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O profissional de Relações Públicas em Portugal: o ensino vs. o mercado de trabalho 

Resumo

O reconhecimento da importância das Relações Públicas, por parte das empresas é ainda um processo 

que está a decorrer paulatinamente, contudo é de salientar a crescente evolução da profissão, bem 

como o reconhecimento da sua relevância para o sucesso e evolução de uma empresa ou organização. 

Neste sentido, é cada vez mais primordial compreender qual o perfil do profissional de Relações 

Públicas, afetando naturalmente as competências que o mercado de trabalho procura nos seus 

potenciais profissionais, o que tem como consequência uma inevitável mutação no ensino da profissão. 

A análise desta dualidade entre o ensino e o profissional, que estão inevitavelmente interligados e que se 

afetam mutuamente, é o propósito que conduz o trabalho que aqui apresentamos. Assim, a questão que 

norteia todo o trabalho consiste em saber até que ponto a formação académica nas universidades 

portuguesas vai ao encontro das necessidades do mercado. Neste sentido, a presente dissertação 

articula a principal literatura acerca das Relações Públicas; apresenta as definições do conceito; 

descreve as vertentes do profissional de Relações Públicas; analisa o ensino universitário em Portugal, 

bem como o tecido empresarial e a sua relação com a profissão. Ulteriormente à criação de todo o 

panorama teórico foram aplicadas as entrevistas, com o intuito de confirmar ou refutar as hipóteses de 

pesquisa desenvolvidas. As entrevistas foram aplicadas a docentes que lecionam a área das Relações 

Públicas na Universidade do Minho, na Universidade do Porto e na Universidade Nova de Lisboa. Depois 

de termos um prisma do ensino e da profissão por parte da academia fomos às empresas à procura de 

uma perspetiva profissional. Para isso, entrevistamos três empresas na Área Metropolitana do Porto e 

três empresas na Área Metropolitana de Lisboa, abarcando assim as duas principais áreas 

empregadoras em Portugal. Com a análise desta contraposição, pretendemos, essencialmente, 

promover uma reflexão sobre o profissional de Relações Públicas, no sentido de perceber a relação 

entre o ensino e a profissão. Não obstante os dados recolhidos não serem representativos do universo 

académico e profissional nacional, acreditamos poder concluir que há uma confluência entre a formação 

prestada e as necessidades do mercado. Neste sentido, no final deste estudo podemos concluir que a 

formação vai ao encontro das necessidades do mercado. Porém são apresentados pelos entrevistados 

aspetos que requerem a nossa atenção, que serão apresentados e problematizados nas conclusões. 

Palavras-chave: Relações Públicas, ensino, universidade, profissão, mercado de trabalho
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The Public Relations professional in Portugal: teaching vs. work market 

Abstract 

The recognition of the importance of Public Relations by companies is still a process that is going on 

gradually, but it is important to point out the growing evolution of the profession as well as th recognition 

of its relevance for the success and evolution of a company or organization. In this sense it is 

increasingly important to understand the profile of the Public Relations professional naturally affecting 

the skills that the companies seek in its potential professionals which has the inevitable consequence of 

changing the teaching of the profession. The analysis of this duality between teaching and the 

professional which are inevitably connected and affect each other is the purpose that drives the work 

presented here. The question that guides the entire work consists in knowing to what extent does 

academic training in portuguese universities meets the needs of the market. In this sense the present 

dissertation articulates the main literature on Public Relations; presents the definitions of the concept; 

describes the aspects of the Public Relations professional; analyzes the university teaching in Portugal 

as well as the business tissue and its relationship with the profession. Subsequent to the creation of the 

whole theoretical panorama, the interviews were applied in order to confirm or refute the research 

hypotheses developed. This interview were applied to professors who teach Public Relations at 

Universidade do Minho, Universidade do Porto and Universidade Nova de Lisboa. Once we had a prism 

of teaching and profession on the part of the academy, we went to the companies looking for a 

professional perspective. To do this we interviewed three companies in Oporto metropolitan area and 

three companies in Lisbon metropolitan area covering the two main employer areas in Portugal. With 

the analysis of this opposition we essentially intend to promote a reflection on the professional of Public 

Relations in order to perceive the relationship between teaching and the profession. Although the data 

collected is not representative of the national academic and professional universe, we can conclude that 

there is a confluence between the training provided and the needs of the market. In this sense at the 

end of this study we can conclude that the training meets the needs of the market. However, the 

interviewees present aspects that require our attention which will be presented and problematized in the 

conclusions.

Keywords: Public Relations, teaching, university, profession, work market
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Introdução

A Comunicação é a base de toda a interação humana e assume-se como uma esfera cada vez mais 

importante, quer a nível social, que a nível empresarial ou educacional. Contudo, de entre as várias 

especificações que emergiram dos estudos e práticas de ramificações que surgem da Comunicação, as 

Relações Públicas assumem em todo o mundo um papel fulcral, quer na gestão da reputação, quer no 

tratamento da comunicação interna e externa ou na relação entre a organização/empresa com os seus 

vários públicos/stakeholders. Como refere Kunsch “a comunicação é imprescindível para qualquer 

organização social. O sistema organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele 

existente, que permitirá sua realimentação e sua sobrevivência. Caso contrário, ele entrará num 

processo de entropia e morte” (1986, p.29).

A presente investigação procura compreender se é necessário adequar a formação académica às 

últimas necessidades, mutações e evoluções do mercado. Para poder orientar a nossa investigação, 

definimos como pergunta de partida: até que ponto a formação cadémica nas universidades 

Portuguesas vai ao encontro das necessidades do mercado? Tendo em conta a crescente importância 

das Relações Públicas e a dualidade entre os universos do ensino e do profissional, que estão 

inevitavelmente interligados e que se afetam mutuamente, com esta dissertação procuramos perceber 

se a formação do profissional de Relações Públicas nas universidades portuguesas vai ao encontro das 

necessidades do mercado, dado que ao longo da formação em Ciências da Comunicação são várias as 

questões suscitadas por vários alunos tendo em conta a adequação da formação teórica à aplicação 

prática no mercado de trabalho. 

Ao longo das próximas páginas procuramos apresentar a investigação realizada, responder à 

pergunta de partida enunciada anteriormente e corroborar as hipóteses de pesquisa. Para tal, 

organizamos esta dissertação em seis capítulos. 

No capítulo um, cogitamos sobre a história das Relações Públicas, sendo que, para uma 

melhor compreensão da mesma dividimo-la em três fases principais, caracterizando-se a fase 

inicial pela manipulação em que posteriormente evoluiu para a segunda fase com Ivy Lee, em 

1906, a fase da informação e seguindo para a terceira fase, no qual os diversos públicos e as 

empresas influenciam-se e compreendem-se mutuamente. Neste capítulo também abordamos as 

várias definições do conceito de Relações Públicas, aqui podemos perceber que não existe uma 

definição única para esta área de estudo, mas sim diversas perspetivas acerca da mesma. 

Analisámos o processo de gestão das Relações Públicas através das quatro fases do processo de 

planificação, sendo elas, a análise do meio ambiente e definição do problema, a definição dos seus 

objetivos e estratégias, a implementação das estratégias definidas e por fim a avaliação dos efeitos 
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dos programas implementados onde voltamos posteriormente à primeira fase como um processo 

cíclico. No final, definimos os quatro modelos de Relações Públicas, ou seja, o modelo do agente de 

imprensa/publicity, o modelo de informação pública, o modelo assimétrico bidirecional e o modelo 

simétrico bidirecional. No segundo capítulo, esmiuçamos as várias facetas do profissional 

de Relações Públicas. Primeiramente, procuramos perceber em que consiste o profissional, quais 

as funções que lhe são atribuídas e porque podemos considerar as Relações Públicas uma profissão, 

aqui consideramos como pilares essenciais da profissão a ética/princípios deontológicos e a 

formação/ensino. Também decompomos o perfil do profissional de Relações Públicas, onde 

procuramos traçar o seu perfil através de caraterísticas pessoais e formativas que lhe são atribuídas. O 

surgimento da profissão em Portugal e o reconhecimento da mesma, também são temas que 

compõem o capítulo.

Neles podemos perceber que a profissão surgiu no nosso país em 1959, com o Dr. Domingos 

de Avellar Soeiro que é considerado o pioneiro da profissão, bem como o facto de a acreditação 

da profissão em Portugal continua por se estabelecer. Em parte, devido ao facto da profissão 

continuar mal definida e a ser confundida com outras, mas devendo-se também a uma 

esquizofrenia terminológica, dado que se continua à procura do termo certo para a mesma. 

O terceiro capítulo evidencia o ensino universitário em Portugal. Nele, através de uma retrospetiva 

histórica, procuramos traçar uma linha cronológica acerca da evolução do ensino em 

Portugal. Também dissertamos acerca da organização do mesmo, quer através da divisão 

entre ensino politécnico e ensino universitário. O politécnico privilegia primeiramente o fazer e 

posteriormente o saber, por sua vez o universitário favorece o saber, o saber fazer e onde o fazer 

se situa em última instância. A formação dos docentes, nomeadamente com as suas duas 

vertentes, o ensino e a investigação, também compõem este capítulo, do mesmo modo que a 

relação entre o Processo de Bolonha e o ensino superior, aqui é analisado a adoção do Sistema de 

Créditos Europeus (ECTS) e o suplemento ao diploma, bem como as suas implicações. 

No quarto capítulo observamos a correlação entre o tecido empresarial em Portugal e as Relações 

Públicas. Aqui, refletimos sobre as necessidades das empresas ao nível da Relações Públicas, dado 

que, de acordo com o tamanho e tipo de atividade da empresa/organização, o profissional pode 

adquirir várias funções, sendo que o seu poder de atuação também é delimitado pela área que ocupa.
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Caraterizamos conjuntamente o tecido empresarial em Portugal, no qual podemos constatar que é 

maioritariamente formado por empresas adultas, com 6 a 19 anos de existência. Contudo, metade do 

tecido empresarial é constituído por empresas jovens e start ups o que dificulta o desenvolvimento da 

profissão, dado que em momentos de crise económica estas empresas optam por 

desinvestir primeiramente na área da comunicação. 

O quinto capítulo debruça-se sobre as nossas opções metodológicas. Nele definimos as metodologias 

utilizadas, as hipóteses e pergunta de partida: Até que ponto a formação académica nas universidades 

portuguesas vai ao encontro das necessidades do mercado. Neste capítulo, expomos também uma  

explicação da amostra selecionada e refletimos sobre o método de recolha e de análise dos dados.

No sexto capítulo, apresentamos uma análise detalhada às entrevistas realizadas, 

evidenciando os aspetos de concordância e discordância entre os entrevistados, bem como as suas 

convicções. 

Por último, na conclusão, além de salientar as principais conclusões da investigação, retomamos o 

nosso objeto de estudo e procuramos corroborar as hipóteses de pesquisa e apresentar resposta 

à pergunta de partida. Apresentamos ainda as limitações do estudo e procuramos também 

elucidar acerca das discrepâncias entre o ensino das Relações Públicas e as necessidades do 

mercado de trabalho. 
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Capítulo 1 - As Relações Públicas: contextualização 

1.1. Breve história das Relações Públicas 

As Relações Públicas são reconhecidas como um campo de estudo próprio desde 1906, ano em que 

Ivy Ledbetter Lee criou a primeira empresa de Relações Públicas, em Nova Iorque com um princípio de 

transparência inovador até então. No entanto, de acordo com Lloyd & Lloyd (1988), é admissível que 

os artífices da idade média desempenhassem funções que hoje em dia são atribuídas à profissão de 

Relações Públicas. De facto, os autores acrescentam que “advogando a causa da corporação, 

influenciando a opinião pública e fazendo muitas outras coisas que seriam, hoje, consideradas como 

fazendo parte do trabalho normal de um profissional de Relações Públicas” (Lloyd & Lloyd, 1988, 

p.14).

Deste modo, podemos afirmar que as Relações Públicas (RP) existem desde os primórdios da 

humanidade, porém informalmente, visto que alguns imperadores romanos usavam estratégias de 

comunicação rudimentares para projetarem uma boa imagem de si próprios como é o caso do tão 

conhecido imperador Júlio César. Também os debates de ideias por parte de filósofos em praça 

pública eram ações de Relações Públicas, pois tinham como finalidade a persuasão dos seus públicos 

para aceitarem uma determinada ação do governo.  

O surgimento das Relações Públicas pode ser dividido em três grandes fases principais, que se 

desenvolveram ao longo do tempo e graças às caraterísticas históricas e sociais dos Estados Unidos da 

América. Assim, à medida que estes fatores se iam alterando surgiram novas necessidades, fazendo 

com que estas três etapas se desenvolvessem e que em determinados momentos da história se 

pudessem sobrepor entre si (Ferreira, 2010, p.33). 

Como nos apresenta Ferreira (2010) os agentes de imprensa valiam-se de todos os meios disponíveis 

para persuadir os públicos, com vista a alcançar a opinião e ação pretendida, principalmente ao serviço 

de ações políticas e espetáculos carnavalescos, assim estes agentes de imprensa usavam a hipérbole 

constantemente, tendo esta fase proporcionado consequências nas Relações Públicas que se fazem 

sentir até aos dias de hoje. Por conseguinte, podemos concluir que o primeiro estágio das Relações 
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Públicas é a manipulação. 

É possível afirmar que o segundo estágio das Relações Públicas inicia-se com Ivy Ledbetter Lee que 

“criou em 1906 a primeira empresa de Relações Públicas, em Nova Iorque, iniciando com uma grande 

campanha em benefício do magnata John D. Rockefeller” (Vieira, 2008, p.21). Agora as Relações 

Públicas são apresentadas como um mecanismo para uma comunicação transparente e de confiança 

das empresas para com os seus públicos, surgindo assim este segundo estágio: a informação. 

Ivy Ledbetter Lee (que foi jornalista antes de se tornar escritor e publicitário), o conhecido “pai das 

Relações Públicas modernas”, apresentou um novo tipo de comunicação, pois ao contrário do que 

tinha acontecido no passado, Ivy Lee “defendia que a finalidade da nova profissão era informar o 

público em nome de seus clientes e induzindo-os a ganhar a aprovação geral” (Fonseca, 2011, p.117), 

ficando assim “célebre a sua divisa: A nossa informação é rápida e a nossa matéria informativa é 

exata” (Fonseca, 2011, p.28). 

Para reafirmar essa posição, Ivy Lee enviou aos meios de Comunicação Social a sua Declaração de 

Princípios que se tornou mundialmente conhecida e que contribuiu para que os outros agentes de 

imprensa se inspirassem, humanizando a profissão. 

Na sua Declaração de Princípios (1906) afirmava que: 

Este não é um serviço de Imprensa secreto. Todo o nosso trabalho é feito de forma aberta. Não é uma 

agência de publicidade. A nossa informação é exata. Oferecemos informação detalhada sobre qualquer 

tema e os editores serão atendidos com gosto para poderem verificar toda a informação acerca dos 

factos comunicados. Sintetizando: o nosso plano é proporcionar, de maneira sincera e aberta, informal, 

pontual e exata à imprensa e ao público dos Estados Unidos, em representação do mundo dos negócios 

e das instituições públicas sobre todos os assuntos importantes que sejam do interesse público. 

(Fonseca, 2011, p.28) 

Neste período, mais precisamente em 1917, surge “o Comité de Informação Pública destinado a 

procurar que os cidadãos dos Estados Unidos apoiassem a entrada do país na I Guerra Mundial, tratou-

se de uma clara utilização da Relações Públicas com fins políticos” (Vieira, 2008, p.21). Com a criação 

deste Comité foi possível persuadir os cidadãos, através dos apelos ao seu patriotismo, a entrarem na 
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guerra ao lado dos Aliados, mostrando assim o poder das Relações Públicas sobre a opinião pública. 

