunião 

essencialmente questionadora”, ao qual se dá a conhecer a um grupo de grande dimensão o “teor 

de apresentações feitas por um pequeno grupo”, havendo um tempo específico para o 

questionamento dos especialistas convidados. Uma conferência é uma reunião designada 

informativa em que existe uma “exposição feita por autoridade(s) em determinado assunto para um 

grande número de pessoas” na qual se exige a presença de um “presidente de mesa”. A convenção 

trata-se de um evento realizado por “entidades empresariais ou empreendimentos individuais” e 

constitui-se numa “reunião de profissionais de uma mesma empresa ou profissionais congéneres de 

empresas diferentes”. Existem diversos tipos de convenções: de vendas, lançamento de 

produto/serviço, comemorações. Um congresso, por sua vez, é uma reunião de “várias sessões de 

trabalho previamente definidas”, com a finalidade de se debater assuntos de interesse particular de 

um segmento de mercado (Sebastião, 2000: 223-224). 

 Debate, Colóquio e Workshop: O debate acontece quando não se alcança um consenso no 

decorrer de “uma discussão, de uma apreciação ou uma tese” e se torna necessário ouvir os pontos 

de vista de todos os envolvidos e o colóquio é uma reunião fechada na qual se expõe um tema que 

tem o propósito de não só esclarecer dúvidas, como ajudar na tomada de decisões (Cesca, 2008: 

28). Workshop trata-se de um termo inglês para definir a chamada “oficina de trabalho”. Os 

convidados (oradores) devem ser da mesma área ou segmento de trabalho e reúnem-se para 

debater, ensinar e procurar soluções para um tema proposto. Existe dinamismo com o público, 

aliando a teoria com a prática (Idem: 57). 

 Fórum: É a caracterização de uma partilha e de um debate de ideias na presença de grandes 

grupos. O fórum tem como objectivo “motivar e sensibilizar a plateia a participar” em todas as 

discussões que se levantam (Giacaglia, 2003: 45). 

 Simpósio e Painel: O simpósio é uma reunião de especialistas, sob a direcção de um 

coordenador, que expõem um tema sobre a sua especialidade, “cada qual apresentando uma parte 

ou focalizando-o sob um ponto de vista diferente, contando com a participação do auditório” no final 

e o painel é igualmente uma reunião de exposição de ideias de um determinado assunto, mas de 

uma forma muito mais informal e dialogada, “apreciando diferentes perspectivas” das pessoas 

especializadas convidadas (Zitta, 2009: 31). 
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5. Relações Públicas e Eventos 

No estudo das Relações Públicas não existe uniformidade conceptual, tanto da parte dos próprios 

profissionais, académicos, autores e também do público em geral. Ao analisar-se etimologicamente o 

conceito de “Relações Públicas” verificamos que este é polissémico, pois possui vários significados: pode 

ser um profissional, uma profissão, uma função ou até uma técnica. A abordagem mais comum é aquela 

que afirma que as Relações Públicas estão associadas a actividades de “promoção, notoriedade, 

marketing e relações com os meios de comunicação social” (Coelho, 2008: 212). E é precisamente com o 

objectivo de excluir qualquer conceito ambíguo que, em 1982, foi aprovada pelo INP (Instituto de Novas 

Profissões), a definição de técnico de Relações Públicas no qual este exerce uma actividade “deliberada, 

planificada e contínua de comunicação para estabelecer, manter e aperfeiçoar o conhecimento e a 

compreensão entre a entidade” e o seu público-alvo (Cabrero e Cabrero, 1996: 203).  

O autor do mais conhecido blogue português sobre a temática das Relações Públicas considera que o 

profissional de Relações Públicas é “um verdadeiro arquitecto e responsável pela política de 

comunicação das organizações” conferindo-lhes uma estratégia coerente e bem estruturada (Póvoas, 

2009: 28). 

Desta forma, e enquanto técnica de comunicação, as Relações Públicas “imaginam, organizam, 

promovem e avaliam diversas acções” com o objectivo de informar adequadamente os públicos-alvo e 

deles receberem o feedback necessário à organização para a elaboração e controlo das suas políticas 

(Fonseca, 1998: 137). No entanto, é a famosa definição de Cutlip et al. (1994: 2) que melhor vai ao 

encontro da verdadeira definição da questão que aqui se levanta: “As Relações Públicas são uma função 

de gestão que identifica, estabelece e mantém relações mutuamente benéficas entre uma organização e 

os seus variados públicos, dos quais depende o seu êxito ou fracasso”. 

É importante explicitar as diferentes funções e especialidades das Relações Públicas que, segundo 

Lindo et al. (1996: 353-360), se resumem a: Comunicação Financeira, Comunicação Interna, 

Comunicação Institucional, Comunicação e Gestão de Crise, Comunicação de Produto, Comunicação 

com os Media, Comunicação e Organização de Eventos e Relações Públicas na Internet. 

É necessário não esquecer a importância que as Relações Públicas têm no mundo actual. A sua arte 

tornou-se imprescindível para qualquer organização que procure uma boa relação com os seus públicos, 

pois esta “amplia o conhecimento da empresa” acrescentando credibilidade e reputação (Cabrero e 

Cabrero, 1996: 28). 
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E assim se comprova que o conceito de Relações Públicas é muito abrangente, tendo como base a 

comunicação de interesses de diferentes interlocutores de uma organização, ou seja, possui a função de 

criar uma harmonia entre os seus públicos internos e externos em prol da sua credibilidade.  

Sendo as Relações Públicas uma técnica de comunicação que põe em contacto recíproco uma 

instituição e todos aqueles com quem ela se relaciona, é fundamental que o profissional de Relações 

Públicas conheça os diversos grupos de indivíduos que se relacionam com a instituição que representa: 

os clientes, fornecedores, directores, gestores, colaboradores, accionistas, prescritores, distribuidores, 

organismos oficiais, a comunidade em geral, entre outros. 

Destaca-se, assim, que o método de trabalho das Relações Públicas consiste em planear e 

desenvolver acções, por meio de ferramentas da área de comunicação. Após essa análise, concebem e 

aplicam estratégias capazes de melhorar a imagem da organização e procuram saber se essa imagem foi 

ou não melhorada, dependendo sempre dos objectivos e da política de cada organização. Efectivamente, 

nunca o papel da comunicação ocupou um lugar tão preponderante no seio das organizações como nos 

dias de hoje. As empresas têm vindo a tomar, gradualmente, consciência disso e já perceberam que "a 

sua sobrevivência dependerá da sua capacidade de comunicar, do capital – imagem que constituírem e 

da notoriedade que conseguirem obter” (Lampreia, 1998: 9). Simplificadamente, se o Homem é um ser 

social, poder-se-á afirmar que as Relações Públicas são um “conjunto de processos” que atendem às 

necessidades do Homem, tendo para tal diversos objectivos imprescindíveis na actualidade. 

Existe uma grande diversidade de instrumentos pelos quais os profissionais de Relações Públicas se 

podem guiar para o sucesso do seu trabalho. Organizar um evento é um dos instrumentos mais utilizados 

pelas Relações Públicas em Portugal. Trata-se da execução do projecto devidamente planeado de um 

acontecimento, com o objectivo de manter, elevar ou recuperar o conceito de uma organização. No 

entanto, o termo evento aparece como sendo alvo de várias designações em referências de diferentes 

autores.  

De uma forma mais simples, o evento é definido como sendo um facto que acontece, tendo “uma data 

de realização, bem como hora de início e fim, além de um local” (Pedro et. al., 2005: 13) e também é 

caracterizado como sendo um acontecimento criado com a finalidade de “alterar a história da relação 

organização-público” em face das necessidades observadas (Simões, 1995: 170). De facto, um evento é 

um acontecimento com um determinado carácter (dependendo do tipo de evento) que cumpre o principal 

objectivo de partilhar informações com o público-alvo a que se destina (Rasquilha, 2009: 253).  

Sendo o evento um instrumento misto de Relações Públicas, Giácomo analisa o mesmo como um 

componente do “mix” da comunicação, que tem por objectivo “minimizar esforços, fazendo uso da 

capacidade sinérgica da qual dispõe o poder expressivo, no intuito de engajar pessoas numa ideia ou 
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acção” (1993: 45). Definindo então o conceito de evento como um acontecimento a fim de apresentar, 

conquistar e recuperar o seu público-alvo, Cantom acrescenta que este engloba um conjunto de várias 

actividades profissionais que têm objectivos centrados precisamente no seu público-alvo: obter 

resultados qualificados e quantificados junto do seu público e alcançar este (1997: 35).  

Antigamente, os eventos tinham uma finalidade predominantemente institucional, mas actualmente 

passam a ter (também) finalidades financeiras. Segundo Giacaglia esta evolução ocorreu com maior 

intensidade a partir do momento em que a disputa de mercado se agravou, e consequentemente a 

dependência pela opinião pública, obrigando as organizações “a realizar eventos mais ligados à sua 

finalidade principal: geração de lucro” (2003: 5). Como resultado, actualmente as empresas não podem 

deixar de organizar e até de participar em eventos sob pena de ficarem “fora” do mercado. Portanto, é 

imprescindível a existência de profissionais nas organizações capazes de planear e executar, com 

eficácia e em curto espaço de tempo, as inúmeras e complexas tarefas inerentes à actividade de planear, 

organizar e avaliar um evento. 

Os eventos contribuem para o aumento da visibilidade, de acesso e de apelo de conveniência para os 

clientes, pois auxiliam as organizações a alcançar os seus objectivos que não seriam conseguidos 

apenas com a força de vendas (Kotler e Armstrong, 2004: 463). E se os eventos ajudam as empresas a 

alcançar os seus objectivos é evidente que os planeamentos para a sua realização crescem, pois todos 

eles contêm vantagens. Sebastião (2009: 77-78) contempla os variados benefícios que os eventos 

oferecem a quem os gere, que para além da possibilidade de se adquirir novos contactos, informações 

sobre o mercado (e possíveis concorrentes) e de se fortalecer as ligações com os meios de comunicação 

social, ainda aproximam a organização aos consumidores, oferecem uma “maior interacção com os 

colaboradores” e conquistam novos clientes. É importante acrescentar que existem, actualmente, 

inúmeras possibilidades e tipos de eventos capazes de responder aos propósitos determinados pelo 

chamado “anfitrião” (organizador). Assim, quanto à tipologia de eventos, esta divide-se consoante as 

características e particularidades de cada um: eventos culturais, técnico-científicos, desportivos, turísticos 

e de lazer, religiosos, comerciais, políticos e sociais, sem esquecer que a classificação destes é muito 

vasta, não havendo uma harmonização entre autores.  

Para finalizar, existem diversas necessidades que têm que ser cumpridas de acordo com os objectivos 

de cada organização e assim, do ponto de vista das organizações há dois interesses centrais na 

classificação de eventos: o institucional e o promocional. O primeiro visa criar ou afirmar o 

conceito/imagem da empresa sem objectivos mercadológicos imediatos; já o segundo visa à promoção 

de um produto da empresa, mas com fins mercadológicos (Silva, 2001). O que realmente importa para 

efeito de estudo é a relevância que os eventos têm como estratégia, facto com o qual todos os autores 

que se dedicam ao tema concordam. 
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6. Planeamento e Organização de Eventos 

6.1 O Evento 

  Concepção                Planeamento                 Preparação                 Execução                Avaliação 

 

 

De uma forma simplificada e tentando cobrir todos os aspectos relacionados com a definição de 

evento, pode-se afirmar que evento é, efectivamente, um acontecimento especial, planeado e 

organizado para um público-alvo e com um objectivo, num determinado momento e local. 

No entanto não se pode esquecer que o evento deve causar impacto, valendo-se da criatividade, não 

só durante a sua realização, como antes e depois (através da promoção e divulgação adequadas no pré-

evento e no pós-evento), fazendo com que o resultado seja apenas o sucesso, uma vez que esta deverá 

ser a imagem que o público-alvo deve testemunhar depois do evento terminar.  

E assim se espera que um evento seja bem-sucedido, pois é um poderoso veículo publicitário que 

deve ser explorado pelas organizações que pretendam transmitir uma imagem positiva dos seus produtos 

e/ou serviços. E é exactamente o impacto que o evento pode ter (pós-evento) que atrai mais clientes, 

mais investidores e mais patrocinadores.  

Neste sentido, é a existência de uma metodologia adequada que se torna crucial para o sucesso do 

evento. Neusa Almeida, chefe da equipa organizadora do estudo de caso – O Grande Jogo da Poupança 

do Intermarché (abordado mais à frente) -, confirma, em entrevista, o quão importante é uma boa gestão 

para o sucesso de um evento e resume o que considera imprescindível: “é fundamental: perceber 

exactamente quais os objectivos directos e indirectos que pretendemos alcançar; identificar os targets 

que queremos atingir; munirmo-nos das equipas indicadas para conseguirmos atingir todos os objectivos; 

considerar vários cenários possíveis para que possamos acautelar qualquer situação inesperada e 

manter uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas para evitar falhas de comunicação ou mal 

entendidos”.  

É para a valorização da opinião pública ser positiva que, nos pontos que se seguem, irei enumerar as 

principais acções de que um evento é alvo para cumprir esse objectivo. 

Figura 1: Evolução de um evento 
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6.1.1 Objectivo  

No sentido de definir, com clareza, o objectivo torna-se necessário responder a determinadas 

perguntas, das quais passo a citar as mais importantes para uma boa orientação: 

 Qual é o propósito do evento? 

 Qual a meta que pretendemos atingir? 

 Quem queremos que esteja presente? 

 Quais os benefícios inerentes à presença dos convidados? 

 Qual é o retorno económico que se pretenda alcançar? 

Todo o evento que se pretenda organizar deve seguir uma estratégia bem definida para que se possa 

obter o sucesso planeado. É neste sentido que todos os eventos, independentemente da sua tipologia, 

devem atravessar três fases:  

 Pré-evento; 

 Realização do evento e 

 Pós-evento. 

 

6.1.2 Pré-Evento 

 

 

 

 

 

A fase do pré-evento é de “extrema importância para que nada corra mal no dia do evento 

propriamente dito”, sublinha Neusa Almeida. Esta fase pode demorar tempo indeterminado, também 

consoante o tipo de evento que se vai desenvolver, assim como os prazos estabelecidos pela empresa 

que pede o serviço de organização de eventos. No exemplo do estudo de caso, esta fase demorou cerca 

de 2 meses, como contou a chefe de equipa. 

Na fase do pré-evento, onde estão contempladas as categorias da concepção, do planeamento e da 

preparação, a criação do plano do evento é das primeiras actividades a que o Relações Públicas tem que 

Concepção Planeamento Preparação 

Figura 2: Etapas da fase do pré-evento 
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dar como prioridade. O plano do evento é o processo de estabelecer, antecipadamente, a finalidade do 

mesmo, escolhendo os objectivos e prevendo as actividades e os recursos necessários para atingir os 

objectivos. Este precisa, assim, de ser flexível. Para quem organiza um evento, o plano é o seu guia que 

se deverá poder moldar às mais variadas condições que podem mudar e ter impacto no evento. Segundo 

Bilhim, a primeira finalidade do plano é “facilitar a realização dos fins e objectivos da empresa. Só depois 

de estabelecido o plano é que sabemos que estruturação é necessária” (2000: 147). Assim, um plano 

eficaz fornece uma ideia do que acontece no momento, o que permite uma resposta rápida, caso a 

situação mude inesperadamente. 