Portanto, de acordo com Ferreira:  

Nunca antes um plano de comunicação a esta escala tinha sido tão multifacetado, massivo e 

coordenado. Cada indústria ou área militar possuía o seu próprio gabinete de propaganda. Muitos dos 

propagandistas treinados neste tempo de guerra fizeram carreira no ramo da RP e as empresas, 

impressionadas com os resultados obtidos, aperceberam-se da necessidade que tinham dos seus 

serviços. (Ferreira, 2010, p.34) 

Edward Louis Bernays Freud integrava o Comité de informação Pública, e, podemos afirmar que, assim 

como Ivy Lee, ele foi um pioneiro das Relações Públicas, visto que, intitulou-se pela primeira vez na 

história como “consultor de Relações Públicas” numa audiência em que testemunhou a favor do seu 

cliente Enrico Caruso, conhecido pelo seu temperamento conflituoso (Fonseca, 2011, p.127). 

Podemos atribuir a este consultor de Relações Públicas grandes feitos na humanidade, como a criação 

e adoção dos relógios de pulso. Durante a I Guerra Mundial muitos combatentes morreram, pois, 

“durante as vigílias noturnas, os soldados americanos precisavam, por vezes, de consultar os seus 

relógios que, então, eram de bolso e, para isso acendiam fósforos” (Fonseca, 2011, p.128). Assim, a 

luz irradiada pelo fósforo denunciava a posição dos soldados tornando-os alvos fáceis para o inimigo 

abater. Para combater este flagelo, Bernays sugeriu transformar os até então relógios de bolso em 

relógios-pulseira, para facilitar o seu transporte e consultam, propondo também que os ponteiros e a 

numeração fossem pintados com tinta contendo rádium de forma a tornarem-se luminescentes. Assim, 

graças ao seu poder de persuasão, estes relógios foram enviados aos soldados evitando muitas 

mortes. (Fonseca, 2011, p.129) 

Outro dos feitos mais notórios de Bernays é a sua ação diferenciadora na indústria do sabão. Ao 

atravessar uma crise de produção a empresa Procter and Gamble contrata este consultor de Relações 

Públicas, que após uma investigação de mercado, constata que, o principal problema da empresa é 

ser reconhecida pelo público por produzir um sabão branco não perfumado e pelas crianças não 

gostarem de espuma nos olhos quando são lavadas (Fonseca, 2011, p.131). 

Como nos apresenta Fonseca (2011), para contrariar esta tendência Bernays promoveu concursos de 

escultura em sabão, para crianças e jovens, envolvendo vários meios de comunicação social 
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promovendo assim o uso deste sabão o que resultou num enorme lucro para a empresa Procter and 

Gamble. 

Foram várias as ações promovidas por Bernays, entre elas a luta contra o racismo, a aceitação por 

parte da sociedade que as mulheres pudessem fumar em público, sendo também o responsável pelo 

tradicional breakfast americano. Foi também ele que elaborou “o primeiro guia de conduta - as bases 

da atividade e a publicação, naquele ano (1923), do primeiro grande livro sobre a matéria: Crystallizing 

Public Opinion” (Fonseca, 2011, p.33). Porém, este segundo estágio da informação evoluiu para uma 

outra fase, ou seja, o terceiro estágio, a “influência e compreensão mútuas” (Ferreira, 2010, p.34).  

Com Edward Bernays deu-se um grande avanço ao nível das Relações Públicas, pois este defendia que 

o público devia ser compreendido pelas empresas. No entanto, é necessário uma compreensão e

influência de parte a parte. Assim, surge um “aconselhamento à gestão de topo sobre matérias como a 

natureza e realidades da opinião pública ou os métodos através dos quais a organização pode 

estabelecer políticas e tomar decisões à luz da mesma opinião pública” (Ferreira, 2010, p.34). Nesta 

fase, as Relações Públicas tornaram-se essenciais para a gestão das empresas, pois eram 

determinantes para a tomada de decisões. Também se percebeu que a comunicação interna e a 

relação da empresa com os seus profissionais era importante “dado que a inserção no meio 

organizacional veio revelar este como um dos aspetos mais influentes na reputação da empresa” 

(Ferreira, 2010, p. 35). 

Todavia, a Grande Depressão dos anos 30 e a II Guerra Mundial marcaram uma grande mudança na 

forma como as Relações Públicas eram encaradas, pois suscitou nas empresas a vantagem de terem 

uma opinião pública favorável continuamente e não apenas em tempos de crise. 

Foram muitos os profissionais de Relações Públicas que surgiram “em face do crescente número de 

pessoas qualificadas a exercer a atividade. Foi criada em 1948, a PRSA, Public Relations Society of 

America, devendo assinalar-se que, em 1964, naquele país, já estavam registados oficialmente cerca 

de 150 mil Profissionais” (Fonseca, 2011, p.33). Em 1950 a Public Relations Society of America 

publicou aquele que veio a ser o primeiro código de ética em Relações Públicas o - Code of Ethics- 

(Apêndice 2) que viria posteriormente a ser alterado em 1963, 1977, 1983 e 1988 (Gonçalves, 2007, 

p. 12).
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As Relações Públicas conquistaram o seu lugar no mundo da comunicação fazendo com que esta 

profissão seja de extrema importância nos dias de hoje. 



22 

1.2. A definição das Relações Públicas 

O termo Relações Públicas é ainda para muitas pessoas abstrato, pois não é conhecido ao certo o 

trabalho do profissional ou a perceção da profissão encontra-se errada. Ao longo do tempo, vários 

investigadores têm procurado responder à pergunta de forma precisa - “O que são as relações 

públicas?”. Porém, ainda não é possível elencar uma resposta única, pois são diversas as perspetivas 

apresentadas pelos investigadores.  

O campo da publicidade, da gestão e do marketing contribuem para a indefinição das Relações 

Públicas, pois muitas vezes são confundidas com essas disciplinas. Deste modo, dada a diversidade 

das Relações Públicas torna-se difícil perceber qual o verdadeiro campo disciplinar e de atuação. 

Assim, estes fatores contribuem para a incompreensão desta profissão que é cada vez mais uma 

necessidade do mundo moderno. Como nos apresenta Grunig & Hunt (2003) “os profissionais de 

Relações Públicas podem obter o seu ordenado de grandes ou pequenas empresas de assessoria e de 

negócios, administração pública, organizações sem fins lucrativos, associações, hospitais, escolas, etc. 

Portanto, à primeira vista parece quase impossível encontrar uma definição inequívoca de Relações 

Públicas” (p.52). 

Lloyd e Lloyd (1988) apresentam-nos um conceito universal, aqui as Relações Públicas são definidas 

como “o esforço deliberado, planeado e contínuo para estabelecer e manter entendimento mútuo entre 

uma organização e o seu público” (p.19). No entanto, são várias as definições apresentadas ao longo 

dos anos, em que, perante o conjunto de diversas definições que surgiram durante a pesquisa 

decidimos apresentar as diversas explicações, com vista a uma melhor elucidação sobre o termo, 

como se pode observar na amostra a seguir reunida. 

No livro Crystallizing Public Opinion de Edward Bernays, em 1922, o autor diz-nos que: 

Os assessores de Relações Públicas deviam ser diferentes dos agentes de imprensa e publicitários da 

época. Tinham que ser éticos, profissionais e socialmente responsáveis. Deviam utilizar o conhecimento 

generalizado nas ciências sociais para compreender a opinião pública, a motivação do público, as 

técnicas de Relações Públicas e os métodos para modificar os pontos de vista dos grupos. O objetivo do 

assessor de Relações Públicas era interpretar a organização antes do público e o público antes da 
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organização. (Grunig & Hunt, 2003, p.47) 

Assim, para Bernays “as Relações Públicas são uma tentativa de, através de informação, persuasão e 

adaptação, conseguir o apoio do público para uma atividade, causa, movimento ou instituição” (Lloyd e 

Lloyd, 1988, p. 30). Por outro lado, Rex Harlow, que entre 1900 e 1976 encontrou 472 definições de 

Relações Públicas, definindo as mesmas como tendo: 

“Função de gestão distinta que contribui para estabelecer e manter linhas mútuas de comunicação, 

compreensão, aceitação e cooperação entre uma organização e os seus públicos; envolvem a gestão de 

problemas ou discussões; contribuem para que a gestão se mantenha informada e sensível à opinião 

pública; definem e enfatizam a responsabilidade de gestão e mantém-se ao corrente e a utilizar a 

mudança efetivamente, servindo de sistema de alarme e de antecipação de tendências; e utilizam a 

investigação e a comunicação como as suas principais ferramentas de forma ética e sensata” (Rex F. 

Harlow, 1976, citado em Gisela, 2010, p. 21). 

Nesta definição, Harlow mostra-nos as Relações Públicas como um mediador entre as empresas e os 

seus públicos. Também em 1978, na Assembleia Mundial de Associações de Relações Públicas que 

ocorreu no México, concordou-se que “a prática de Relações Públicas é a arte e a ciência de analisar 

tendências, prever as suas consequências, aconselhar os líderes das organizações e implementar os 

programas de ação planificados que servirão tanto os interesses das organizações como os do público” 

(Grunig & Hunt, 2003, p.55). 

Em 1984, Grunig e Hunt apresentam-nos uma definição muito concisa, sendo que para estes autores, 

as “Relações Públicas são a direção e gestão da comunicação entre uma organização e os seus 

públicos” (Grunig & Hunt, 2003, p.55). Estes defendem que as empresas sempre tiveram de 

comunicar com os seus públicos, porém, de forma informal e descoordenada. Mas a partir de certa 

altura, o público tornou-se maior e mais especializado não podendo ser ignorado por parte das 

empresas, como tal, é necessário por parte da direção dispor de mais tempo para gerir a comunicação 

externa. Em consequência, as empresas contrataram especialistas em comunicação para fazer essa 

gestão da comunicação entre os públicos e a empresa surgindo as Relações Públicas. 

Segundo Grunig e Hunt (2003), são vários os autores que consideram as empresas como sistemas que 

são formados por um conjunto de subsistemas que se articulam entre si. Para estes autores as 
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Relações Públicas formam um subsistema diretivo da organização (Grunig & Hunt, 2003, p.57), como 

é apresentado na figura 1. Dado que encaram o profissional de Relações Públicas como aquele que 

delimita os “limites externos da organização, servindo como um elo entre a organização e os grupos e 

indivíduos externos. Eles têm um pé na organização e o outro fora” (Grunig & Hunt, 2003, p.57). 

A proposta apresentada por Philip Lesly em 1995 mostra-nos uma adaptação mútua, ao contrário dos 

autores anteriores que falavam de uma gestão entre a organização e os seus públicos. Para Lesly, as 

Relações Públicas podem ser definidas como “ajudar uma organização e seus públicos a mutuamente 

se adaptar uns aos outros” (Lesly, 2002, p. 3). Nesta perspetiva, é visível uma mudança de paradigma, 

visto que não é uma relação unilateral em que a empresa envia informação ao seu público, mas sim 

uma relação bidirecional em que ambas as partes trocam informação necessária para o entendimento 

mútuo e para uma adaptação das empresas ao seu público, o que não era visível anteriormente. 

As Relações Públicas, em 1999, para Lampreia, eram “a técnica de comunicação que visa, através de 

vários meios, divulgar a boa imagem de uma organização (um produto, serviço ou pessoa) junto dos 

seus públicos” (Lampreia, 1999, p.19). 

Figura 1 – As Relações Públicas como um subsistema da organização (Grunig e Hunt, 2003, p. 57)

Estas são algumas das várias definições que poderíamos apresentar, apesar de todas elas mostrarem 

perspetivas distintas todas têm, por sua vez, algo em comum uma vez que de entre as definições 
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apresentadas, os conceitos de públicos, persuasão, gestão e organização estão presentes. 

O conceito de públicos é uma das noções apresentadas nas definições de Relações Públicas. Deste 

modo, “podemos definir os públicos de uma instituição como o grupo de pessoas que interessam a 

essa instituição, estando com ela direta ou indiretamente relacionados e para quais o trabalho de 

Relações Públicas se desenvolve” (Caetano & Rasquilha, n.d., p.41). 

Portanto, é necessário uma correta identificação dos públicos para uma mensagem eficaz. 

Posteriormente a essa identificação e ordenação por parte das Relações Públicas, nomeadamente a 

distinção de públicos internos e externos, é possível uma comunicação mais eficaz e direcionada para 

cada um dos diversos públicos. 

A persuasão surge, intimamente associada a um sentido pejorativo, gerando, por sua vez, uma noção 

errada das Relações Públicas que perdura até aos dias de hoje. Para Paulo Serra (2007), de acordo 

com a sua análise à definição aristotélica de retórica, a persuasão:  

“É um processo através do qual um orador, dotado de um certo caráter ou credibilidade (ethos), 

procura levar um determinado auditório, com as suas emoções próprias (pathos), mediante um 

discurso incluindo um certo conjunto de argumentos lógicos (logos), a fazer um juízo relativo à 

aceitação ou recusa de uma determinada ação (política), à condenação ou absolvição de alguém, à 

apreciação ou depreciação de alguma coisa ou alguém” (Serra, 2007, p.1072).  

Porém, com a evolução das Relações Públicas, este conceito de persuasão passou a ser descartado. 

A noção de gestão também está presente nas definições anteriores. No entanto, como nos apresenta 

Gisela Gonçalves, professora doutorada na Universidade da Beira Interior, (2010, p. 24) este conceito 

pode ter um duplo significado.  

Primeiramente, a noção de uma atividade refletida e planeada, onde é necessário um planeamento que 

englobe o conjunto das atividades a desenvolver, quer por uma empresa ou para a realização de um 

determinado evento. Sendo que, quando esse planeamento refletido não acontece, as ações são 

desenvolvidas de forma desordenada e aleatória, sendo ações soltas no tempo muitas vezes ineficazes. 

Portanto, o planeamento necessita de ser contínuo e sistemático para o sucesso de qualquer estratégia 
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de comunicação. Este conceito de gestão também engloba a noção do estabelecimento de objetivos 

que sejam mensuráveis, visto que é necessário avaliar as ações desenvolvidas podendo assim permitir 

um melhor desempenho futuro. As Relações Públicas são assim apresentadas como uma disciplina 

independente e não como parte integrante do marketing, como se verificava anteriormente. 

Em segundo lugar, as Relações Públicas são apresentadas como uma importante ferramenta para a 

direção da comunicação, pois os profissionais de Relações Públicas devem ter um papel ativo na 

definição das políticas e na filosofia da organização. Ou seja, devem ser consultados aquando da 

tomada de decisão, não apenas informados das diretrizes da empresa. Culminando assim, num 

contributo na gestão das organizações. 

Resumidamente, as Relações Públicas têm um papel importantíssimo na gestão das organizações ao 

invés de uma mera disseminação de informação como era no início. Assim, é possível concluir que as 

Relações Públicas podem ser “entendidas como uma técnica de comunicação destinada a contribuir, 

estabelecer e manter um clima favorável entre uma entidade pública ou privada os seus diversificados 

e complexos públicos” (Tojal, Fonseca, Oliveira, Rebelo e Oliveira, 2006, p.25). 

Portanto, perante as várias definições apresentadas podemos compreender o que são as Relações 

Públicas, na sua linear definição. Porém, não é percetível o que realmente fazem e como o fazem. 

Neste sentido, é fundamental descrever o processo de gestão de Relações Públicas, permitindo assim 

uma visão mais concreta sobre as mesmas.   
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1.3. O Processo de gestão das Relações Públicas 

PACA é o que podemos chamar de sigla para tratar um problema de Relações Públicas. Como nos 

expõem Lloyd e Lloyd (1988, p. 45), a pesquisa, a ação, a comunicação e a avaliação são as palavras-

chave para ajudar um profissional a ser metódico e construtivo, prevenindo assim erros e omissões. 