Independentemente do tipo de evento a planear e organizar, as etapas têm objectivos comuns. O pré-

evento deve incluir acções que se refiram às características gerais do evento (adaptado de vários 

autores). 

Na concepção: 

 Brainstorming; 

 Orçamento disponível; 

 Definição do tema central; 

 Definição do objectivo do evento; 

 Escolha do público-alvo; 

 Definição da programação básica (dia, hora e local previstos); 

 Enumeração dos recursos necessários (humanos e materiais); 

 Descrição de factores condicionantes (aprovação do projecto, clima, limitação de espaço e de 

data, transporte, estacionamento no local, alojamento; prazos) com diversos exemplos de planos 

B. 

 

Quanto ao planeamento: 

 Definição quantitativa e qualitativa dos itens necessários para a realização do evento; 

 Elaboração do orçamento final; 

 Reserva do local escolhido; 

 Definição das equipas envolvidas na organização e realização do evento; 

 Criação de um cronograma detalhado com as actividades do evento (que será utilizado durante 

toda a fase da realização); 

 Criação de lista de aquisição de serviços e equipamentos (exemplos: sistema de audiovisual, de 

informática, de limpeza e de transporte dos convidados antes, durante e depois do evento; 

policiamento e ambulâncias, catering; alojamento); 

 Iniciar contactos preliminares; 
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 Pedido de apoios (institucionais e comerciais); 

 Selecção dos meios para a cobertura mediática; 

 Elaboração e distribuição dos convites e comunicados de imprensa; 

 Elaboração de um dossier informativo (ajuda na divulgação aos órgãos de comunicação social); 

 Divulgação Integrada; 

 Preparar material a entregar a todos os participantes do evento. 

 

E na etapa da preparação: 

 Confirmação e instrução aos serviços contratados; 

 Preparação das infra-estruturas (concepção, produção, montagem); 

 Follow-up dos convites e comunicados enviados; 

 Entrega da programação final a cada colaborador; 

 Preparar as sessões solenes (de abertura, de encerramento); 

 Avaliação dos resultados do pré-evento. 

É importante destacar a actividade da elaboração do dossier informativo, pois é dos aspectos mais 

importantes a considerar, devendo este possuir a maior quantidade possível de informação sobre o 

evento, de modo a poder ser noticiado. Isto porque é a partir dos vários órgãos de comunicação social 

que se consegue, nomeadamente, atingir e chamar a atenção de todos os potenciais participantes, 

investidores e possíveis aderentes a campanhas (quando assim se trata). E numa segunda fase, é a 

partir da comunicação divulgada que se consegue mostrar os objectivos alcançados, tanto externa como 

internamente.   

Tendo em conta que qualquer informação deve ser clara, há que seguir uma série de regras na 

elaboração da informação escrita que se pretende enviar para os vários órgãos de comunicação. Assim, 

para elaborar uma comunicação para qualquer meio de comunicação social, há que seguir determinados 

passos que, de acordo com Granado e Malheiros (2001), deverão ser, essencialmente: explicar os factos, 

utilizando frases curtas; o que é verdadeiramente importante deve iniciar a comunicação; para verificar se 

uma comunicação está bem estruturada é necessário certificarmo-nos se o primeiro parágrafo responde 

a estas seis questões: “o quê?”, “quem?”, “como?”, “onde?”, “quando?” e “porquê?”, pois qualquer 

comunicado de imprensa que siga estas regras terá sempre maior dose de atenção do que uma 

comunicação não estruturada; utilizar os tempos verbais preferencialmente no presente; não iniciar 

parágrafos com verbos; evitar uma linguagem excessivamente técnica, dando primazia à linguagem 

corrente; ter em conta que qualquer jornalista prefere que as informações que recebe sejam simples e 

claras. A clareza e a simplicidade na comunicação é meio caminho andado para que seja dada atenção à 

informação que se pretende veicular. 
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6.1.3 Realização do Evento 

 

 

 

 

 

A fase da realização do evento engloba precisamente a execução do evento que foi planeado e 

preparado na fase anterior. Nesta etapa também é necessário que o Relações Públicas, organizador do 

evento, tenha no cronograma criado por si os seguintes momentos (adaptado de Cesca, 2008): 

 Verificação de todo o suporte e logística do dia; 

 Recepção e acomodação dos convidados (processo de inscrição, caso se aplique); 

 Entrega de material (programa do evento, folhetos informacionais sobre o tema, formulários de 

avaliação); 

 Controlo e acompanhamento das actividades a decorrer e dos serviços utilizados; 

 Acompanhamento aos órgãos de comunicação social; 

 Entrega de certificados; 

 Recebimento dos formulários de avaliação. 

Nesta fase todas as acções planeadas nas etapas anteriores são implementadas, acompanhadas e 

monitorizadas. Não é uma tarefa simples, pois requer muito do profissional responsável em termos de 

tempo, vigor e paciência. Ele deverá, durante todo o tempo, verificar se tudo o que foi planeado está a 

suceder, de facto, conforme o estabelecido. 

6.1.4 Pós-Evento 

 

 

 

 

A avaliação de um evento consiste no processo de observação, medição e acompanhamento crítico 

da sua implementação com o fim de avaliar os resultados de forma precisa (Pedro et al., 2005: 95). 

Assim, após o evento é altura de: 

  Avaliação 

  Execução 

Figura 3: Etapa da fase da realização do evento 

Figura 4: Etapa da fase do pós-evento 
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 Avaliação dos resultados do evento; 

 Elaboração de um relatório com todos os indicadores do evento (resultados, desempenho da 

equipa, objectivos alcançados); 

 Divulgação dos resultados (pode ser interna e externamente); 

 Balanço financeiro; 

 Agradecimentos. 

A avaliação é um processo que deve ocorrer durante todo o planeamento e organização do evento, no 

entanto, a forma mais comum é a avaliação pós-evento. Esta última fase é essencial, pois é aquela que 

vai permitir determinar o sucesso ou o fracasso do evento. Esta análise poderá ser realizada através da 

avaliação técnica e da avaliação dos participantes através dos formulários entregues na execução do 

evento. Esta avaliação possibilita a definição de um perfil do evento, recorrendo às suas características 

básicas, assim como a dados estatísticos relevantes sobre o mesmo. A forma de avaliação vai sempre 

depender da natureza, do propósito e do público-alvo do evento.  

O pós-evento permite, assim, que se apresente um feedback a todos os intervenientes na 

organização do evento, possibilitando a comparação dos resultados obtidos com os objectivos 

previamente definidos (no pré-evento). 

Desta forma, os resultados obtidos pela avaliação irão possibilitar a recolha de elementos para 

proporcionar que, no futuro, haja ainda um melhor planeamento e estruturação de eventos, bem como a 

correcção de possíveis falhas durante todo o processo. 

No “Grande Jogo da Poupança do Intermarché”, por exemplo, o pós-evento fez-se da seguinte forma: 

“após o evento reunimos todas as notícias publicadas, assim como as peças transmitidas, e elaborámos 

um relatório. Neste, para além das mensagens que queríamos transmitir [análise qualitativa], 

conseguimos também fazer uma análise quantitativa e apurar o retorno do investimento”, explicou Neusa 

Almeida. 

6.1.5 Guias Práticos 

A fim de facilitar a visualização dos passos fundamentais para o planeamento e organização de 

eventos, seguem-se várias figuras onde se explicita todas as fases, etapas e acções mais importantes 

para o sucesso do mesmo. 
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6.1.5.1 As Três Fases do Evento 

 

Figura 5: Fluxograma - As três fases por que passa um evento 

 

6.1.5.2 Fases e Etapas do Evento 

 
Figura 6: Fluxograma - Fases e principais etapas por que passa um evento 

Pré-Evento 

Evento 

Pós-Evento 

•Concepção 

 

•Planeamento 

 

•Preparação 

Pré-Evento 

 
•Execução 

Evento 

 
•Avaliação 

Pós-Evento 
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6.1.5.3 Acções no Pré-Evento 

Brainstorming            Orçamento disponível            Pertinência do Evento 

                                                                        (Relevância; Eficácia; Retorno do investimento) 

 

                              Definição do Conceito             Descrição da programação básica 

                              (objectivos; target; tipologia)                                   (quando; onde)  

 

Descrição dos factores condicionantes 

                                                        (clima; transporte; alojamento; prazos;  
                                          estacionamento no local; aprovação das ideias) 

 

              Contratação de espaço, serviços 
              e fornecedores de equipamentos           Elaboração de cronograma 

 

                        Decisão sobre os OCS 
                        para a cobertura mediática           Decisão sobre os convidados 

                                                             (selecção; lista; tipo) 

 

Elaboração 
e envio de convites           Elaboração e envio de comunicados de imprensa           Follow up 

 

Elaboração da lista final de convidados e OCS 

 

Preparação 

                      (material dos participantes; suporte e logística; 
                                  sessões solenes; dossier de imprensa) 

 

 

  Avaliação 

Figura 7: Fluxograma - Acções na fase do pré-evento 
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6.1.5.4 Acções no Dia do Evento 

Verificação do suporte e logística 

 

Recepção e acomodação dos convidados e OCS 

 

                                                   Entrega de material aos convidados e OCS 

                                               (crachás; pastas de trabalho; programa do evento;  
                                                                                        formulários de avaliação) 

 

Controlo e supervisão de todas as actividades a decorrer 

                                      (horários; ritmo; apoio; qualidade) 

 

Entrega de certificados 

 

 

6.1.5.5 Acções no Pós-Evento 

Avaliação dos resultados 

                                                        (quantitativa e qualitativamente) 

 

Elaboração de relatórios          Divulgação dos resultados 

 

Balanço financeiro 

 

Cartas de agradecimento          Follow on de media 

                               (divulgação de Press Release/Kit) 

 

 

Figura 8: Fluxograma - Acções na fase da realização do evento 

 

Figura 9: Fluxograma - Acções na fase do pós-evento 
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6.2 Estudo de Caso: “O Grande Jogo da Poupança” do 

Intermarché 

Neste capítulo pretendo dar a conhecer as principais fases por que passou o evento d’ “O Grande 

Jogo da Poupança” do Intermarché. Explicarei em que consistiu o próprio evento, apresentando o seu 

alinhamento e destacando a sua cobertura mediática e a sua eficácia.   

O Intermarché faz parte do grupo “Os Mosqueteiros” desde 1995. Este é um grupo dirigido 

directamente pelos próprios membros, ou seja, trata-se de uma empresa que não é cotada na Bolsa de 

Valores de Lisboa, agregando um conjunto de empresários independentes, que são donos e 

responsáveis, na íntegra, pela gestão de cada ponto de venda.  

Esta foi a primeira insígnia do grupo “Os Mosqueteiros”, com mais de 230 supermercados 

especialistas em produtos alimentares e frescos, é reconhecido por se adaptar às realidades locais onde 

está inserido. Em Portugal, o grupo actua com mais duas insígnias: Bricomarché, que integra cinco áreas 

dentro do mesmo espaço (decoração, bricolage, materiais de construção, jardinagem e produtos para 

animais de estimação) e Roady, posicionada no mercado da manutenção, equipamento, reparação de 

veículos, acessórios e peças. 

 “O Grande Jogo da Poupança” foi um evento lúdico-didáctico realizado no dia 28 de Outubro de 2011 

no Jardim Vasco da Gama, em Belém. Foi um dos maiores eventos em torno da poupança realizados 

recentemente em Portugal. Integrado na iniciativa Movimento Nacional da Poupança, promovido pelo 

Intermarché Portugal, o certame reuniu em Belém e ao longo do dia mais de 600 jovens e crianças 

oriundas de várias escolas nacionais, bem como várias pessoas que quiseram conhecer e assistir à 

promoção de poupança.  

Todo o público que se dirigia ao local poderia participar em diversas acções interactivas com 

conteúdos didácticos relacionados com o tema da Poupança. Foram vários os jogos e os workshops 

desenvolvidos ao longo do dia. Associações como a Quercus, a Occam,  Projecto Tempo e  a Cozinha 

Divina foram responsáveis por fornecer conselhos de poupança em áreas chave como a educação 

financeira, a condução, a culinária ou a poupança em casa. 

Além de todas as actividades já referidas, teve também lugar uma iniciativa de recolha de fundos em 

favor das Aldeias de Crianças SOS. Através de um Porco Mealheiro Gigante, todos os presentes tiveram 

oportunidade de contribuir e ajudar esta Associação. 

Para a execução desta iniciativa tiveram que ser pensados muitos detalhes que eram imprescindiveis 

para o desenvolvimento de um projecto desta natureza, tais como o aluguer do espaço e posteriomente, 
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a sua delimitação com barreiras, telas, tendas e bandeiras (a personalizar o espaço); os sanitários 

portáteis; o policiamento e as ambulâncias e o espaço dedicado a ambos; a solicitação da energia da 

rede pública; a animação volante; o som; o transporte de algumas crianças; a própria montagem e 

decoração do recinto e também a sua limpeza.  

Outro dos aspectos a considerar foi o clima instável, de modo que foi necessário pensar em soluções 

para abrigar todo o espaço do evento se chovesse nos dias anteriores e, essencialmente, no próprio dia 

do evento. Neusa Almeida confirma “a maior dificuldade foi o clima e depararmo-nos a uma semana do 

evento com um temporal terrível e as previsões não serem animadoras”. Daí a proactividade dos 

profisisonais ser imprescíndivel na organização de eventos. 

 
                                                                              Imagem gentilmente cedida pela H+K Strategies 

Figura 10: Visualização geral d' O Grande Jogo da Poupança                                                                                  

                                                                                                        

      Desta forma, pode-se afirmar que a fase do pré-evento foi crucial para o bom desenvolvimento do 

evento. Destaca-se o “brainstorming” que Neusa Almeida conta, em entrevista, que existiu na H+K 

Strategies para se chegar ao tema e aos principais objectivos desta iniciativa “fizemos um brainstorming 

com a equipa responsável pela conta do Intermarché na H+K e a ideia vencedora foi o Grande Jogo da 

Poupança”. 

Este evento, tal como todos os eventos planeados e organizados, passou por um plano de 

comunicação no qual se explicou os verdadeiros objectivos desta iniciativa. E estes foram os seguintes: 

 Aumentar a reputação da marca “Os Mosqueteiros” e alavancar os seus principais valores; 

 Aproximar a “comunidade interna” de todo o Grupo; 

 Trazer mais e diferentes clientes às lojas “Intermarché”; 

 Aumentar a visibilidade do Grupo nos media e 
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 Humanizar a marca. 

Assm, numa perspectiva de Relações Públicas, a equipa que planeou e organizou este evento achou 

que seria necessário pegar no conceito já institucionalizado (mas com pouca visibilidade mediática) 

“Movimento Nacional de Poupança do Intermarché” e materializá-lo, envolvendo o máximo de aderentes 

possível. Desta forma, o grupo organizador pretendia chegar a um leque mais abrangente de meios, 

posicionando a marca como tendo um papel importante junto da sociedade, principalmente nesta fase 

menos positiva que o país atravessa economicamente.  