Para estes autores “os primeiros estágios num programa de Relações Públicas são: 1 - Definir o 

objetivo, 2 - fazer a pesquisa, 3 - planear” (Lloyd e Lloyd, 1988, p. 45) e podemos acrescentar um 

quarto estágio - a avaliação. 

Gonçalves (2010, p. 40) também nos apresenta quatro fases do processo de planificação de Relações 

Públicas. Baseada em Cutlip (2001), a primeira fase é a análise do meio envolvente e definição do 

problema, sendo de seguida necessário a determinação de objetivos e estratégias. Em terceiro lugar 

temos a implementação das estratégias de comunicação definidas e por último, mas muito importante, 

temos a avaliação dos programas de comunicação. 

Estas fases podem ser representadas circularmente, como na figura 2, visto que, mediante o resultado 

da avaliação voltamos novamente à primeira fase. 

Figura 2 – O processo de Relações Públicas (Gonçalves, 2010, p. 44)
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1 - Análise do meio envolvente e definição do problema 

Para ser possível uma realização concreta e eficiente do plano de Relações Públicas é necessário uma 

análise baseada em factos concretos, independentemente da sua natureza. 

Lloyd e Lloyd (1988, p.46) propõem a resposta clara e por escrito a sete questões que são essenciais 

antes do trabalho se iniciar, sendo elas: 

1.Qual é a finalidade do programa de Relações Públicas?

2. Quais são exatamente os problemas a serem solucionados?

3. Até que ponto será essa finalidade favorecida por Relações Públicas?

4. Como vai ser o plano gerido?

5. Quem vai executar o programa?

6. Que meios de comunicação vão usar?

7. Quanto custará?

Gonçalves (2010, p.41) fala-nos em duas dimensões contempladas na análise do meio ambiente, 

sendo a primeira a análise da opinião dos públicos da organização, permitindo assim a categorização 

dos mesmos tal como referido anteriormente. 

Para Lloyd e Lloyd (1988, p.47) “muita gente cai na armadilha de pensar que sabe qual o valor que as 

outras pessoas lhe dão: qual a popularidade da firma junto dos consumidores, etc. Muito 

frequentemente a verdade é bastante diferente daquilo que ingenuamente imaginava”, levando assim a 

uma disparidade entre a imagem projetada pela empresa e a imagem recebida pelo público. Portanto, 

a “pesquisa, planificação e ação são partes de uma operação contínua, incessante, e a opinião pública 

desempenha um papel vitalmente importante na planificação” (Lloyd & Lloyd, 1988, p.47). 

A segunda dimensão da análise do meio ambiente “refere-se aos constrangimentos e regulamentos à 

atividade de uma organização, que são na maior parte das vezes económicos e políticos” (Gonçalves, 

2010, p.41). Por exemplo, no caso de mudanças de instalações por parte de uma organização, o que 

pode trazer constrangimentos para os seus trabalhadores e para o público envolvente. 
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Resumidamente, para Gonçalves (2010, p.41): 

As principais atividades comunicacionais desenvolvidas nesta 1ª fase traduzem-se na comunicação 

unipessoal (por ex., entrevistas com experts e membros dos diferentes públicos, ou a realização de 

focus group) e a análise dos meios de comunicação social. Estas atividades - vulgarmente chamadas de 

auditorias de comunicação, de imagem ou de Relações Públicas - reduzem-se no fundo, a “saber 

escutar” o meio envolvente. 

2 - Determinação de objetivos e estratégias 

Posteriormente à análise realizada e definição do problema é necessário delimitar as estratégias de 

comunicação, para atingir a solução necessária. 

As estratégias a ser implementadas “implicam atingir determinados objetivos, tais como, modificar as 

perceções, crenças e opiniões dos membros do público para, consequentemente, provocar alterações 

no seu comportamento” (Gonçalves, 2010, p.41). Portanto, estas estratégias são de demais 

importância, visto que a imagem da organização vai ser construída a partir das ações implementadas, 

dando a conhecer as políticas desenvolvidas pela empresa. 

Neste ponto, é necessário envolver todos os membros da equipa para que todos tenham conhecimento 

dos problemas e das estratégias para a sua resolução, visto que “a ignorância por parte do pessoal da 

equipa pode ser um elo muito fraco” (Lloyd & Lloyd, 1988, p.51), sendo que todos os membros da 

organização são afetados pelas ações de Relações públicas. Portanto, “quanto mais gente envolvida 

(...) maior deverá ser o seu grau de consciência do que está a tentar fazer e de como se propõe fazê-lo; 

isto aumentará as suas probabilidades de êxito” (Lloyd & Lloyd, 1988, p.51), visto que, qualquer erro 

no planeamento pode conduzir, de facto, a elevados prejuízos para a empresa, devendo esses erros ser 

evitados. 

O planeamento de Relações Públicas deve englobar o conjunto das atividades a desenvolver de forma 

contínua, sistemática e organizada, podendo ser um planeamento estratégico ou operacional. 

O planeamento estratégico trata-se de uma estratégia global de comunicação intimamente ligada às 

pressões do meio envolvente, sendo necessário o conhecimento dos públicos que dependem 
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diretamente da empresa, os públicos internos, e os públicos que dependem indiretamente da empresa, 

os públicos externos. Por sua vez, o planeamento operacional, trata-se de um planeamento a 

curto/médio prazo, como por exemplo, o planeamento de um evento inserido na estratégia global da 

organização. 

A definição do orçamento necessário para a realização das atividades previstas na estratégia de 

comunicação também faz parte desta fase, sendo que, de acordo com Lloyd e Lloyd (1988, p.56) “o 

orçamento de Relações Públicas deve ser realista. (...) A soma deve ter alguma relação com as 

dotações para funções semelhantes, tal como a publicidade”. Para estes autores também é necessário 

a realização de um calendário onde constem todas as atividades a ser realizadas, pois podem demorar 

mais que o previsto inicialmente. Assim, depois da escolha dos “meios de comunicação e tornando o 

programa operativo a principal preocupação agora é uma vigilância permanente. Uma ideia que foi 

excelente num ano pode não o ser no próximo” (Lloyd e Lloyd, 1988, p.57).  

Resumidamente, nesta segunda fase do processo de planeamento de Relações Públicas é a fase em 

que se decide o que fazer, quando fazer e que meios utilizar. Assim sendo, esta fase “ficará completa 

quando se decidir qual a estratégia mais indicada a desenvolver para atingir determinados objetivos e 

também, quais os métodos que a posteriori vão permitir avaliar os resultados” (Gonçalves, 2010, 

p.42).

3- Implementação das estratégias de comunicação

Esta é a fase em que o trabalho de Relações Públicas é mais visível, visto que é aqui que as estratégias 

são realizadas. 

A divulgação junto dos públicos envolvidos é essencial, a mensagem produzida pela empresa tem de 

se adequar ao meio, fazendo com que o público-alvo seja levado a agir de uma determinada forma. 

Durante a implementação das estratégias é necessário o seu controlo e acompanhamento, evitando 

assim, que hajam desvios do que foi previamente estabelecido e planeado. Porém, caso existam esses 

desvios é necessário a sua rápida e precisa correção. 
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Gonçalves (2010, p.43) apresenta-nos uma lista das atividades no processo de implementação de 

estratégias Relações Públicas junto dos seus públicos: 

● Assessoria de imprensa - enviar comunicados de imprensa, desenvolver conferências de

imprensa e encontros com os jornalistas, etc.

● Comunicação interna - redação de um jornal ou boletim interno, desenvolver a intranet,

organizar eventos diversos (ex. festa de natal, dia de “portas abertas”).

● Comunicação financeira - redação do relatório anual; contratos com investidores, etc.

● Assessoria à direção da organização - redação de discursos, gestão do protocolo, ações de

lobbying, etc.

● Comunicação com a comunidade - reunir com líderes da comunidade, com o porta-voz de um

grupo de interesse, desenvolver campanhas de mecenato ou de patrocínio, etc.

● Comunicação institucional - estudo e implementação de um programa de identidade gráfica,

edição de brochuras institucionais, publicidade institucional, etc.

4 - Avaliação dos efeitos dos programas de comunicação 

Esta fase, apesar de ser a última, é de extrema importância, visto que permite saber o porquê do 

orçamento investido e porque é a única forma de avaliar o êxito ou fracasso de uma ação. Porém, nem 

todos os profissionais utilizam a avaliação pois, de certo modo, é uma forma de avaliar o seu próprio 

desempenho enquanto profissionais. 

Podem ser várias as técnicas utilizadas para a avaliação, entre elas os “inquéritos, as entrevistas e 

focus group. A análise de conteúdos dos média é também essencial para revelar a forma como a 

informação fornecida pela organização está a ser descodificada” (Gonçalves, 2010, p. 43). Depois de 

aplicadas as técnicas de avaliação, os resultados podem ser interpretados dos quatro modos distintos: 

1º Os resultados podem ser negativos se os objetivos não forem atingidos devido, por exemplo, 

à má fundamentação da estratégia; 

2º Existência de erros na preparação ou implementação das ações, e que não foram corrigidos 

atempadamente; 

3º Os métodos utilizados para a avaliação das ações não detetaram o impacto das ações 

desenvolvidas; 
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4º Os resultados foram alcançados o que leva a uma avaliação positiva da estratégia de 

Relações Públicas. 

Assim, como defende Gonçalves (2010, p. 44) “consoante os resultados obtidos na avaliação das 

estratégias o processo de planificação das Relações Públicas recomeça, quer com reajustes 

necessários dos programas comunicacionais, quer através da determinação de um novo problema a 

que é necessário responder”. 
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1.4. Os quatro modelos de Relações Públicas 

Em 1984, depois de Grunig e Hunt terem entrevistado 216 profissionais de Relações Públicas 

apresentaram com base em investigação empírica, na história, na sua prática e em extrapolação para 

a atualidade, quatro modelos de Relações Públicas, que são considerados até aos dias de hoje como 

sendo o ponto de partida da disciplina de Relações Públicas, sendo os mesmos: modelo do agente de 

imprensa/publicity; modelo de informação pública; modelo assimétrico bidirecional; modelo simétrico 

bidirecional (Grunig & Hunt, 2003, p. 30). 

1. Modelo do agente de imprensa/publicity

Neste primeiro modelo, a comunicação situa-se, aproximadamente, entre 1830 e 1900. As Relações 

Públicas tinham apenas o propósito de aumentar a notoriedade da organização, recorrendo à 

persuasão e propaganda, aqui a verdade não era considerada essencial, visto que a informação 

transmitida ao público era muitas vezes incompleta ou manipulada. Este é um modelo unidirecional, ou 

seja, da organização para o público, onde a organização envia informação, mas não existe o feedback. 

(Grunig & Hunt, 2003, p. 30). 

2. Modelo de informação pública

Entre 1900 e 1920, este modelo esteve muito presente. Mantém-se a ausência de feedback, pois 

contínua assimétrico e unidirecional, isto é o envio de informação da empresa para o público. Porém, 

neste modelo a veracidade das mensagens é considerada importante ao contrário do modelo anterior. 

Portanto, o principal objetivo é informar e não disseminar informação (Grunig & Hunt, 2003, p. 31). 

3. Modelo assimétrico bidirecional

Este modelo, apesar de ainda ser assimétrico apresenta uma evolução, sendo bidirecional (o que não 

se verificava nos anteriores). Situa-se entre 1920 e 1960 e é o modelo em que, pela primeira vez, é 

considerado o feedback. Contudo, a “pesquisa é formativa e utilizada para detetar o que o público vai 

aceitar e tolerar para depois tentar persuadi-lo” (Grunig & Hunt, 2003, p. 31). 
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Assim sendo, são empregues os métodos de pesquisa pelas ciências sociais, apresentados na página 

anterior (por exemplo o focus group, entrevistas, etc.), apenas para mais tarde poder persuadir o 

público. Mas este não afeta a organização, não há equilíbrio entre os públicos e a organização, pois à 

posteriori da análise do público a organização não sofre qualquer mudança ou adaptação, não havendo 

compreensão nem mútuo entendimento. Ao contrário da pesquisa avaliativa, que é realizada 

anteriormente e posteriormente a uma ação de Relações Públicas, com vista a mensurar os objetivos 

atingidos (Grunig & Hunt, 2003, p. 31). 

As principais caraterísticas deste modelo são, segundo Grunig e Hunt (2003, p.31): 

● O principal objetivo é persuadir os públicos para que se comportem do modo que a

organização deseja;

● Antes de iniciar uma estratégia de Relações Públicas é necessário pesquisar para confirmar

quais as atitudes que os públicos têm da organização e como se podem modificar;

● Antes de iniciar a estratégia, também é necessário pesquisar para confirmar se a política da

organização poderá ser aceite pelos públicos;

● Uma vez executada a campanha, estratégia ou programa de Relações Públicas assimétricas, a

pesquisa deve permitir determinar a sua efetividade em relação à mudança de atitude por

parte dos membros do público.

4. Modelo simétrico bidirecional

Este modelo “constitui o modelo de Relações Públicas Excelentes, é daqui que sai um modelo 

normativo, que reflete mais um pensamento que uma realidade empírica” (Grunig & Hunt, 2003, p. 

31). Podemos afirmar que este modelo teve início na década de 60 e prolonga-se até aos dias de hoje.  

Neste modelo as Relações Públicas atuam com um papel mediador entre os públicos e a organização, 

ao contrário dos outros modelos expostos anteriormente, neste está presente o entendimento mútuo, 

resultando assim na procura do equilíbrio entre a organização e o meio. Portanto, a pesquisa é 

avaliativa, como exposto anteriormente, sendo realizada anteriormente e posteriormente a uma ação 

de Relações Públicas, com vista a mensurar os objetivos atingidos. Após a obtenção dos resultados, a 

organização procura ajustar as suas políticas com vista a um melhor entendimento com os públicos 

(Grunig & Hunt, 2003, p. 31). 
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Grunig e Hunt (2003, p. 32) definiram como perfil básico do modelo assimétrico bidirecional:  

 

● O objetivo das Relações Públicas é modificar a atitude e o comportamento tanto da 

organização como do público; 

● Os profissionais que praticam este modelo são mediadores, no sentido em que colaboram 

com a organização e os seus públicos na negociação de potenciais ou reais conflitos (...); 

● A finalidade das relações simétricas é desenvolver o entendimento mútuo entre a organização 

e os públicos por ela afetados; 

● Previamente ao iniciar um programa de Relações Públicas simétricas, deve-se realizar uma 

investigação sociológica, basicamente qualitativa, para determinar qual é o grau de 

entendimento entre a organização e os seus públicos e vice-versa. 

 

O modelo simétrico bidirecional representa uma rutura com a visão das Relações Públicas 

predominante até então, isto é, deixa de existir uma via de manipulação dos públicos em benefício das 

organizações, para existirem “agentes de investigação científica que, através do diálogo, procuram 

chegar a uma simbiose de ideias, atitudes e comportamentos” (Pereira, 2011, p. 25). 

 

Grunig e Hunt (2003, p.33), após a sua investigação, concluíram que as empresas utilizam estes 

quatro modelos de Relações Públicas em duas direções opostas. Primeiramente, os modelos podem 

servir como estratégias situacionais que as organizações implementam para diferentes públicos e 

diferentes problemas de Relações Públicas. Por sua vez, a segunda direção aponta para pressupostos 

onde os modelos fazem parte da ideologia da organização e da sua cultura, ou melhor uma implicação 

ética. 

 

Na primeira direção, temos a comunicação assimétrica, na qual podemos incluir os três primeiros 

modelos de Relações Públicas. Grunig e Hunt (2003, p. 34) propõem uma lista em que é pressuposto 

que a organização pretende influenciar os seus públicos em benefício da organização: 

 

● Orientação interna da organização - os seus membros preocupam-se por observar o meio 

envolvente, mas não veem a organização como os públicos a vê; 

● Sistema fechado - a informação flui para o exterior, mas não pelo seio da organização; 

● Eficiência - A eficiência e controlo dos custos é mais importante que a inovação; 
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● Elitismo - os líderes da organização consideram-se mais informados que os públicos;

● Conservadorismo - A mudança é indesejada;

● Tradicionalismo - A tradição proporciona estabilidade e ajuda a manter a cultura corporativa;

● Poder centralizado - Na organização, a autoridade está nas mãos de alguns que deixam pouca

margem de decisão aos empregados, o que implica uma gestão autocrática das organizações.

A comunicação simétrica é apresentada como a segunda direção, representando o quarto modelo de 

Relações Públicas, em que aqui estão enquadrados os profissionais que consideram a compreensão 

mútua a primeira finalidade do seu trabalho. De seguida são enumerados por Grunig e Hunt (2003, p. 

34) as principais caraterísticas da comunicação simétrica:

● Igualdade - Os indivíduos devem ser tratados como iguais e respeitados como seres humanos;

● Autonomia - As pessoas são mais inovadoras, construtivas e estão mais satisfeitas quando

gozam de autonomia para influenciar o seu próprio comportamento, em vez de se sentirem

controlados por terceiros. A autonomia aumenta a satisfação laboral dentro da organização e a

cooperação com o exterior;

● Inovação - As novas ideias e a flexibilidade de pensamento são preferidas em relação ao

tradicionalismo e à eficiência;

● Descentralização - A direção e gestão das organizações tem de ser coletiva. Os gestores devem

coordenar em lugar de mandar. A descentralização incrementa a autonomia, a satisfação

laboral e a inovação.

● Responsabilidade - As entidades e os seus públicos têm de ser conscientes da consequência

do seu comportamento, evitando as consequências negativas;

● Resoluções de conflitos - Os conflitos devem resolver-se através da negociação, da

comunicação e do compromisso, no lugar de usar a força, a manipulação, a coerção e a

violência;

● Liberalismo e os grupos de interesse - Ao contrário do liberalismo clássico, o neoliberalismo

contempla o sistema político como um mecanismo para uma competição entre os grupos de

interesse.

Estes quatro modelos de Relações Públicas podem ser resumidos na tabela seguinte (tabela 1), na 

qual é possível verificar as suas principais caraterísticas, o seu lugar na história, bem como as figuras 

mais importantes em cada modelo. 
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Tabela 1 – Os quatro modelos de Relações Públicas (Grunig & Hunt, 2003, p. 73)

Resumidamente podemos afirmar que o modelo simétrico bidirecional procura romper com a má 

reputação das Relações Públicas, reafirmando assim, a transição da persuasão para uma perspetiva de 

compreensão mútua que é a chave das Relações Públicas. Aliás “a defesa de um paradigma simétrico 

das Relações Públicas conseguiu, no fundo, colocar a propaganda e a persuasão na lista de práticas de 

Relações Públicas ilegítimas” (Gonçalves, 2010, p. 64). 
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Capítulo 2 - O profissional de Relações Públicas 

“Podemos dizer que uma ocupação torna-se uma profissão quando a maioria dos que a realizam 

possui qualificação de profissionais” (Grunig & Hunt, 2003, p. 133). 

2.1. À procura de uma designação consensual 

Como vimos no capítulo anterior, Ivy Lee e Edward Bernays iniciaram e modificaram a história das 

Relações Públicas e também, como referido anteriormente, em 1964, nos E.U.A. estavam registados 

150 mil profissionais de Relações Públicas na PRSA, Public Relations Society of America. Porém, é 

necessário saber em que consiste um profissional de Relações Públicas, quais as suas funções e o que 

torna as Relações Públicas uma profissão. 

Primeiramente, é importante definir o termo profissão que vamos usar. Fidalgo (2005, pp. 2 e 3) ao 

citar Claude Dubar e Pierre Tripier expõe-nos o termo profissão sintetizado em quatro “universos de 

significação” (sendo o quarto aspeto adicionado mais recentemente): 

1. “Qualquer coisa que se enuncia publicamente e que está ligado a crenças político-religiosas” (é a

chamada ‘profissão de fé’, o ‘professar certas crenças ou valores’);

2. “O trabalho que se faz, na medida em que nos permite viver graças ao rendimento que dele retiramos”

(esta aceção é próxima da ‘ocupação’ e costuma incluir-se nos elementos básicos de identificação de

uma pessoa, a par de nome, estado civil, naturalidade, residência…);

3. “Conjunto de pessoas que exercem o mesmo ofício” (e o sentido aqui é próximo do de ‘corporação’ ou

de ‘grupo profissional’);

4. Profissão “como função” ou como “posição profissional num organigrama”.

Segundo o dicionário online Infopédia da Língua Portuguesa, profissão é: 

“1.ato ou efeito de professar; 2.declaração pública; 3. exercício habitual de uma atividade económica 

como meio de vida; ofício; mister; emprego; ocupação; profissão de fé - declaração pública da crença 

religiosa ou opinião política, comunhão solene; profissão liberal - profissão que se exerce livremente 



40 

(medicina, advocacia, etc.),qualquer atividade lucrativa, por conta própria, que não seja de natureza 

comercial ou industrial.”1  

É igualmente necessário compreender em que consiste o profissional de Relações Públicas. Para isso, 

Broom e Smith (citado em Gonçalves, 2010, p. 24 e 25) apresentaram em 1979 quatro papéis 

atribuídos aos profissionais de Relações Públicas, sendo eles: 

 Prescritor especialista – é considerado a autoridade sobre a comunicação, daí que os órgãos de gestão 

se apoiem nele para a resolução de problemas. Investiga e define os problemas de Relações Públicas, 

desenvolve programas e interpreta-os, recorrendo ou não, à ajuda de profissionais de outras áreas. 

Facilitador Comunicacional – atua como intermediário ao interpretar, mediar e manter aberta a 

comunicação bidirecional entre a organização e os seus públicos. É muitas vezes o contacto oficial na 

organização; consegue remover barreiras e estabelecer linhas de comunicação entre todas as partes 

interessadas, trabalhando a partir da ideia de que a compreensão mútua facilita o processo de tomada 

de decisões e providencia benefícios compartilhados. 

Facilitador da resolução de problemas - procura identificar e resolver problemas trabalhando em 

conjunto com os envolvidos. Participa nas decisões estratégicas ajudando a estabelecer objetivos, a 

definir necessidades comunicacionais, e aconselha sobre a implementação de programas de Relações 

Públicas em situações de crise. 

Técnico de comunicação – possui elevada capacidade para desenvolver programas comunicacionais, 

que passem pela escrita de comunicados de imprensa, edição de publicações internas ou 

desenvolvimento de websites. Este profissional raramente se envolve no processo de tomada de 

decisões.  

Brom e Dozier (1986), citados por Gonçalves (2010, p. 25), expõem uma tipologia mais simplificada 

da anterior, um modelo dividido do profissional de Relações Públicas enquanto “técnico” e “gestor” 

visto que, para estes autores, o profissional combina muitas vezes algumas das funções de prescritor 

especialista, facilitador comunicacional e na resolução de problemas. 

Estes autores definem o “técnico de Relações Públicas” como o responsável por definir os assuntos 

táticos, como é o caso da relação com os média ou a criação de conteúdos. Por outro lado, o “gestor 

de Relações Públicas” apresenta caraterísticas mais estratégicas, pois é o responsável pela resolução 

1
 Profissão in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora,2003-2018. Acedido em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/profissão 
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de crises e problemas que possam surgir, sendo também responsável pela criação da estratégia 

comunicacional da empresa. Portanto, podemos identificar uma grande diferença entre os dois tipos de 

agentes de Relações Públicas, pois o gestor integra o processo de tomada de decisão ao contrário do 

técnico, que apenas implementa as decisões previamente tomadas. 

Gonçalves (2010, p.26) identifica outro contributo para o estudo do papel do Relações Públicas, 

também produzido por Broom e Dozier (1986). Como os homens estão há mais tempo no 

mercado laboral possuem mais experiência e, portanto, seria mais provável encontrar um homem a 

desempenhar a profissão de Relações Públicas, executando assim uma função de gestão e 

auferindo salários mais elevados. Contrariamente, as vozes feministas defendem que a dicotomia 

gestor/técnico banaliza a dimensão técnica da profissão, desenvolvida muitas vezes por mulheres 

e, por sua vez, essencial. Sendo que várias vezes essa dimensão técnica tem uma função dupla, 

ou seja, tática e estratégica, possuindo também um papel na tomada de decisão.  

Neste sentido, Sousa (2004, p. 13) depois de definir as Relações Públicas como “um conjunto de 

técnicas de investigação e de comunicação integrada e planificada, alicerçada em conhecimentos 

científicos e desenvolvidas”, apresenta-nos como funções atribuídas a estes profissionais: 

● A criação e gestão de imagens de pessoas organizações, bens e serviços;

● A mudança de comportamentos, atitudes e cognições de pessoas e organizações;

● A resolução de problemas pontuais e de crises;

● A facilitação de tarefas;

● A integração social, cultural e profissional;

● A fluidez de circulação de ideias e de informações;

● A análise de tendências e a previsão de consequências. (Sousa, 2004, p. 13)

De acordo com esta linha de pensamento, Grunig e Hunt (2003, p. 133) definiram cinco caraterísticas 

que na sua generalidade um profissional possui, independentemente da área, podendo e devendo ser 

estendidas ao profissional de Relações Públicas, sendo elas: 

1. Conjunto de valores profissionais - Os profissionais, em particular, creem que servir os outros é mais

importante que o seu próprio benefício económico;

2. Associação de organizações a profissionais fortes - As organizações profissionais proporcionam aos
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seus membros os profissionais necessários para serem fiéis à profissão. As organizações profissionais 

também os acreditam, familiarizam-nos com os valores da profissão, desenvolvem uma cultura 

profissional e sancionam aqueles que violam os valores e a ética da profissão; 

3. A observância dos padrões profissionais - As profissões reais têm um código de ética e um

procedimento para o fazer cumprir. Os profissionais que violam esse código ético devem ser excluídos

da organização que exigem o seu cumprimento;

4. Uma tradição intelectual e conhecimento sólido - Uma profissão requer conhecimento sólido. Os

profissionais compreendem a base teórica e aplicam-na ao seu trabalho. Portanto, os não profissionais

não podem fornecer o mesmo serviço ou experiência como profissionais, porque não possuem o

mesmo conhecimento.

5. Habilidades técnicas adquiridas através da formação profissional - As definições enfatizam que os

profissionais devem possuir as habilidades técnicas necessárias para fornecer um serviço único e

essencial. As definições também enfatizam essas habilidades adquiridas durante um longo período de

educação profissional.

Perante estas caraterísticas associadas a qualquer profissional, Tojal et al. (2006, p. 29) apresenta-nos 

competências associadas ao profissional de Relações Públicas, sendo estas competências uma 

adaptação de outras já existentes, sendo necessária decorrente das transformações do mundo 

contemporâneo. Estas competências podem também ser o ponto de partida para a definição do perfil 

do profissional de Relações Públicas que analisaremos noutro capítulo. Portanto, para ser um 

profissional desta área é necessário: 

- Posicionamento junto da alta direção, o que pressupõe a sua implicação nas tomadas de decisão a

nível empresarial;

- Transversalidade da supervisão comunicacional, dado que o seu perfil o leva a intervir tanto nas áreas

passivas como nas áreas proativas das políticas de comunicação da empresa;

- Corresponsabilização da sua equipa de trabalho, através de elevadas qualidades de liderança e de

direção de equipas multidisciplinares; planificação estratégica das comunicações, atendendo a que,

mais do que um técnico, ele é um estratega, capaz de integrar todos os elementos na criação de uma

imagem rentável da instituição;

- Análise permanente da imagem, através da produção de estudos transversais das variáveis de

comunicação e da interpretação de estudos de imagem e notoriedade da empresa.

Como mencionado na abertura do capítulo, uma ocupação torna-se uma profissão quando a maior 
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parte daqueles que a desempenham possuem a classificação de profissionais, de acordo com Grunig e 

Hunt, 2003, p. 133. Assim, extrapolando todas as caraterísticas, tanto as transversais a qualquer 

profissão como as específicas do profissional de Relações Públicas, podemos afirmar que a 

ética/princípios deontológicos e a formação/ensino são dois pilares essenciais para a profissão de 

Relações Públicas.  

 

Ética/Princípios deontológicos 

 

Como podemos verificar, pela exposição feita anteriormente, a ética/ princípios deontológicos são 

exaltados pelos autores. Em contrapartida os profissionais que não seguirem estes princípios não são 

considerados profissionais, inclusive, devem ser punidos pela organização em que trabalham. 

 

Esta rigidez em relação à aplicação dos códigos de ética por parte dos profissionais tem como questão 

óbvia o facto de estes terem um poder enorme na construção da opinião pública (Gonçalves, 2007, 

p.6). De facto, é necessário que aqueles que praticam Relações Públicas tenham valores profissionais 

éticos para que seja possível aclamar as Relações Públicas como uma profissão. Esta defesa dos 

valores éticos e a criação de códigos de ética contribuiu para que o grau de profissionalismo na 

profissão aumentasse e, como veremos em capítulos seguintes, é essencial para a acreditação dos 

profissionais e da profissão em Portugal. 

 

A aprovação, em 1978, do Código Europeu de Conduta de Relações Públicas, mais conhecido por 

Código de Lisboa, foi um importante passo para os profissionais de Relações Públicas, visto que os 

profissionais passaram a reger-se por esse mesmo código. Também em 2005, a Associação 

Portuguesa de Comunicação de Imprensa apresentou um Código de Conduta do Gestor de 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas (anexo 1). Neste documento o profissional de 

Relações Públicas é apresentado como essencial para a “credibilidade e constante dignificação da sua 

atividade”. Para que isso seja possível é necessário que respeite valores como “a verdade, a lealdade, 

a confidencialidade e a liberdade”. Este mesmo código atribui ao Relações Públicas uma série de 

competências específicas, sendo elas: 

 

a. Pesquisa, monitorização, gestão e organização de informação;  

b. Análise de tendências e previsão de consequências em diferentes ambientes, contextos 
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socioeconómicos e setores de atividade; 

c. Conhecimento e compreensão de diferentes paradigmas, teorias e modelos de comunicação,

sua aplicabilidade e limitações;

d. Gestão da relação com diferentes públicos/stakeholders;

e. Capacidade de influenciar perceções, atitudes e comportamentos;

f. Tecnologias da informação e da comunicação e das técnicas e instrumentos de comunicação

organizacional e relações públicas;

g. Investigação, planificação, implementação e avaliação de programas de Comunicação

Organizacional e Relações Públicas;

h. Conhecimento dos constrangimentos éticos e legais inerentes à atividade profissional;

i. Gestão de temas sensíveis, questões problemáticas (issues management) e de comunicação

de crise (crisis management), gestão de assuntos públicos (public affairs) e lóbi (influence in 

decision making);

j. Planificação e implementação estratégica da comunicação

Dado que a profissão de Relações Públicas possui uma história de má reputação, como vimos 

anteriormente, Day (2001, citado em Gonçalves, 2007) defende que o profissional de Relações 

Públicas deve sempre primar por dar ao público informações verdadeiras, sendo que para a autora, a 

verdade é condicionada por três fatores, sendo eles os valores técnicos, partidários e mútuo. Para 

estes autores: 

O sistema de valores técnicos corresponde ao orgulho na profissão e na utilização eficiente das suas 

técnicas; o sistema de valores partidários está ligado a lealdades como compromisso, verdade e 

obediência; e o sistema de valores mútuos consiste no reconhecimento dos direitos dos outros com os 

quais o RP se relaciona.  

Neste sentido, a aplicação de códigos de ética por parte dos profissionais contribui para a dissolução 

dessa má imagem da profissão, visto que “as éticas deontológicas, secundarizando a questão da 

definição de bem, enfatizam a importância de estabelecer e fundamentar uma obrigação moral e a 

respetiva norma de ação que, independentemente das suas consequências deve ser sempre 

escolhida” (Gonçalves, 2007, p. 5). 