Por forma a potenciar a visibiidade do conceito, bem como do próprio evento, foi enviado um Press Kit 

a um conjunto de 50 meios de comunicação com alguns dos materiais desenvolvidos para a campanha, 

bem como informação editorial para publicação nos media. Para além disso, todos os restantes meios 

receberam um comunicado de imprensa dando conhecimento da realização do evento juntamente com 

um convite para estarem presentes.  

Para além dos órgãos de comunicação social, foram convidadas algumas pessoas/entidades para 

estarem presentes, principalmente, no momento institucional do evento como foi o caso do Presidente da 

República, Aníbal Cavaco Silva; do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa; do 

Ministro da Educação, Nuno Crato; do Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, Pedro Mota 

Soares; da Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento de Território, Assunção 

Cristas; do Ministro da Economia e do Trabalho, Álvaro Santos Pereira e da Associação Aldeia de 

Crianças SOS.  

6.2.2 Alinhamento do Evento 

O evento do Jogo da Poupança teve início às 10h30 com a recepção das escolas e do público em 

geral. Às 11h00 houve uma pequena apresentação feita pelos representantes do Intermarché. Esta 

apresentação focou-se no agradecimento às entidades presentes, na explicação do evento e como este 

estaria ligado ao Movimento Nacional de Poupança do Intermarché e foi ainda referida a importância 

desta acção para a associação Aldeias de Crianças SOS. De seguida foi feito um percurso pelas 

diferentes actividades do evento, começando pela passagem ao Mealheiro da associação onde foi dado 

o primeiro donativo oficial. 

Ao longo do dia recebeu-se os meios de comunicação social e as figuras públicas convidadas; 

acompanhou-se as televisões para as filmagens e dinamizou-se o dia com a oferta de vários workshops e 

jogos didácticos. Os diferentes workshops e os seus horários foram os seguintes: 



 

25 
 

 

 
                                   Evento: Planear, Organizar e Avaliar 

 Workshop Poupança em Casa (Quercus) - Teve como objectivo a partilha de algumas dicas de 

poupança em casa e comportamentos que de uma forma simples podem ser facilmente aplicados 

no nosso dia-a-dia. 

 Workshop de Cozinha Saudável e Barata (Cozinha Divina da equipa do Chefe Chakall) – 

Demonstrou como é possível cozinhar receitas simples, divertidas e acessíveis. 

 Workshop Condução Sustentável (Occam) - Apresentou formas de condução sustentável, 

meios de transporte alternativos e amigos do ambiente. 

 Workshop Educação Financeira (Projecto Tempo) - Mostrou a importância de saber Guardar, 

Poupar, Dar e Gastar, bem como fazer escolhas de acordo com as necessidades. 

11h15 Workshop Poupança em Casa 

11h15 Workshop Condução Sustentável 

12h00 Workshop de Cozinha 

12h30 Workshop Educação Financeira 

14h00 Workshop Poupança em Casa 

14h30 Workshop Condução Sustentável 

14h30 Workshop Educação Financeira 

15h30 Workshop de Cozinha 

16h30 Workshop Poupança em Casa 

17h00 Workshop Condução Sustentável 

17h00 Workshop Educação Financeira 

18h00 Workshop de Cozinha 

 

Tabela 1: Horário dos Workshops  

     A dinamização de todo o evento teve a cargo dos apresentadores Joana Cruz (apresentadora do 

programa ”Inimigo Público” no Canal Q e locutora de rádio na RFM) e Pedro Fernandes (apresentador do 

programa “5 para a Meia-Noite”, na RTP 1) e também de alguns animadores de artes circenses. Todos 

eles foram essenciais para o sucesso do evento. 

Contou-se ainda com a presença das seguintes individualidades/figuras públicas: a representante da 

Câmara Municipal de Sintra, Antónia Ferreira; a representante da Associação Aldeias de Crianças SOS, 

Maria Antónia Saldanha; a actriz Carla Andrino; o actor Kimbé; o capitão da Selecção Nacional de futebol 

de praia, Madjer e o ex-jogador de futebol Paulo Futre. Por parte dos meios de comunicação social 

estiveram presentes: o Correio da Manhã, a Nova Gente, a Revismarket, o Vida Económica, a TV 

Record, a TV7 Dias, a Flash, a TV Guia, a RTP1 representada pelo programa “5 Sentidos”, a SIC pelos 

programas “Querida Júlia”, “Boa Tarde” e “Extra” e por fim, a SIC K.   
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Importa acrescentar que toda a equipa da H+K Strategies, bem como de todas as empresas de 

outsourcing chegaram ao recinto às 8h00 para dar início à verificação de todo o suporte e logística. 

 O evento terminou oficialmente pelas 19h30. 

6.2.3 Cobertura Mediática: Avaliação 

Os resultados da cobertura mediática são uma das formas de avaliar a eficácia de um evento. Quando 

se inicia o planeamento (na fase do pré-evento) considera-se de início os órgãos de comunicação social 

que fazem mais sentido marcar presença no nosso evento na expectativa de poderem divulgar a 

iniciativa. 

No “O Grande Jogo da Poupança” foi previamente estabelecida uma parceria com a SIC para a 

cobertura no dia do evento nos seguintes programas: 

 Um directo no programa “Querida Júlia”; 

 Um directo no programa “Boa Tarde”; 

 Três peças no canal da SIC K (no próprio dia do evento e no dia seguinte as repetições) e 

 Uma peça extra após o programa “Fama Show” (no dia seguinte do evento). 

As peças em televisão têm um retorno muito grande quando comparados com outros meios e por isso 

o resultado dessa parceria foi muito positivo. Além disso, os directos tiveram o objectivo de chamar mais 

público ao evento e este foi cumprido. Quanto aos meios impressos e digitais, os resultados também 

foram positivos, embora os resultados tivessem sido inferiores às expectativas. 

As tabelas seguintes resumem o clipping (ver Anexo 3 – Notícias: “O Grande Jogo da Poupança”) nas 

fases do pré e pós-evento, exceptuando a parceria com a SIC referida anteriormente. 
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Pré-Evento: 

Data Suporte Meio Titulo Valorização 

27.10.2011 Dário Digital Internet 

Intermarché apresenta amanhã “O 

Grande Jogo da Poupança” (Ver Anexo 3 

– Notícia 1) 

Positiva 

27.10.2011 Net Madeira Internet 

Intermarché apresenta amanhã “O 

Grande Jogo da Poupança” (Ver Anexo 3 

– Notícia 2) 

Positiva 

28.10.2011 
Sol – 

Confidencial 
Imprensa Ensinar a poupar (Ver Anexo 3 – Notícia 3) Positiva 

 

Tabela 2: Clipping - Fase "Pré-Evento" 

Pós-Evento: 

Data Suporte Meio Titulo Valorização 

31.10.2011 Revismarket Internet 
Intermarché promove Grande Jogo da 

Poupança (Ver Anexo 3 – Notícia 4) 
Positiva 

31.10.2011 
Distribuição 

Hoje 
Internet 

Intermarché ensina mais de 600 

crianças e jovens a poupar (Ver Anexo 3 

– Notícia 5) 

Positiva 

11.11.2011 Caras Internet 
Joana Cruz e Pedro Fernandes 

ensinam a poupar (Ver Anexo 3 – Notícia 6) 
Positiva 

13.11.2011 

RTP 1 – 

Programa Cinco 

Sentidos 

Televisão 

Famosos falam sobre poupança. 

Declarações de Pedro Fernandes; 

Quimbé; Joana Cruz 

Positiva 

19.11.2011 Flash Imprensa 
Conselhos de poupança com o 

intermarché (Ver Anexo 3 – Notícia 7) 
Positiva 

19.11.2011 Flash Imprensa Investir no futuro (Ver Anexo 3 – Notícia 8) Positiva 

19.11.2011 
Correio da 

Manhã – Vidas 
Imprensa Futre requisitado (Ver Anexo 3 – Notícia 9) Positiva 

21.11.2011 TV Guia Imprensa 
Conselhos de poupança com o 

Intermarché (Ver Anexo 3 – Notícia 10) 
Positiva 

23.11.2011 
TV Guia 

Novelas 
Imprensa 

Conselhos de poupança do 

Intermarché (Ver Anexo 3 – Notícia 11) 
Positiva 

 

Tabela 3: Clipping - Fase "Pós-Evento" 
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Dos objectivos definidos no início do evento pode-se considerar os seguintes resultados: 

 Cerca de 600 crianças presentes. 

 1 Câmara Municipal do distrito de Lisboa representada. 

 4 Figuras públicas. 

 9 Meios de Comunicação Social, maioritariamente de lifestyle. 

 O público em geral aderiu de forma moderada. 

 Os workshops tiveram uma excelente adesão. 

Após a avaliação, e realizados os agradecimentos e o balanço orçamental, foi enviado um 

comunicado de imprensa com imagens e fotografias a todos os órgãos de comunicação social que não 

puderam estar presentes no dia do evento. Entretanto, também se deu seguimento a possíveis 

entrevistas com vista a mediatizar o principal tema do momento relacionado com o Intermarché: a 

poupança (e, desta forma, também se mediatizava o próprio evento). 

Em termos de avaliação do sucesso do evento, tem que ser afirmado que esta não foi a expectante no 

pré-evento. Isto porque “no dia do evento o maior problema esteve relacionado com a falta de 

comparência de alguns meios de comunicação. Apesar de ter estado um bom grupo de jornalistas, 

aquele dia foi também pautado por outros temas que não estavam previstos em termos de agenda 

mediática que nos “roubou” algum tempo de antena”, disse Neusa Almeida. 

Mediante o plano efectuado na fase do pré-evento, a organização deve definir claramente quais as 

responsabilidades, tarefas e circunstâncias de actuação de cada responsável integrado na organização 

do evento. Isto porque, ao planear-se os recursos humanos do evento está-se a criar toda a estrutura 

organizacional, tão importante em todo o processo de desenvolvimento. 

Além dos recursos humanos, existem outras duas grandes áreas que englobam as principais 

necessidades e recursos presentes num evento: finanças e logística. A primeira permite também 

determinar o sucesso do evento, visto que será através do equilíbrio entre as receitas e as despesas que 

se controlará e avaliará o mesmo. E a segunda refere-se à organização propriamente dita do evento (nas 

três fases), isto é, ao funcionamento de todos os seus serviços e actividades. Esta deverá ser pensada e 

gerida com uma enorme precisão, dando atenção a todos os pormenores, os quais constituem a grande 

valia de um evento.  

Por fim, a avaliação do evento é a acção que dita os melhoramentos que servirão de base para uma 

melhor aprendizagem e aperfeiçoamento. Desta forma, a gestão de um evento constitui-se num ciclo, no 

qual o fornecimento e a análise de dados do mesmo permitirão uma melhoria na eficácia do planeamento 

do evento seguinte. 
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Conclusões 

Com o presente trabalho foi possível concluir que há diversas etapas que, respondendo à pergunta 

“Evento: o pré, o durante e o pós. Que acções se desenvolvem em cada fase?”, se demonstram não ser 

fáceis, rápidas e até insignificantes como se poderia pensar à partida.  

O estágio na Hill+Knowlton Strategies foi uma experiência extraordinariamente enriquecedora, tendo 

sido crucial para a escolha do tema do presente trabalho. Tenho plena consciência que as funções 

desempenhadas ao longo do estágio curricular necessitavam de um conhecimento prévio de muitas 

áreas distintas que, agora sei, se completam mutuamente numa consultora de comunicação: Relações 

Públicas, Marketing, Publicidade e Jornalismo. Daí a importância da aprendizagem adquirida ao longo da 

licenciatura em Ciências da Comunicação com a prática directa da realidade profissional. Posso dizer que 

desenvolvi e aperfeiçoei bastantes competências durante o estágio: trabalhar sobre pressão, trabalhar 

em equipa, cumprir prazos, improvisar, ser proactiva, delinear objectivos e planear a forma de os atingir. 

Como tal, não tenho dúvidas em afirmar que esta experiência me valorizou imenso. 

Desenvolver o tema dos eventos deu-me grande satisfação, pois é uma área cada vez mais 

importante para as empresas, que retiram grandes proveitos da mesma. De facto, os eventos têm 

assumido um papel de “cartão-de-visita” das organizações, com um consequente aumento nas 

proporções e finalidades. A evolução verificada, quer na quantidade quer na diversidade, tem ocorrido 

intensamente num mercado marcado pela concorrência e pela crescente influência da opinião pública.  

O planeamento e a organização de eventos têm um carácter, na maioria das vezes, empírico, 

improvisado e assistemático, o que gera uma não-uniformização do conceito de evento. E, assim, com 

este trabalho, pretendi contribuir para a compreensão do conceito de evento como instrumento de 

Relações Públicas, explicitando todos os seus componentes determinantes e as implicações que 

resultam no seu sucesso ou fracasso. 

Ao analisar-se criticamente o estudo de caso, no qual o presente trabalho incide, pode ser afirmado 

que todo o processo de idealização, materialização e conclusão do evento passou pela existência e 

utilização de métodos baseados, efectivamente, na teoria. Isto é, o evento d’ O Grande Jogo da 

Poupança do Intermarché foi idealizado, organizado e avaliado de forma correcta, tendo sido alcançadas 

as estratégias definidas no pré-evento, sendo estas de médio e longo prazo. No entanto, as expectativas 

geradas no pré-evento não foram totalmente corroboradas, visto que a avaliação dos resultados foi 

menos positiva do que se esperava. Para isso, muito contribuiu a agenda mediática do dia da realização 

do evento, retirando-lhe a mediatização prevista. As listas dos órgãos de comunicação social que iriam 

estar presentes, bem como de figuras públicas que se pensavam finalizadas na etapa da preparação do 
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evento, foram alteradas na própria manhã da realização do evento. E são estes pormenores que se 

tornam grandes factores condicionantes para o sucesso de um evento. Mas de facto, analisando o 

clipping, tanto antes como após o evento, pode-se aferir que o retorno do investimento foi positivo e que 

os objectivos de toda a iniciativa foram alcançados. 

O facto de ter estado presente em (quase) todas as fases do desenvolvimento do estudo de caso do 

Intermarché, tenho liberdade para poder confirmar que é de destacar toda a proactividade que se requer, 

realmente, de um profissional de Relações Públicas no planeamento e organização de um evento. Esta 

tem que sofrer um progresso ao longo de todas as fases por que passa o evento, nomeadamente na 

construção do plano do mesmo. Este tem uma importância acrescida quando se trata de eventos de 

grande proporção e deve ser estritamente seguido por todas as partes envolventes, de modo a que não 

haja falhas de comunicação e, principalmente, para se considerarem vários cenários. 

Ao finalizar este trabalho, não posso deixar de referir que, atendendo à diversidade de opiniões e 

formas de trabalho existentes, a metodologia na organização de um evento vai sempre variar de empresa 

para empresa, de cliente para cliente, bem como de profissional para profissional. Mas que, certamente, 

os fluxogramas elaborados neste relatório são um conteúdo a ser considerado por todos aqueles que 

estão inseridos nesta área. 