Grunig e Hunt (2003, p. 141) sugerem dois princípios éticos fundamentais aos profissionais de 

Relações Públicas. O primeiro evidencia uma vontade do profissional ser ético, ou seja, ter a intenção 
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de ser ético e digno de confiança sem prejudicar os demais profissionais. O segundo princípio denota 

uma não responsabilização de terceiros pelas ações éticas dos profissionais. Contudo, estes autores 

relembram-nos que não basta ter um código ético, é necessário que seja cumprido pelos membros de 

uma organização, sendo também indispensável que os profissionais de Relações Públicas que não 

estão filiados a uma organização cumpram um código para que não existam discrepâncias entre os 

profissionais (Grunig & Hunt, 2003, p. 146). 

Formação/Ensino 

Outro dos pilares do profissional de Relações Públicas é a formação/ensino. Esta componente é citada 

por vários autores como essencial, como já foi referido, para diferenciar aqueles que realmente são 

profissionais de Relações Públicas daqueles que não o são. 

Em 1976 Grunig e Hickson, após receberem fundos da Fundação de Pesquisa de Relações Públicas e 

Educação, puderam avaliar a qualidade do corpus teórico do profissional de Relações Públicas. Assim 

sendo, analisaram 4141 artigos e livros relacionados com a segunda edição da Public Relations 

Biography editada pela Fundação. Como resultado, apenas 63 dos 4141 artigos apresentavam base 

científica, os restantes baseavam-se numa “evidência anedótica”. Porém, mesmo os artigos com base 

científica eram duvidosos, pois as suas referências eram de estudiosos da comunicação e não das 

Relações Públicas (Grunig & Hunt, 2003, p.147). 

Estes autores apresentam como possível solução para este problema a “formação de futuros 

profissionais de Relações Públicas - e uma educação contínua para aqueles que já exercem a atividade 

- em habilidades e conhecimentos que os ajudem a ter uma força ética na organização em que

trabalham” (Grunig & Hunt, 2003, p.149). 

Resumidamente, podemos definir um profissional de Relações Públicas como sendo o profissional que 

media a comunicação entre a organização e os seus públicos. Assim, para a Associação Portuguesa de 

Comunicação de Empresa, o profissional de Relações Públicas é aquele que “desenvolve a sua 

atividade na construção e defesa da identidade e da reputação de organizações, nomeadamente, 

empresas, instituições públicas, privadas e sociais, e outras entidades, pessoas, bens ou serviços, 

assim como na expressão da sua identidade e credibilização, estabelecendo relações duradouras com 
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os diferentes públicos”. 

Por outro lado, para que as Relações Públicas sejam consideradas uma profissão é necessária, 

essencialmente, a existência de códigos éticos que sejam cumpridos por todos os profissionais, bem 

como a existência de formação que os credibilize para o exercício de funções de Relações Públicas e 

uma formação contínua por parte dos seus profissionais. 
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2.2. O perfil do profissional de Relações Públicas 

Para que um profissional de Relações Públicas possa exercer as funções que lhe são atribuídas é 

necessário, como vimos anteriormente, que o mesmo se qualifique ao longo do tempo, visto que “cada 

empresa atribui uma importância especial e qualidades diferentes, em função das necessidades de 

cada caso” (Lozano, 2001, p. 69).  

Um estudo de 2006 da Comissão de Educação em Relações Públicas - The professional bond—public 

relations education and the practice - reconhece que a profissão de Relações Públicas está a tornar-se 

global. Neste sentido são apresentados sete níveis do perfil do Relações Públicas a um nível 

educacional e profissional em todo o mundo. Dividindo-se estes níveis de análise em: “valores e 

crenças culturais; leis e políticas públicas; grupos externos, organizações e associações; fatores no 

cenário acadêmico institucional; programas de intercâmbio internacional; fatores interpessoais dentro 

de uma instituição; fatores entre estudantes e educadores interpessoais” 

Para Lozano (2001), o profissional de Relações Públicas deve fundamentar a sua formação nos 

seguintes pontos:  

1 - Cultura humanística; 

2 - Conhecimento profundo da teoria e técnica das Relações Públicas; 

3 - Conhecimento dos meios de comunicação e investigação social; 

4 - Grande capacidade para comunicar com os outros; 

5 - Conhecimento exaustivo da entidade e do seu ambiente que lhe permitam movimentar-se com 

agilidade, face às eventualidades que o seu trabalho quotidiano lhe coloque pela frente; 

6 - Conhecimento da pessoa humana.  

Podemos acrescentar a estes seis pontos outras caraterísticas importantes, tais como, o 

acompanhamento da inovação nas técnicas de comunicação social, isto é, o acompanhamento das 

tendências; o acompanhamento da relação entre a organização e os seus públicos e também uma 

determinante conduta ética, dado que, para além da formação académica, o profissional necessita de 

outras competências como as qualidades pessoais e as competências profissionais, como a 

inteligência, a lógica e o senso comum. Deste modo: 
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Um homem com inteligência pode ultrapassar várias etapas, mas se não possui lógica, nem senso 

comum, provavelmente fracassará de forma catastrófica. 

Se não possuir inteligência e lógica, é mais um funcionário. 

Se possui inteligência, lógica e senso comum, pode ser um verdadeiro chefe de Relações Públicas. 

Bastará que tenha em conta todos os pontos expostos no que respeita à sua preparação profissional. 

(Lozano, 2001, p. 71) 

Dado que os profissionais de Relações Públicas desenvolvem uma panóplia de atividades relacionadas 

com a comunicação, como a comunicação digital e redes sociais, gestão de crises, de eventos, da 

comunicação interna e da reputação da organização, mediador da comunicação entre a organização e 

o exterior, estratégia de comunicação de acordo com os interesses da organização e dos seus públicos,

é necessário que reuniam várias competências profissionais. 

Portanto, é necessário que a sua formação corresponda às exigências profissionais. Assim, os cursos 

de Relações Públicas, Ciências da Comunicação, Organização de Eventos e Marketing permitem a 

obtenção de competências como a capacidade de liderança, métodos de pesquisa e avaliação dos 

resultados, capacidade de calcular orçamentos e fazê-los cumprir, delimitação de estratégias de 

comunicação com o desenvolvimento de planos de comunicação interligados com as estratégias da 

organização e a gestão e criação de comunicação online, como por exemplo, das redes sociais.  

Perante estas inúmeras exigências profissionais, a Comissão sobre Educação em Relações Públicas 

(2006), traça um perfil ideal da formação em Relações Públicas, onde as disciplinas enunciadas são 

apresentadas como fundamentais para uma educação de qualidade. Sendo elas: 

“Introdução às relações públicas (incluindo teoria, origem e princípios); Estudos de caso em Relações 

Públicas que analisam a prática profissional; Pesquisa, medição e avaliação; Direito e ética de Relações 

Públicas; Escrita e produção de Relações Públicas; Planeamento e gerenciamento de Relações 

Públicas; Campanhas de Relações Públicas; Experiência de trabalho supervisionado em Relações 

Públicas (estágio) e Direção de Campanhas eleitorais.” (The professional bond—public relations 

education and the practice, 2006, p. 7) 

Contudo, na impossibilidade de um curso albergar estas nove disciplinas é imperativo que possua no 

mínimo as cinco seguintes:  
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Introdução às Relações Públicas (incluindo teoria, origem e princípios); Pesquisa de Relações Públicas, 

medição e avaliação; Escrita e produção de Relações Públicas; Experiência de trabalho supervisionado 

em Relações Públicas (estágio) e uma disciplina adicional de Relações Públicas em direito e ética, 

planeamento e gestão, estudos de caso e campanhas eleitorais.” (The professional bond—public 

relations education and the practice, 2006, p. 7) 

Desta forma, enquanto profissionais é necessário que reúnam uma série de qualidades pessoais, tais 

como: 

1 - Vocação. É imprescindível para exercer com brilhantismo esta profissão. 

2 - Inteligência. O que a não tenha, não pode ser dirigente, pelo menos nesta atividade. 

3 - Espírito analítico. Para chegar ao fundo dos problemas tanto de opinião como de qualquer outro. 

4 - Decisão. Para atacar os problemas, ainda que as circunstâncias sejam adversas. 

5 - Tenacidade. Para levar por diante os planos e os programas. 

6 - Sentido de orientação. Sem ela não é possível planificar, nem realizar. 

7 - Sentido de oportunidade. Para aproveitar as circunstâncias e escolher o melhor momento. 

8 - Capacidade criadora prática. Para conceber ideias brilhantes, mas realizáveis. (Lozano, 2001, p. 70) 

Como competências pessoais, estes profissionais devem possuir capacidade para trabalhar sobre 

pressão, devem trabalhar focados nos resultados, ter capacidade de autoconfiança e atenção aos 

detalhes. Lozano (2001) enumera seis atributos de caráter moral que considera necessárias a um 

profissional de Relações Públicas, como: 

1 - Propor-se, como meta pessoal, humanizar tudo o que o rodeia e procurar por todos os meios o bem 

comum. 

2 - Ser justo e comedido; 

3 - Abnegação e humildade. O êxito da sua gestão tem que ser sempre atribuível à empresa e ao grupo 

humano que a constitui; 

4 - Esforçar-se por compreender os outros e estudar a forma de se fazer compreender; 

5 - Objetividade para ponderar as razões das partes e satisfazer a ambas na sua justa medida; 

6 - Desinteresse e entrega total. Em Relações Públicas é necessário ser o primeiro em todas as boas 

qualidades. (Lozano, 2001, p. 70) 



50 

Com a junção de todas estas caraterísticas, a formação e as caraterísticas profissionais e pessoais, 

está criado o perfil ideal de um profissional de Relações Públicas. 
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2.3. O surgimento das Relações Públicas em Portugal 

Sendo a formação e o ensino um pilar importantíssimo para um profissional de Relações Públicas, é 

notório que até há pouco tempo não existia um curso oficial de Relações Públicas em Portugal. Abílio 

da Fonseca (2011), no seu livro “Para uma História das Relações Públicas” dedica um capítulo à 

história das Relações Públicas em Portugal do qual retiramos os que consideramos ser os grandes 

impulsos para a profissão no nosso país.  

Podemos afirmar que, em Portugal, as Relações Públicas deram os primeiros passos em 1509, 

quando o rei D. Manuel I demonstrava “preocupações com o bom relacionamento negocial e a imagem 

do Estado” (Fonseca, 2011, p. 83). Assim, nesse mesmo ano decretou “que sejam bem tratados os 

mercadores y pessoas que trautam em nossas Caazas, (...) bem ouvidos, respondidos, y despachados 

(...) y de modo que sempre possam hir contentes y do seu bem livrados, y con rezam e justissa” (, 

2011, p. 83). Esta convicção demonstra a preocupação do rei com a relação dos negociantes com o 

público, estando assim implícito o interesse nos negócios. 

Porém, em Portugal, apenas em 1959-1960 a profissão começou a ser praticada em grandes 

empresas. Contávamos já com 50 anos de atraso face aos E.U.A. Contudo “dada a falta de 

qualificação de uma grande parte do pessoal que a exercia, só em 1974 é que começou a ser aplicada 

de maneira efetiva, com método e técnica” (Lampreia, 1999, p. 17). O surgimento da profissão está 

associado às multinacionais que se instalaram na capital, pois em 1960 instalaram-se em Lisboa as 

petrolíferas Mobil e Shell que contavam com apoio de serviços de Relações Públicas.  

Figura 3 – Primeiro anúncio de Relações Públicas no Diário de Notícias a 1 de novembro (Fonseca, 2011, p. 84)

Historicamente é de salientar o primeiro anúncio de Relações Públicas (figura 3) em Portugal. A 1 de 

novembro de 1959, o jornal Diário de Notícias continha um anúncio, apesar da sua reduzida 

dimensão, a solicitar “um Public Relations para um organismo oficial Português: o LNEC - Laboratório 
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Nacional de Engenharia Civil” Para assumir o cargo foi escolhido o Dr. Domingos de Avellar Soeiro, 

considerado o pioneiro da profissão em Portugal destacando-se também por criar, em 1968, a primeira 

associação profissional em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Relações Públicas (SOPREP) 

(Gonçalves, 2010, p. 143). 

Para que Portugal pudesse acompanhar a evolução da profissão face a outros países e para que os 

profissionais e futuros profissionais em Portugal pudessem estar preparados, foi criado em fevereiro de 

1964 o Instituto de Novas Profissões com um curso de Relações Públicas. Inicialmente, depois de 

frequentar o curso, era atribuído um diploma que assegurava uma boa formação inicial para o exercício 

das funções, porém, só em 1971 é que o curso foi reconhecido pelo Ministério da Educação Nacional 

como de nível superior, sendo portanto o primeiro curso superior na área das Relações Públicas em 

Portugal que se mantém ativo até aos dias de hoje (Fonseca, 2011, p. 85).  

Também no ano de 1968, como nos apresenta Fonseca (2011, p. 86), por iniciativa do Dr. Domingos 

de Avellar Soeiro, foi fundada a Sociedade Portuguesa de Relações Públicas (destinada a profissionais e 

também aos que não exerciam a profissão), tendo no ano seguinte aderido à Confédération Européen 

des Relations Publiques, que organizou no biénio de 1970/1971 uma assembleia plenária onde foi 

revisto e aprovado o Código de Atenas, que desde logo foi formalmente adotado em Portugal.  

A Sociedade Portuguesa de Relações Públicas conheceu o seu fim em 1982, devido à divergência de 

interesses por parte dos sócios, visto que de um lado tínhamos os interesses dos profissionais e do 

outro lado tínhamos os interesses daqueles que não eram profissionais. Esta, por sua vez, deu lugar à 

Associação Portuguesa de Relações Públicas destinada apenas para profissionais, que também devido 

a conflitos internos desfez-se em 1991.  

Com o fim do regime do Estado Novo, em 1974, a esperança na profissão renasceu, visto que durante 

o regime, a liberdade de expressão era nula sendo os meios de comunicação os mais afetados. Depois

de uma breve crise na profissão, esta foi restabelecida primariamente na administração pública e só 

depois em empresas privadas. Assim, em 1976, surge em Lisboa a Agência Internacional de 

Comunicações, que se tornou a primeira em Portugal a fazer lobbying político sem uma ligação 

publicitária (Fonseca, 2011, p. 88). 
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Fonseca (2011), no seu livro, assinala um acontecimento de demais importância, a 16 de abril de 

1978, em assembleia-geral da Confederação Europeia das Relações Públicas foi revisto o Código de 

Atenas (até então o código de ética das Relações Públicas) e foi aprovado em seu lugar o Código de 

Lisboa como o Código Europeu de Conduta Profissional.  

No ano letivo de 1979/80, nos 10º e 11º anos do ensino secundário na área de Humanidades é 

iniciado o ensino da disciplina de iniciação às Relações Públicas, motivando assim a publicação de 

alguma biografia de caráter pedagógico. 

Com o Decreto-Lei 26/89, de 1 de janeiro de 1989, foram criadas as escolas profissionais, para que 

em conjunto com os cursos profissionais já existentes fosse possível formar técnicos intermédios de 

nível III, nomeadamente em cursos de Comunicação/Marketing/Publicidade e Relações Públicas. 

Também neste ano teve início a formação para profissionais de Relações Públicas a nível universitário, 

primeiro em bacharelato, depois em licenciatura e posteriormente em pós-graduações. 

No ano 2000, existiam em Portugal 41 estabelecimentos de ensino a lecionar Relações Públicas. 

Também neste mesmo ano, mas a nível profissional, 53 empresas estavam mencionadas nas listas 

profissionais, sendo a grande maioria registada em Lisboa, mais precisamente 37, e apenas quatro no 

Porto. A sua área de atuação concentrava-se em exercer profissão em empresas privadas e organismos 

públicos. 