O estágio, além de ter sido um período que marcou significativamente a minha licenciatura em 

Ciências da Comunicação e onde dei os primeiros passos de uma aprendizagem contínua e futura, 

penso que são experiências como esta que se consegue perceber se, de facto, escolhemos o curso (e a 

“profissão”) certo para se dar entrada no mercado de trabalho. 

A conclusão mais importante que retiro deste estágio trimestral é a seguinte: constatei que os 

conhecimentos se relacionam entre si, pois os académicos ajudam-me a solucionar o que a prática me 

coloca à prova e os laborais fazem-me, verdadeiramente, crescer enquanto estudante, profissional e até, 

como pessoa.  
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Anexo 1 - Notícias e Comunicados de Imprensa da H+K 

Strategies 

As seguintes notícias e comunicados de imprensa têm o objectivo de melhorar a percepção do tipo de 

actividades em que a Hill+Knowlton Strategies Portugal se insere, bem como conhecer alguns dos 

clientes a quem a empresa presta os seus serviços. 

 Dinheirovivo.pt (http://www.dinheirovivo.pt/Buzz/Artigo/CIECO004645.html) 

22.06.2011 

 

 

Figura 11: Anexo 1 - Notícia H+K Strategies 
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 Comunicado de Imprensa retirado da página da empresa Hill+Knowlton Strategies 

(http://hillandknowlton.pt/press-room/comunicados-de-imprensa/Conferencia-COP15) 

04.11.2009 

 

 

 
 

Figura 12: Anexo 1 - Comunicado de Imprensa H+K Strategies 
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 Comunicado de Imprensa retirado da página da empresa Hill+Knowlton Strategies 

(http://hillandknowlton.pt/press-room/comunicados-de-imprensa/expert) 

 

 
 

Figura 13: Anexo 1 - Comunicado de Imprensa H+K Strategies [1] 
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 Comunicado de Imprensa retirado da página da empresa Hill+Knowlton Strategies 

(http://hillandknowlton.pt/press-room/comunicados-de-imprensa/petrobras) 

Setembro de 2010. 

 

 
 

Figura 14: Anexo 1 - Comunicado de Imprensa H+K Strategies [2] 
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 Briefing.pt (http://www.briefing.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=12272:-hill-a-

knowlton-com-comunicacao-do-grupo-os-mosqueteiros&catid=38:comunicacao&Itemid=56). 

13.07.2011 

 
 

Figura 15: Anexo 1 - Notícia H+K Strategies [1] 
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 Briefing.pt (http://www.briefing.pt/comunicacao/10534-ubisign-confia-comunicacao-a-hill-a-

knowlton-.html) 

18.03.2011 

 

 
 

Figura 16: Anexo 1 - Notícia H+K Strategies [2] 
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Anexo 2 – Entrevista à Chefe de Equipa d’ O Grande Jogo da 

Poupança 

1. A H+K é a consultora de comunicação dos hipermercados Intermarché. E sei que foi a partir dela 

que surgiu a ideia de se organizar “O Grande Jogo da Poupança do Intermarché”. Como surgiu a 

ideia de que era viável organizar um evento com os moldes d’ “O Grande Jogo da Poupança”? 

Qual era o principal objectivo do evento? 

O Grande Jogo da Poupança surgiu de um desafio que nos foi lançado pelo Intermarché. Em meados de 

2011, o Intermarché criou o Movimento Nacional de Poupança com o objectivo de se posicionar enquanto 

marca que procura o melhor e mais barato para os seus clientes, onde a Poupança (mas sempre com 

qualidade) é palavra de ordem. Foi nesse momento que foi pedido à H+K que desenvolvesse uma 

proposta para dar corpo ao Movimento, ou seja, algo que fosse “mediatizável” e que servisse para 

apresentar o Movimento ao consumidor final e também aos meios de comunicação.  

Fizemos um brainstorming com a equipa responsável pela conta do Intermarché na H+K e a ideia 

vencedora foi o Grande Jogo da Poupança. Este teria por base uma acção de rua, para o grande público, 

onde a Poupança seria o coração do evento. O Grande Jogo da Poupança iniciaria com uma pequena 

conferência de imprensa para apresentar não só o evento, mas principalmente o Movimento Nacional de 

Poupança. 

 

2. O Intermarché deu-vos toda a liberdade para desenvolverem a ideia ou pediu que alterassem 

alguma abordagem inicialmente pensada? Se pediu, quais foram as alterações mais 

significativas? 

Sim, foi-nos dada praticamente liberdade total para pensarmos e apresentarmos a ideia. Contudo, a 

proposta foi sofrendo alguns ajustes. Por exemplo, inicialmente o evento estava pensado para o público 

em geral e depois considerámos interessante apostar no convite a escolas dada a componente 

pedagógica do evento. Desta forma também conseguíamos garantir um maior número de pessoas 

presentes. Outra alteração teve a ver com questões meteorológicas. O evento estava programado para 

ser ao ar livre, mas tivemos que montar um plano B com coberturas, pois calhou numa semana em que 

esteve a chover bastante. E nestas coisas é fundamental garantir o bem-estar das pessoas, 

principalmente das crianças. 

 

3. Que metas pretendiam atingir? Porquê? 

Tínhamos vários objectivos. O principal era o de criar um “palco mediático” para apresentar o Movimento 

Nacional de Poupança, caso contrário o potencial que este tem poderia ficar perdido e ser mal 

aproveitado. Queríamos que os consumidores, as pessoas, tivessem contacto com a marca de uma 

forma diferente, queríamos posicionar o Intermarché como um importante player de mercado, que aposta 
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em soluções benéficas para os seus clientes e que se preocupa com as suas necessidades. O 

Movimento Nacional de Poupança representa isso mesmo.  

Depois queríamos ter a primeira grande acção de rua do Intermarché. Um evento de dimensão, mas sem 

ser megalómano, afinal estávamos a falar de Poupança.  

Por outro lado, queríamos muito associar este evento a uma causa social. E lembrámo-nos da 

Associação das Aldeias de Crianças SOS, uma vez que o evento estava muito pensado para o público 

infantil. E foi muito interessante ver a adesão das pessoas e muito principalmente das crianças. 

 

4. Quem era o público-alvo? 

O evento foi pensado para as crianças. O próprio Movimento Nacional de Poupança tem um grande 

enfoque nas crianças, sendo estes os adultos de amanhã, o nosso futuro. Este era o nosso principal 

público-alvo. 

Depois, obviamente, também queríamos atingir todos os possíveis consumidores, a comunicação social, 

influenciadores de opinião como algumas figuras públicas que se associaram ao evento. 

 

5. Que etapas consideram que se tornaram cruciais no pré-evento? Qual foi a mais complicada de 

gerir? 

Todo o pré evento é de extrema importância para que nada corra mal no dia do evento propriamente dito. 

Mas podemos salientar toda a organização logística, o pensar em todos os detalhes como ambulâncias, 

policiamento, segurança... Foi fundamental um grande alinhamento com a empresa que trabalhou 

connosco na montagem física do evento. Depois também muito importante foi toda a parte de contacto 

com escolas para garantir que tínhamos público (e conseguimos garantir cerca de 500 crianças 

confirmadas), o convite a algumas figuras públicas para que se associassem ao evento e os meios de 

comunicação social responsáveis pela respectiva mediatização. Para além disto, a coordenação com os 

apresentadores de serviço, Pedro Fernandes e Joana Cruz, para que conseguissem dinamizar e animar 

durante todo um dia centenas de pessoas. 