Apesar do início fervoroso, a falta de preparação académica e deficiente preparação profissional, 

conjuntamente com as adversidades que as Relações Públicas enfrentaram ao longo do seu 

crescimento contribuiu para algum descrédito e desvalorização da profissão por parte das empresas. 

Aliás, para Fonseca (2011, p. 113): 

Pode dizer-se ainda, em boa verdade, que, sobretudo em época de retração económica e mercê da 

maioria significativa do empresariado - que enferma de reduzida preparação escolar e míope visão do 

futuro - os profissionais portugueses de Relações Públicas ainda não estão plenamente aceites como os 

seus congéneres de outros países. 

A 15 de junho de 2010, reuniu-se em Estocolmo o Fórum Mundial de Relações Públicas, que contou 

com a presença de profissionais, investigadores e educadores da área. Este fórum teve como objetivo 
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uniformizar as práticas de Relações Públicas a nível global, bem como, estabelecer o seu papel na 

organização comunicativa, sendo assim consolidados os Acordos de Estocolmo (Pereira, 2011, p. 57). 

A adoção destes documentos são esforços que contribuem na luta da acreditação da profissão em 

Portugal. 

Deste modo, os Acordos de Estocolmo vieram substituir o Acordo de Lisboa, visto que, atualmente 

“constituem aquilo que é hoje consensualmente aceite e reconhecido, a nível global, disciplinar e 

profissionalmente, como sendo as práticas constituintes da profissão de Relações Públicas” (Pereira, 

2001, p. 57). Os Acordos de Estocolmo regem-se por seis eixos de análise, “como sendo os eixos de 

atuação do profissional de Relações Públicas: Sustentabilidade, Governação (Governance), Gestão, 

Comunicação Interna, Comunicação Externa e Coordenação entre Comunicação Interna e 

Comunicação Externa (Pereira, 2011, p. 58).  

Resumidamente, como nos expõe Gonçalves (2010, p.148), podemos dividir o surgimento das 

Relações Públicas em Portugal em três fases. A primeira fase trata-se do início da atividade em 

Portugal nos anos 60, sendo visível o seu surgimento no ensino, nos negócios e nas iniciativas de cariz 

associativo. Com a revolução de 1974, torna-se visível a segunda fase, neste estágio regista-se o 

verdadeiro lançamento da profissão, sendo esse crescimento ainda mais visível a partir dos anos 90. 

Porém, só a partir de 2000 é que “as Relações Públicas em Portugal entram na idade adulta, com a 

consolidação do número de profissionais e a importância deste setor profissional e também, com o 

crescimento da oferta de cursos de pós-graduação especializados na área das Relações 

Públicas” (Gonçalves, 2010, p. 148). 
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2.4. O reconhecimento da profissão em Portugal 

As Relações Públicas surgiram com Ivy Lee, que é considerado o pai das Relações Públicas. Porém, foi 

Edward Bernays o primeiro a utilizar a designação Public Relations para designar o seu trabalho 

enquanto profissão. De facto, desde que estes profissionais modificaram este campo de atuação, 

surgiram outros profissionais que defendem que as Relações Públicas devem ser reconhecidas como 

uma profissão, contudo este reconhecimento da profissão só será possível se os profissionais 

cumprirem os códigos de ética do mesmo modo que acontece com o jornalismo (Grunig & Hunt, 2003, 

p.129).

Em Portugal, as Relações Públicas surgiram há 60 anos, porém continuam mal definidas e 

confundidas com outras profissões como a publicidade e o marketing. Outras áreas das ciências 

sociais surgiram mais tardiamente, como o marketing, no entanto alcançaram um crescimento 

sustentado, conseguindo divulgar e manter os seus objetivos e a sua área de atuação. 

Para Rodrigues (1997, p. 21) existe uma confusão entre o termo profissão e profissionalização, uma 

vez que para este autor a profissionalização de uma profissão é a “sequência de eventos ou etapas 

seguidas pelos grupos ocupacionais até ao estádio do profissionalismo”. Portanto, perante esta 

definição, podemos auferir que as Relações Públicas em Portugal estão num processo de 

profissionalização. 

Este autor apresenta-nos também quatro etapas pelas quais passam as ocupações no seu processo de 

profissionalização, etapas essas que também estão a ser percorridas pelas Relações Públicas em 

Portugal (Rodrigues, 1997, p. 22):  

- Passagem de atividade amadora a ocupação a tempo inteiro;

- Estabelecimento do controlo sobre a formação;

- Criação de associação profissional, cujas principais funções são a definição das tarefas essenciais, a

gestão de conflitos internos entre os membros com diferentes recursos de formação e a gestão dos

conflitos com outros grupos que desenvolvem atividade semelhante;

- Proteção legal;

- Definição do código de ética.
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Perante estas etapas, para Grunig e Hunt (2003, p. 27), as Relações Públicas devem ser consideradas 

uma profissão, visto que têm um corpo teórico que podemos identificar, bem como um código ético 

que se pode fazer cumprir, contudo “o desenvolvimento tardio da profissão e a constante 

descredibilização de que é alvo, bem como o desenvolvimento generalizado dos seus valores, práticas 

e ferramentas têm impedido o crescimento desta área em Portugal” (Ferreira, 2010, p. 63). 

Com o surgimento da profissão em Portugal foi realizada uma tradução literal do termo para Relações 

Públicas, o que tem causado ao longo do tempo uma certa esquizofrenia terminológica, visto que existe 

uma enorme discrepância sobre qual o termo mais correto para designar esta profissão. Esta 

discrepância prende-se, sobretudo “com o facto de a expressão ter adquirido em Portugal uma série de 

conotações tendencialmente negativas que acabaram por comprometer o seu uso, apesar disso já 

consagrado e dificilmente substituível nos hábitos do cidadão comum” (Tojal et al., 2006, p. 36). 

Nos primórdios da profissão, em Portugal, as empresas atribuíam o cargo de Relações Públicas a 

pessoas “cujo principal mérito residia no facto de serem familiares ou protegidos dos donos das 

instituições, ou antigos desportistas com alguma fama, ou políticos retirados e militares de alta patente 

na situação de reserva ou reformados” (Fonseca, 2011, p. 85).  

Deste modo, esta atribuição da profissão sem algum tipo de formação ou mérito pelos que a exerciam 

criou um certo estereótipo acerca do profissional de Relações Públicas. Aliás, para muitos, a 

profissionalização das Relações Públicas é uma anedota, dado que muitos profissionais possuem 

outras ocupações que erradamente descrevem como a profissão de Relações públicas (Grunig & Hunt, 

2003, p. 128), por exemplo, como sendo aquele que está presente em festas mediáticas, que angaria 

clientes para uma determinada marca ou mesmo como um indivíduo que “usa métodos pouco 

transparentes para a obtenção de determinados fins” (Tojal et al., 2006, p. 37). 

Um avanço importante para a oficialização das Relações Públicas em Portugal, ocorreu em 1978, 

quando o Código de Atenas (ver anexo 2) foi implementado em Portugal, visto que este código de ética 

é aquele que regula os profissionais em Portugal. Nele podemos ler que o profissional de Relações 

Públicas deve ter “em mente que, por causa da relação entre Relações Públicas, profissão e público, a 

conduta do praticante - mesmo em privado - terá um impacto sobre o modo como a profissão como 

um todo é avaliada”. 
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Dr. Domingos de Avellar Soeiro, como referido previamente, é considerado o pioneiro da profissão em 

Portugal, tendo ocorrido em 1972 uma das primeiras tentativas de oficialização da profissão, visto que, 

“deu-se início ao processo de legitimação da promulgação do estatuto de Relações Públicas, no qual 

assumiram um papel preponderante a Sociedade Portuguesa de Relações Públicas e posteriormente, a 

Associação Portuguesa de Relações Públicas” (Tojal et al., 2006, p. 39). Este processo originou a 

definição oficial de Técnico de Relações Públicas na Classificação Nacional de Profissões (Tojal et al., 

2006, p. 40): 

Técnico de Relações Públicas: exerce uma atividade deliberada, planificada e contínua de comunicação 

para estabelecer, manter e aperfeiçoar o conhecimento e a compreensão entre a entidade ou grupos e 

os públicos com que estejam direta ou indiretamente relacionados. Estuda, planeia, executa e controla 

ações de divulgação, informação e comunicação entre entidades ou grupos e seus públicos; estimula, 

promove e apoia ações recíprocas e de boa receção, bom contacto e bom despacho entre serviços e 

utentes; estabelece canais de comunicação entre a administração a direção e os públicos interno e 

externo; investiga e analisa a opinião desses públicos através de estudos, inquéritos e sondagens, 

propondo medidas tendentes à manutenção ou à justa modificação da referida opinião; colabora com 

todos os departamentos cuja ação possa ter influência na opinião pública; organiza o acolhimento e 

receção de novos profissionais da empresa, fornecendo-lhes esclarecimentos que lhes permitam ter 

uma atuação certa; colabora a título consultivo com as respetivas administrações ou direções na 

definição de políticas e orientações adequadas. (Tojal et al., 2006, p. 71) 

Porém, na Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, o Instituto Nacional de Estatística, no 

censo de 1991, descreve o “Diretor de Relações Públicas”, como sendo aquele que: 

Planeia, dirige e coordena as atividades de relações públicas de uma empresa ou instituição com o fim 

de promover a sua imagem no interior e exterior da mesma; promove e acompanha um programa de 

relações públicas; dirige ou colabora na preparação, difusão e distribuição de publicidade; prepara, 

nomeadamente entrevistas e reuniões entre a direção e os outros organismos; lê e dá pareceres sobre 

declarações, discursos públicos, matérias informativas relativas a assuntos de interesse para a empresa 

ou instituição e propõem alterações às linhas de conduta e/ou recomenda o percurso a conselheiros; 

estabelece e mantém os contactos com a imprensa, a rádio e a televisão e outros organismos de 

comunicação social; estabelece a ligação entre a empresa ou instituição com organizações de caridade, 

cívicas ou culturais; coordena a publicação e difusão das publicações internas da empresa. (Tojal et al., 
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2006, p. 71) 

Tendo em conta estas duas definições apresentadas, podemos concluir que existe uma diversificação 

de definições e categorias para o profissional de Relações Públicas em Portugal, nomeadamente com a 

distinção de técnico e diretor de comunicação (figura 4). De facto, em Portugal, a procura de um 

estatuto para a profissão, de uma carteira profissional e também a designação de uma expressão 

consensual que traduza a pessoa que exerce a profissão foi e é uma constante.  

2

Tabela 2 – Distinção entre Diretor de Comunicação e Técnico de Comunicação (Dozier e Broom, 1995)

Em 2001, os presidentes da Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, da Associação 

Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas e a Associação 

Portuguesa de Ciências da Comunicação, assinaram uma exposição “em que era novamente solicitado 

ao primeiro-ministro do Governo português a resolução do problema do «reconhecimento das 

profissões no âmbito da Comunicação Institucional e definição das suas diversas categorias» ” (Tojal et 

al., 2006, p. 42). Contudo, Manuel Tojal et al. (2006, p. 42) realça que a expressão Relações Públicas 

foi considerada uma parte da pré-história da profissão, tornando-se assim obsoleta, o que requer a 

adoção de uma nova terminologia. Contudo, no documento não é apontada nenhuma proposta 

consensual o que faz com que a discussão continue em aberto. 

A procura de uma designação que seja aceite entre todos torna-se difícil, o que permite perceber a 

existência de pelo menos quatro problemas de difícil resolução, como nos apresenta Tojal et al. (2006, 

p. 43):

2
 Figura 4: Sebastião, S. (2012). Relações Públicas: a comunicação, as organizações e a sociedade. Comunicação Pública, 7 (12), 23 - 42. Acedido em: 

http://journals.openedition.org/cp/112 
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- A forma conturbada como surgiu a profissão em Portugal;

- A dificuldade sentida pelos profissionais em definirem a sua identidade;

- O facto de existirem diferentes categorias dentro da profissão (estagiário, assistente, técnico,

assessor, diretor);

- O facto de que esta profissão implica dois setores bem distintos relativamente ao espaço em

que se desenvolve a sua atividade, conforme se trate de profissionais residentes ou de

consultores a que recorrem as organizações em regime de contratação externa.

Para tentar resolver o problema, vários profissionais propõem diversas designações para o profissional 

de Relações Públicas. De facto, ao longo dos anos foram surgindo em Portugal várias designações 

como relacionador de públicos, publirrelacionista, técnico de comunicação institucional, relacionista, 

comunicador relacional, consultor de comunicação, comunicador, gestores de comunicação, estrategas 

de comunicação, entre outras terminologias apresentadas por Manuel Tojal et al (2006). Sem dúvida, 

têm-se multiplicado as terminologias para a profissão, tendo existido só em 2003, pela primeira vez, 

um profissional a assumir a designação «Comunicador Institucional». Neste ano, José Luís Cavalheiro 

escreve na revista Comunicação Empresarial: 

Procurem agora compreender o que eu sinto quando passado todo este tempo me vejo, uma vez mais, 

confrontado com uma situação de participar, agora como interlocutor, num espaço de debate que 

continua à procura de encontrar o enquadramento legal da profissão de Comunicador institucional que 

não é nem mais nem menos do que aquilo que, há quase 30 anos, a APREP procurava para a mesma 

profissão, então designada como Relações Públicas. (Tojal et al, 2006, p. 50) 

Jean-Léopold Shuybroek, presidente da Internacional Commitee of Public Relations Consultancies 

Association, afirmou em 2000, que devido às várias conotações negativas associadas ao termo 

Relações Públicas, este tende a desaparecer, como já acontece nas 40 maiores empresas de 

consultoria dos Estados Unidos da América, onde esta antiga denominação foi substituída por uma 

nova expressão, a de «Consultor de Comunicação» e visto que, em Portugal, o consenso acerca da 

terminologia a utilizar é inexistente pode ser esperado que venha a ser usada a mesma terminologia 

que nos EUA (Tojal et al, 2006, p. 64 e 65). 

Tojal et al (2006) elucida-nos acerca de uma questão muito importante, a inexistência de até então, 
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uma Ordem dos Profissionais de Relações Públicas em Portugal que pudesse congregar os esforços e 

vontades para oficializar a profissão. Assim sendo, foi criada a Associação de Relações Públicas de 

Portugal para que exercesse a pressão necessária para o reconhecimento formal da profissão. No 4º 

artigo do seu estatuto, afirma que: “A associação tem por objetivo social a representação dos 

profissionais e especialistas de Relações Públicas e a defesa dos seus interessados, inclusive 

diligenciando perante o Estado a creditação/credencialização desses profissionais e especialistas” 

(Tojal et al., 2006, p. 75). 

O Ministério da Segurança Social e do Trabalho, em 2005, apresenta outro entrave à integração da 

profissão de Relações Públicas no contexto atual do Sistema Nacional de Certificação Profissional, visto 

que “a certificação desses profissionais seria sempre voluntária, não se podendo condicionar o acesso 

à profissão - aliás matéria da competência da Assembleia da República - à posse da licenciatura” (Tojal 

et al, 2006, p. 77). Neste sentido, “acreditar uma profissão é, essencialmente, distinguir uma 

legislação correta para a sua prática, bem como, a sua definição, clara e objetiva, em termos de 

enquadramento nacional das profissões” (Pereira, 2011, p. 37).  

Perante o exposto, podemos verificar que ao longo de 30 anos têm-se sucedido as tentativas para a 

creditação da profissão em Portugal, sempre sem sucesso devido à sua falta de articulação e falta de 

persistência, levando assim a um adiamento constante desta creditação. A realização de um estudo em 

Portugal semelhante ao 2010 Practice Analysis realizado em 2000 pela Universal Accreditation Board 

(UAB) poderia ajudar a perceber a tendências, as áreas de atuação em Portugal e também perceber 

qual o nível de conhecimento, capacidade e habilidades dos seus profissionais. Este mesmo estudo 

também poderia contribuir para a acreditação da profissão, na medida em que seria possível “perceber 

até que ponto o mercado de trabalho português reconhece as Relações Públicas como uma função 

estratégica, fundamental para a gestão organizacional” (Pereira, 2011, p. 35). 

Todavia, a valorização de competências e formação específica é um enfoque positivo resultante desta 

constante procura da creditação da profissão por parte dos profissionais e académicos. Portanto, existe 

cada vez mais uma valorização de competências, tais como: 

Formação académica em cursos associados à comunicação e à gestão; experiência profissional em 

funções de comunicação ou gestão não inferior a três anos; conhecimento e domínio escrito e falado de 
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línguas estrangeiras; domínio de ferramentas de comunicação informáticas, especialmente meios 

interativos; criatividade; proatividade; aparência/imagem e expressão escrita. (Sebastião, 2012, p. 23 - 

42) 

Em 2006/2007 o Manifesto para a Acreditação da profissão de Relações Públicas em Portugal, 

assinado na Escola superior de Comunicação Social por representantes das associações; APECOM - 

Associação Portuguesa de Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas; APCE - 

Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa; ARPP - Associação de Relações Públicas em 

Portugal; APERPEC - Associação Portuguesa de Estudantes de Relações Públicas e Comunicação, entre 

vários outros tópicos presentes no Manifesto é enunciado que:  

“As associações reconhecem unanimemente a necessidade de criar formas que diferenciem no 

mercado os profissionais devidamente credenciados e com experiência profissional comprovada de 

outras pessoas que possam exercer esta atividade. As principais vantagens desse reconhecimento 

traduzem-se numa maior segurança para quem contrata e numa maior capacidade de competição no 

mercado de trabalho para os profissionais mais competentes.”3 

Apesar da evolução da profissão apresentar algumas caraterísticas para a sua creditação como 

a existência de uma base formativa sólida, um corpo de docentes e profissionais, a presença 

e desenvolvimento de um código de ética e conduta, ainda é necessário aprimorar um sistema 

onde existam avaliações de desempenho e controlo dos profissionais, permitindo assim premiar 

aqueles que são profissionais credenciados e com experiência comprovada na área e punir 

aqueles que não seguem o código de ética e/ou aqueles que não são qualificados nem competentes 

para desempenhar as funções de Relações Públicas, visto que a “inexistência de programas de 

punição pode ser motivo de crítica para muitos dos que veem nos códigos apenas mais uma 

estratégia para limpar a imagem das RP, mas muitos outros continuam a defender a sua 

importância” (Gonçalves, 2007, p. 13). Permitindo assim, autorregular e credibilizar os 

profissionais de Relações Públicas credibilizando igualmente a profissão. 

Resumidamente, apesar de ainda não ter sido possível encontrar uma designação consensual para 

os profissionais e académicos, sendo extensas as várias designações usadas, como visto 

anteriormente, importa referir que a definição de uma terminologia consensual pode ser um 

3
 Citação retirada do site: https://pt.scribd.com/document/7601711/Manifesto-Acreditacao 
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grande avanço no  processo de creditação da profissão em Portugal há muito aclamado pelos 

profissionais da área. Sendo que “a articulação, o lobbying e a persistência parecem-nos ser as 

palavras-chave para conduzir a bom porto uma reivindicação já antiga de uma classe profissional que 

necessita urgentemente de resolver a sua crise de identidade” (Tojal et al., 2006, p. 79). 
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Capítulo 3 - O ensino universitário em Portugal 

3.1. Retrospetiva histórica até à atualidade 

Antes do surgimento das universidades em Portugal, “regista-se a presença de studiums, onde se 

realizavam estudos superiores, ainda não sob o molde universitário” (Ehrensperger, 2009, p. 121). 

No início, a educação estava restrita ao clero e às classes mais abastadas, pois o ensino só podia ser 

ministrado em alguns mosteiros. A primeira universidade em Portugal situava-se em Lisboa, data do 

século XIII, sendo necessária a autorização da Santa Sé, “autorização esta que foi concedida e que 

permitiu a instalação dos Estudos Gerais” (Ehrensperger, 2009, p. 121). De facto, para abrir uma 

escola era necessária uma “autorização de ensino outorgada em cada diocese pela autoridade 

episcopal, através do sistema licentia docendi” (Charle & Verger, 1996, p. 14 e 15).  

A Universidade de Lisboa foi mais tarde transferida para Coimbra, devido ao seu passado ligado à 

Educação com o mosteiro de Santa Cruz. Posteriormente, voltou a Lisboa para, em 1537, ser fixada 

em Coimbra. Esta fixação definitiva em Coimbra permite a adoção de medidas essenciais para o 

crescimento da mesma, com os “investimentos em bolsas no estrangeiro para formação de futuros 

professores em Portugal, assim como a contratação de mestres na França e na Espanha, que ficaram 

conhecidos pelo nome de estrangeirados” (Ehrensperger, 2009, p. 122). 

Nos séculos XVI e XVII, os Jesuítas foram os responsáveis pela criação de inúmeros colégios ao longo 

do país, com o ensino gratuito. Sendo que, em 1599, conseguem a aprovação do papa Paulo IV e 

criam a Universidade de Évora. Contudo, a 28 de junho de 1759, o Marquês de Pombal “pôs fim a 

cerca de duzentos anos de atividade pedagógica por parte dos Jesuítas no nosso país e pela primeira 

vez na história da educação portuguesa, foi criada uma identidade estatal para governar a estrutura e 

os processos escolares, o Diretor-Geral dos Estudos” (Magalhães, 2004, p. 224). 

Assim, foi visível a necessidade de uma reforma da Universidade que era “cada vez mais requerida por 

setores mais cultos da burguesia, da aristocracia e do clero, que entravam em contato com novos 
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métodos de ensino, novas matérias científicas e técnicas da cultura europeia” (Ehrensperger, 2009, p. 

123). Esta reforma foi realizada por Marquês de Pombal que substituiu os professores eclesiásticos e 

jesuítas por professores régios, e alterou também os “Estudos Gerais”, na Universidade de Coimbra, 

“os novos Estatutos propõem uma profunda reformulação material e pedagógica dividindo a 

universidade em seis faculdades – Direito Civil, Direito Canônico, Medicina, Matemática, Teologia e 

Filosofia” (Ehrensperger, 2009, p. 123). 

A reforma pombalina fomenta o racionalismo e o experimentalismo, visando a autonomia do 

conhecimento científico em relação à doutrina católica: no ensino do Direito e de Teologia, buscava a 

atualização através de uma abordagem historicista; na Faculdade de Medicina propunha a investigação 

experiencial através da criação do Teatro Anatômico e do Dispensatório Farmacêutico; a Faculdade de 

Filosofia dedicava-se à Filosofia Natural com a criação do Gabinete de Física, do Museu de História 

Natural, do Laboratório Químico e do Jardim Botânico; e a Faculdade de Matemática, por sua vez, 

possuía o Observatório Astronômico. (Ehrensperger, 2009, p. 123)  

A Revolução Liberal de 1820 trouxe algumas dificuldades para a Universidade de Coimbra visto que, 

devido ao assassinato de um dos seus professores, fechou portas em 1829 e reabriu no ano seguinte 

tendo fechado novamente em 1831. Sendo que “a instabilidade política e social causada pelo conflito 

entre absolutistas e liberais é também um importante fator para se compreender a frágil 

implementação do discurso da modernidade” (Magalhães, 2004, p. 230). 

A 22 de março de 1911, foram criadas universidades em Lisboa e no Porto, sendo que já existiam a 

Escola Politécnica de Lisboa, a Academia Politécnica do Porto, as Escolas Médico-Cirúrgicas de Lisboa 

e do Porto e o Curso Superior de Letras. Foram também criadas “novas faculdades e cursos em 

Coimbra bem como são reformulados os cursos que já existiam, com alterações em seus planos de 

estudos” (Ehrensperger, 2009, p. 124). Estas alterações permitiram o aumento do quadro de 

professores e a criação de um sistema de bolsas o que permitiu que o número de alunos nas 

universidades aumentasse.   

Com o golpe militar de 1926, o ensino sofre algumas alterações com a criação das escolas 

nacionalistas, direcionadas ao caráter moral. No ensino superior surge a Universidade Técnica de 

Lisboa. 



65 

No início da década de 60, a OCDE apresenta um relatório sobre Portugal intitulado “Le project 

regional mediterranée”, no qual eram traçadas as linhas orientadoras em relação ao ensino superior. 

Neste relatório podia ler-se: “a necessidade de desenvolver a formação [...] de quadros médios e 

superiores que correspondem às necessidades e complexidades do desenvolvimento económico e 

social, para além dos tradicionais licenciados, diplomados com uma classificação geral inferior à 

destes, sobretudo para o exercício de certas profissões técnicas” (Simão, Santos & Costa, 2002, p. 

187). 

Veiga Simão, Ministro da Educação em 1971, apresenta o Projeto do Sistema Escolar e as Linhas 

Gerais da Reforma do Ensino Superior no ano seguinte. Por ação deste ministro surge o Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) e as chamadas novas universidades. Em 1973 

é aprovada uma lei que permite uma nova reforma do sistema educativo, marcando assim o 

surgimento de novas universidades como a Universidade Nova de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a 

universidade de Évora e a Universidade do Minho (Ehrensperger, 2009, p. 126).  

Também neste ano (1973) é apresentado o sistema binário no ensino superior em que o ensino 

politécnico foi aprovado como ensino superior paralelamente com as universidades, visto que até então 

era considerado ensino médio. É relevante referir que é importante “prosseguir um caminho de 

fortalecimento da via profissionalizante, com caráter inovatório, o que deve distinguir o ensino 

universitário, dinamizando espaços de simbiose com empresas e serviços e apostando fortemente em 

novos métodos de ensino” (Simão et al., 2002, p. 339). 

Nos anos de 1974 a 1976 o ensino sofreu algumas alterações, nomeadamente nas condições de 

acesso ao ensino, sendo que em 1975 foi criado o Serviço Cívico Estudantil que consistia em 

atividades de serviço à comunidade. 

Em 1976 é criado o Instituto Universitário dos Açores, denominado Universidade dos Açores em 1980; 

em 1979 surge a Universidade do Algarve, a Universidade da Beira Interior em 1986 e a Universidade 

da Madeira em 1988. “A maior parte delas possui organização académica departamental embora 

algumas ainda optem por um modelo baseado tradicionalmente nas escolas, institutos e faculdades” 

(Ehrensperger, 2009, p. 128). 
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Em 1977, com o Decreto-Lei n.º 427-B/77 foi fundado o “ensino superior de curta duração, tendente à 

formação de técnicos especialistas e de profissionais de educação a nível intermédio” (Magalhães, 

2004, p. 302). Mais tarde a expressão “ensino superior de curta duração” é substituída pela expressão 

que é usada hoje em dia, “ensino politécnico”. 

Com o Decreto-lei nº 173/80 de 29 de maio, houve uma transformação das Universidades ao nível 

curricular, visto que foi dada às faculdades a possibilidade da organização dos cursos por unidades de 

créditos - ECTS (European Credit Transfer System), possibilitando assim uma maior flexibilidade e 

interdisciplinaridade nos currículos (Ehrensperger, 2009). 

Este sistema de créditos está baseado no número de aulas presenciais, sendo diverso do adotado 

atualmente nos créditos do Processo de Bolonha que pressupõem uma relação com a carga horária de 

trabalho do aluno e com os objetivos de aprendizagem. Para os programas de mobilidade, 

algumas universidades fizeram tabelas de conversão de créditos mas foi só um exercício aritmético,  

não usando o verdadeiro conceito de créditos ECTS (European Credit Transfer System), portanto sem 

impacto na organização pedagógica do ensino (Ehrensperger, 2009, p. 129)

As matérias de Relações Públicas são inseridas nos anos 80 no ensino universitário e secundário em 

Portugal. Deste modo, ao nível universitário “as Relações públicas são inseridas no campo disciplinar 

das ciências da comunicação, juntando-se à oferta educativa do jornalismo, da publicidade e da 

comunicação audiovisual” (Sebastião, 2012, p. 23 - 42). 

Depois da adesão de Portugal à União Europeia, em 1986, ficou visível o baixo nível educacional face 

aos outros países da Europa. Assim, em 1988 foi aprovada a Lei de Autonomia das Universidades, 

também conhecida por Magna Charta das Universidades Portuguesas. Portanto, a Lei nº 108/88 

atribui “às instituições públicas liberdade para estabelecerem os seus estatutos, conjuntamente com 

autonomia científica, pedagógica, administrativa e financeira, bem como o poder de atuar na área da 

disciplina académica” (Magalhães, 2004, p. 284). Por sua vez, em 1990 foi atribuída a Lei nº 54/90 

que concede autonomia aos politécnicos públicos. Sete anos mais tarde, os institutos politécnicos 

passam a poder atribuir o grau de licenciado com a Lei 115/97, o que anteriormente era exclusivo das 

universidades (Magalhães, 2004). 

A partir de 2002, o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior passa a tutelar o sistema 
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universitário público português. As suas funções são: 

Definir a política nacional para o sistema de ensino superior, para a ciência e para a tecnologia; definir 

os modos de organização, de financiamento e de execução e avaliação do ensino superior, e promover 

o desenvolvimento, a modernização, a qualidade e a internacionalização do sistema. O Ministério atua

com o concurso de órgãos consultivos como o Conselho Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação, o 

Conselho Nacional de Ensino Superior, o Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior, 

recentemente extinto, o Conselho Nacional da Ação Social do Ensino Superior e o Observatório da 

Ciência e do Ensino Superior. (Ehrensperger, 2009, p. 129) 

As universidades, atualmente, têm autonomia para criar os seus próprios cursos, sendo que no ensino 

público a decisão de criação de cursos ou da sua alteração cabe aos órgãos institucionais e 

posteriormente são encaminhados para registo no Ministério. Por sua vez, no ensino privado a 

proposta para criação ou alteração de cursos é apresentada ao ministério a quem cabe a decisão final. 

Por outro lado, em relação às vagas disponíveis, independentemente da universidade ser privada ou 

pública, são mediante as propostas apresentadas definidas pelo Estado, sendo que são as instituições 

que definem os requisitos e as condições de acesso. 

Nos dias de hoje, o ensino superior está dividido em duas vertentes - o ensino universitário e o ensino 

politécnico. Contudo, há uma questão que deve ser respondida que é “a de restaurar e modernizar o 

sistema do ensino superior de modo que, na sua dupla dicotomia - público/privado e 

universitário/politécnico - responda aos grandes desafios da sociedade do conhecimento” (Simão et al., 

2002, p. 339). 

Uma breve reflexão sobre a evolução da universidade em Portugal dá-nos conta das grandezas e 

fragilidades desta instituição, das suas incontáveis virtudes e de alguns defeitos que caracterizam os 

seus atos, mas que, no balanço de séculos, a colocaram como símbolo da independência do 

pensamento, da abertura a novos saberes e até como consciência crítica da nação. (Simão et al., 2002, 

p. 337)

Em Portugal, as Relações Públicas inserem-se, em termos académicos, na área das Ciências da 

Comunicação, onde os estudos em Publicidade, Multimédia, Marketing e Jornalismo também estão 

incluídos. Esta pluralidade na formação académica limita, consequentemente, o número de disciplinas 
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direcionadas para as Relações Públicas, condicionando igualmente a importância atribuída ao estudo 

das mesmas. 

Para a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação (SOPCOM), a comunicação é “uma área 

de ensino e investigação nas universidades e nos politécnicos do País, com cursos nos três ciclos de 

estudos, em especialidades que compreendem o jornalismo, a publicidade, o marketing, as relações 

públicas e o multimédia”4. Contudo, a área das Ciências da Comunicação “é uma área relativamente 

recente em Portugal, tendo o primeiro curso - na altura denominado de Comunicação Social - sido 

lançado em 1979, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa”5. 