 

6. Como decidiram dar a conhecer o evento aos media? E ao grande público? 

Para mediatizar o evento, desenvolvemos um convite com algumas das principais mensagens a passar e 

que os cativasse a estarem presentes no evento, seguido de um follow-up personalizado. Por exemplo, 

no caso dos meios lifestyle, foi crucial fazer referência às figuras públicas que iriam estar presentes para 

que estes considerassem relevante a cobertura do evento. 

No dia do evento, libertámos um comunicado de imprensa aos meios que não estiveram presentes com 

algumas fotos do dia. 

No que respeita ao grande público, aproveitámos os anúncios publicitários para acrescentar um convite 

para o evento e fizemo-lo também através da comunicação social. Ou seja, com uma nota informativa 

que enviámos aos media e estes publicaram nas suas publicações. 
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7. Essa divulgação ocorreu quanto tempo antes do dia do evento? 

A divulgação começou a ser feita um mês antes do evento, através do convite às escolas, às figuras 

públicas e 15 dias antes do evento para os meios de comunicação e grande público. 

 

8. Quanto tempo passou desde a concepção da ideia até à própria realização do evento? E quais as 

fases por que passou esse processo? 

O desafio foi lançado em finais de Julho, início de Agosto. O evento aconteceu em Outubro. 

A primeira fase foi a da concepção da ideia propriamente dita, desenvolvimento de proposta e 

apresentação ao cliente. 

Depois de aprovada a ideia, tivemos de fazer alguns ajustes, encontrar o parceiro para a montagem 

logística do evento e conseguir o OK final do cliente. 

Em finais de Agosto obtivemos a aprovação final por parte do cliente e demos início à organização e 

gestão de todo o evento. Durante os 2 meses que se seguiram, realizaram-se várias reuniões com todas 

as entidades envolvidas para que nada corresse mal. 

 

9. Quais as maiores dificuldades por que passaram ao longo do pré-evento e no próprio evento?  

Foram algumas as dificuldades no pré-evento, nomeadamente o tempo para a organização de um evento 

desta envergadura não ser muito e por isso termos de ser muito eficientes; a definição dos parceiros e 

garantir que todos tinham o seu tempo e espaço sem atropelamentos; bem como garantir a presença de 

crianças e dos meios de comunicação social. Contudo, a maior dificuldade foi mesmo o clima e 

depararmo-nos a uma semana do evento com um temporal terrível e as previsões não serem 

animadoras. 

No dia do evento o maior problema esteve relacionado com a falta de comparência de alguns meios de 

comunicação. Apesar de ter estado um bom grupo de jornalistas, aquele dia foi também pautado por 

outros temas que não estavam previstos em termos de agenda mediática que nos “roubou” algum tempo 

de antena. 

 

10. Pediram os serviços a uma empresa de outsourcing no que à montagem e logística diziam 

respeito. Como se processou esta fase?  

Sim, contactámos algumas empresas que são especialistas na organização logística deste tipo de 

acções e seleccionámos a que melhor respondeu ao que procurávamos, quer em tempo de soluções, 

quer em custos e até mesmo em experiência. Assim que tivemos a aprovação do conceito por parte do 

cliente, identificámos algumas empresas, contactamos e fizemos a respectiva selecção. 

 

11. Como foi dividida a vossa equipa? Que funções foram atribuídas a cada membro? 

A equipa que trabalha este cliente já tem uma estrutura específica sendo composta pelo gestor da conta, 

responsável pelo contacto com o cliente e pela gestão da própria equipa, um responsável pela 

comunicação institucional do cliente (e que neste caso teve a responsabilidade de contactar as entidades 
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governamentais, parceiros, etc. bem como os meios de comunicação generalistas/económicos) e um 

terceiro elemento que tem como responsabilidade a comunicação de produto (e para este evento foi 

responsável pelo convite às figuras publicas e meios de comunicação lifestyle).  

Uma vez que se tratava de um evento com uma grande componente logística e de produção, contámos 

também com a participação da pessoa responsável pela coordenação de eventos e produção, bem como 

de uma consultora estagiária que teve à sua responsabilidade todo o contacto com as escolas, follow-up 

de meios de comunicação e dando também um grande apoio no dia do evento propriamente dito. 

 

12. Já agora, que razões vos levaram a escolher o parque de Belém para “O Grande Jogo da 

Poupança”? Que características necessitava de ter o local? 

Foram analisadas várias hipóteses. Precisávamos de um espaço com alguma dimensão, plano que 

permitisse a colocação de todos os jogos e de todas as estruturas, que fosse de fácil acesso e de alguma 

forma central. 

Tendo em conta também o custo por m
2
 de algumas zonas de Lisboa, o Jardim de Belém acabou por 

reunir todas as condições que procurávamos. 

 

13. Houve impacto pós-evento? Como determinaram a sua eficácia? 

O evento teve uma óptima cobertura mediática, desde TV, imprensa, rádio, Internet e conseguimos uma 

excelente visibilidade. 

Após o evento, reunimos todas as notícias publicadas e peças transmitidas e elaborámos um relatório de 

acção. Neste, para além das mensagens que queríamos passar, conseguimos também fazer uma análise 

quantitativa e apurar o retorno do investimento com base no espaço ocupado nos meios de comunicação. 

 

14. Por fim, que acções-chave consideram imprescindíveis desenvolver quando pensamos em 

organizar um evento? 

Quando pensamos num evento é fundamental perceber exactamente quais os objectivos directos e 

indirectos que pretendemos alcançar. Identificar muito os targets que queremos atingir e munirmo-nos 

das equipas/parceiros indicados para conseguirmos atingir todos os objectivos. 

É igualmente importante considerar vários cenários possíveis para que possamos acautelar qualquer 

situação inesperada e manter uma boa comunicação entre todas as partes envolvidas para evitar falhas 

de comunicação ou mal entendidos. 
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Anexo 3 – Notícias: “O Grande Jogo da Poupança” 

 Diário Digital.pt (http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=538889) 

27.10.2011 

 

 

 

Figura 17: Anexo 3 - Notícia 1 
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 Net Madeira.com (http://assets.netmadeira.com/noticias/sociedade/2011/10/27/intermarche-

apresenta-amanha-o-grande-jogo-da-poupanca) 

27.10.2012 

 

 

 

Figura 18: Anexo 3 - Notícia 2 
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 SOL – Confidencial 

28.10.2012 

 

 

 

Figura 19: Anexo 3 - Notícia 3 
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 Caras.pt (http://caras.sapo.pt/famosos/2011/11/10/joana-cruz-e-pedro-fernandes-ensinam-a-

poupar) 

11.11.2012 

 

 

 
 

 

Figura 20: Anexo 3 - Notícia 4 
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 Revismarket.com (http://rmelectro.com/cgi/detn?id=18597) 

31.10.2012 

 

 

 

Figura 21: Anexo 3 - Notícia 5 
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 Distribuição Hoje.com (http://www.distribuicaohoje.com/news.aspx?menuid=13&eid=6532) 

31.10.2012 

 

 

 

Figura 22: Anexo 3 - Notícia 6 
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 Correio da Manhã – Vidas 

19.11.2012 

 

 

 

Figura 23: Anexo 3 - Notícia 7 
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 Flash 

19.11.2012 

 

 

 

Figura 24: Anexo 3 - Notícia 8 
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 Flash 

19.11.2012 

 

 

 

 

Figura 25: Anexo 3 - Notícia 9 
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 TV Guia 

08.11.2012 

 

 

 

Figura 26: Anexo 3 - Notícia 10 
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 TV Guia Novelas 

23.11.2012 

 

 

 

Figura 27: Anexo 3 - Notícia 11 

 

 

 