4
 Citação retirada do site da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, acedido em: http://www.sopcom.pt/Newsletter/201010-Sopcom.html 

5
 Citação retirada do site da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, acedido em: https://www.sopcom.pt/page/sobre_a_sopcom#hist__ria 
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3.2. Organização do ensino superior 

Em Portugal o ensino superior é dividido em duas ramificações - o ensino politécnico e o ensino 

universitário.  

O ensino politécnico surge como uma resposta ao relatório já citado, “Le project regional 

mediterranée” que realça a necessidade de formar profissionais que respondam às necessidades 

económicas e sociais atuais. Assim, com o surgimento do ensino politécnico foi possível dar “corpo à 

ideia de diversificação do ensino superior, assumindo-se como uma componente decisiva do sistema 

binário que o tempo vem consolidando no nosso país” (Simão et al., 2002, p. 189). 

Com a Lei n.º 46/86, de 14 de outubro de 19866 é definida a dupla natureza do ensino superior, 

quando no artigo n.º 11 é referido que “o ensino superior compreende o ensino universitário e o ensino 

politécnico”. Também neste artigo é realizada a distinção entre ensino universitário e ensino 

politécnico:  

O ensino universitário visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma 

formação técnica que habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais e fomente o 

desenvolvimento das capacidades de conceção, de inovação e de análise crítica. 

O ensino politécnico visa proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, 

desenvolver a capacidade de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos científicos de 

índole teórica e prática e as suas aplicações com vista ao exercício de atividades profissionais. 

Para Simão et al. (2002, p. 190) esta divisão “orienta-se por um formalismo notoriamente infeliz”, 

fazendo com que a distinção entre estes dois tipos de ensino superior esteja limitada por esta 

“incapacidade legislativa de definição”.  

Atualmente está muito visível o fosso que separa o ensino universitário do ensino politécnico. No 

primeiro é visível uma linha teórica muito presente na qual o imperativo é o «saber», posteriormente o 

«saber fazer» e apenas em última instância o «fazer», ou seja, “a expectativa do «fazer» situa-se em 

cenários temporais distantes, o percurso formativo estabelece uma ordem sequencial entre o «saber» e 

6
 Acedido em: https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/222418/details/normal?p_p_auth=QsATRD5b 
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o «saber fazer», em si mesmo determinante de um caráter fundamental para a investigação que se

pratica” (Simão et al., 2002, p.191). Contrariamente, o ensino politécnico privilegia o «fazer», sendo 

posterior o «saber» e o «saber fazer», por outras palavras “a expectativa do «fazer» situa-se quase no 

tempo real de aprendizagem, o percurso formativo pode admitir consequências temporais entre o 

«saber», o «saber fazer» e o «fazer», suportadas na natureza aplicada da investigação e 

desenvolvimento que lhe está associada” (Simão et al., 2002, p. 191). 

Por outro lado, para Reimão (2001) a diferença entre o ensino universitário e politécnico não são os 

estatutos do conhecimento, mas sim “o perfil relativo a competências profissionais e de intervenção 

social que são requeridas aos seus diplomados e que, portanto, exigem metodologias e estratégias de 

formação específica” (Reimão, 2001, p. 97). 

Contudo, a organização do ensino superior não se traduz apenas na divisão entre ensino universitário e 

ensino politécnico, também é visível na organização dos planos de estudos dos cursos lecionados. Visto 

que  

No desenho de um plano de estudos deve-se refletir mais elementos que a simples descrição dos 

conteúdos formativos, um projeto de implementação de uma educação universitária com a contribuição 

de novos elementos: justificação, objetivos, admissão de estudantes, conteúdo, planeamento, recursos, 

resultados esperados e sistema de garantia de qualidade. Deve conter toda a formação que os alunos 

vão receber: matérias obrigatórias, opcionais, idiomas, aulas práticas, projetos individuais ou de grupo, 

práticas externas, mobilidade, trabalho de final de ano ou mestrado, etc. Também devem combinar e 

fazer diferentes modalidades de estudo (individuais, direcionadas, etc.) e atividades (salas de aula, 

laboratórios, práticas externas, etc.) para favorecer o desenvolvimento de competências. (Santomé, 

2008, p. 193) 

“A existência de cursos com a duração de três anos (incluindo um semestre para trabalho prático na 

indústria) até cinco anos inteiramente dentro da escola, demonstra que os diversos planos de estudos 

são diferentes” (Lourenço et al., 2007, p. 37). Neste sentido, Santomé et al. (2008, p. 194) apresenta-

nos uma divisão na criação dos planos de estudos através de dois grupos: grupo fechado e grupo 

aberto. O primeiro “cumpre uma estrutura de ensino muito meticulosa e planificada (...). 

Habitualmente parte de uma enumeração de objetivos muito concretos, que por tanto, tem já previsto 

os resultados de aprendizagem” (Santomé et al., 2008, p. 194). Por sua vez, no grupo aberto “as 



71 

metas e os objetivos educativos vão surgindo no próprio projeto. O estudante vê-se implicado em 

situações de aprendizagem flexível, divergente, (...) em que se procura respostas divergentes” 

(Santomé et al., 2008, p. 194). 

Perante as diferentes estruturas curriculares pressupõem-se diferentes resultados de aprendizagem, 

sendo que, com uma formação de três anos “espera-se que este termine a sua formação em ambiente 

profissional (...), o aluno especializar-se-á muito cedo, o que limita o conhecimento aprofundado” 

(Lourenço et al., 2007, p. 37). Por outro lado, com uma formação de cinco anos, “o profissional fica 

habilitado a desempenhar tarefas com eficiência depois de se graduar (...), assim o aluno disporá de 

uma formação mais profunda e ampla” (Lourenço et al., 2007, p. 37). 
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3.2.1. A formação dos docentes do Ensino Superior 

A profissão de professor foi constituída como tal aquando da intervenção do Estado no ensino em 

Portugal. Com a substituição da Igreja pelo Estado e consequente descentralização do ensino, visto que 

deixou de estar restrito aos mosteiros e a classes mais abastadas, a educação deixou de estar a cargo 

de monges para serem substituídos por professores. Assim, os professores tornaram-se a “a voz dos 

novos dispositivos de escolarização e, por isso, o Estado não hesitou em criar as condições para a sua 

profissionalização” (Nóvoa, 1992, p. 2). Contudo, é necessário “assegurar que as pessoas que a 

exercem tenham um domínio adequado da ciência, técnica e arte da mesma, ou seja, possuam 

competência profissional” (García, 1999, p. 22). 

Para este estudo podemos entender o conceito de formação associado a uma atividade, podendo 

assim dividir o conceito de formação em três ramificações. Na primeira podemos conceber a formação 

como uma função social de transmissão de valores. Num segundo aspeto pode ser conhecida como 

um processo de desenvolvimento e de estruturação da pessoa. Por último, a formação pode ser 

entendida como instituição, na medida em que nos referimos à instituição que organiza e desenvolve 

as atividades de formação (García, 1999, p.19). 

Sendo o conceito de formação bastante extenso, foquemo-nos apenas na formação de professores que 

pode ser dividida em três dimensões. Em primeiro lugar, é uma formação em que é necessário 

combinar duas vertentes, nomeadamente a formação académica e a formação pedagógica; 

seguidamente, esta formação é um tipo de formação profissional que nem sempre assume uma 

característica da docência; por último é uma formação de formadores o que influencia a relação entre 

a formação de professores e a sua prática profissional (García, 1999, p. 22). 

A formação dos professores, antes da década de 1990, prendia-se principalmente sobre o modo como 

os futuros professores transmitiam o seu conhecimento, isto é, na qualidade dos processos formativos, 

na forma como as suas crenças, atitudes e contextos sociais se alteraram e como contribuem para a 

aprendizagem. Contudo, nas últimas décadas, este paradigma tem-se alterado, visto que, com a 

intensa avaliação que os docentes são sobrecarregados, vive-se uma cultura de prestação de contas, 

quer pelas Universidades quer pelo Estado, em busca da constante melhoria dos programas de 

formação (Flores, Vieira & Ferreira, 2014, p.2). 
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Neste sentido, o principal problema nos programas de formação inicial de professores dividem-se em 

duas ramificações distintas. A lógica académica, que assenta na academização, em que as dimensões 

orgânica, curricular, investigativa e de gestão do pessoal das instituições são as características 

principais. Por outro lado, temos a lógica principal, na qual a atenção está direcionada para o contexto 

e dimensões profissionais do ensino (Flores et al., 2014, p.4). 

Ao nível Universitário é impossível separar a atividade docente da atividade de investigação. Neste 

sentido, o modelo tradicional de transmissão de conhecimento, ou seja, o modelo de formação 

pedagógico escolar de ensino/aprendizagem, é limitado e limitativo quando aplicado ao exercício das 

funções de educação e investigação ao nível universitário, dado que, não é suficiente transmitir a 

mensagem educativa, o conhecimento, também é necessário comunicá-lo de forma que o outro se 

sinta estimulado para aprender (Reimão, 2001, p.97). 

A formação dos docentes do Ensino Superior deve conter as seguintes componentes, que são 

essenciais à sua formação: 

- As ciências do domínio científico em que os docentes se especializam;

- As ciências da comunicação humana que habilitem os docentes a saber interagir com os

outros seres humanos adultos que são os colegas e os alunos;

- As ciências da educação que os tornem capazes de contribuir para criar, aos docentes e aos

alunos, as melhores condições de crescimento enquanto pessoas, cidadãos e profissionais.

(Reimão, 2001, p. 71)

Contudo, a formação dos docentes deve procurar estimular uma perspetiva crítico - reflexiva, sendo 

que esta formação não se constrói só com a acumulação de cursos, conhecimentos ou técnicas, 

apesar de na formação serem essenciais os modelos educativos é necessário manter um equilíbrio, 

pois podem tornar-se demasiado “educativos”. De acordo com esta linha de pensamento, a “lógica 

académica promove não só a desvalorização do estatuto da formação e dos formadores, como também 

o reforço de uma cultura hierárquica e de territorialização disciplinar que condiciona o comportamento

dos docentes do ensino superior e não favorece a inovação das suas práticas” (Flores et al., 2014, 

p.4). Neste sentido, o importante é investir na pessoa e dar mais importância ao saber da experiência

(Nóvoa, 1992, p. 13). 
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Atualmente são vários os problemas que afetam aqueles que procuram aceder à docência no Ensino 

Superior, como a necessidade da obtenção do doutoramento antes de iniciar a profissão, sendo que 

anteriormente o doutoramento era o ponto de chegada, agora é condicionante para o acesso da 

mesma; os novos docentes estão agora sujeitos a uma dupla avaliação, quer pelo estatuto da carreira, 

quer pelo sistema integrado de avaliação de desempenho; o contínuo aumento de trabalho resultante 

do tendencial congelamento das contratações que leva a um aumento da idade média que, ao tornar-

se mais envelhecida, vê-se pressionado para uma melhoria contínua dos seus indicadores de 

desempenho. (Silva, 2012, p. 35). 

De facto, o doutoramento é o nascimento dos docentes enquanto investigadores, assim o doutor que 

surge da prova de doutoramento é um “doutor na procura do saber” (Reimão 2001, p.72). Deste 

modo, 

O doutor que investiga e o docente que ensina revelam duas faces da identidade profissional e duas 

exigências da formação do professor universitário. Ao colocar essas duas competências ao serviço da 

criação de condições para que os seus alunos se desenvolvam, cresçam, sejam e se realizem como 

pessoas, cidadãos e profissionais, o professor universitário está certamente a promover o processo 

educativo ao nível mais elevado. (Reimão, 2001, p.72) 



75 

3.2.2. A Declaração de Bolonha e o Ensino Superior 

Em 1999 a Declaração de Bolonha, “assinada pelos ministros da Educação de 29 países, representa 

um marco fundamental na definição de um espaço educativo europeu, que se define pela qualidade e 

competitividade a nível mundial” (Pouzada, Almeida & Vasconcelos, 2002, p. 79). Consequentemente, 

com a assinatura da Declaração de Bolonha, estes 29 países estabeleceram como objetivo, até 2010, 

a criação de “um espaço europeu de educação superior coerente, compatível, competitivo e atrativo 

para estudantes europeus e de países terceiros” (Lima, Azevedo & Catani, 2008, p. 10). 

A Declaração de Bolonha procurava manter a divergência cultural, mas simultaneamente “criar o grau 

de convergência necessário para fomentar a livre mobilidade de pessoas, seja como estudantes ou 

trabalhadores” (Pouzada et al., 2002, p. 79). Porém, como as metodologias de ensino eram diferentes, 

bem como as horas de duração das aulas foi necessário,  

Garantir a transparência no Ensino Superior e Europeu, sem cair numa uniformização das formações, 

torna-se necessário criar instrumentos que facilitem a compreensão dos diferentes graus oferecidos 

pelas Instituições, tornando mais fiável o reconhecimento dos graus e a sua qualidade. Dois desses 

instrumentos preconizados pela Declaração de Bolonha e confirmados na Declaração de Praga são: o 

ECTS (sistema de créditos europeu) e o Suplemento ao Diploma. (Pouzada et al., 2002, p. 79) 

Lima et al. (2008, pp.11 e 12) reafirma a utilização do sistema de créditos europeu (ECTS – European 

Credit Transfer and Accumulation System), no qual era necessário obedecer a regras precisas de 

contabilização dos créditos, também expõe a implementação do Suplemento ao Diploma, que, para 

este autor deveria ser “um documento escrito numa língua estrangeira de grande circulação onde se 

descreve o programa de estudos e, entre outros elementos, se certificam as chamadas “competências 

transversais” de cada aluno”. 

Portanto, com vista a “promover a mobilidade e a comparação entre títulos, de estabelecer uma 

unidade de medida comum do tempo de aprendizagem que precisam os estudantes para adquirir com 

êxito as competências para a certificação” (Santomé et al., n.d., p. 192) é adotado em Portugal o 

sistema de créditos europeu, que traduz “finalmente uma mudança de atitude, ao passar do conceito 

de ensino - horas de aulas - para o de aprendizagem - tempo necessário para o aluno adquirir 
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conhecimentos e competências-” (Pouzada et al., 2002, p. 80). Portanto, com o sistema de créditos 

europeu (ECTS) e seguindo os quatro pilares básicos da educação é possível definir objetivos para os 

estudantes, em termos de competências:  

Saber (conhecer e compreender), saber fazer (aplicação prática, fazer frente a situações de diverso tipo 

de complexidade), saber ser (desenvolvimento harmonioso da personalidade, com capacidade de atuar 

com autonomia e responsabilidade) e saber estar e conviver (desenvolvimento da empatia, diálogo, 

colaboração). Esta organização curricular está muito próxima dos objetivos clássicos e conceitos, 

procedimentais e atitudinais, empregada nos desenhos curriculares e unidades didáticas no ensino 

universitário. (Santomé et al., 2008, p. 196) 

O Suplemento ao Diploma é considerado “um instrumento de informação que permite avaliar 

com maior facilidade o tipo e nível das qualificações a que se refere (Pouzada et al., 2002, p. 

82)”. Portanto, a adoção do Suplemento ao Diploma por parte de todos os países é importante, 

visto que “levará a uma maior transparência no processo de reconhecimento de graus para fins 

académicos ou profissionais” (Pouzada et al., 2002, p. 83). 

Com a assinatura e adoção da Declaração de Bolonha é notória a transformação operada no ensino 

superior ao nível europeu, no qual se pode realçar, primeiramente, a perda de elementos próprios, a 

nível regional e nacional, que caracterizavam as universidades. Por outro lado, a dissolução de 

barreiras e fronteiras, a adoção de políticas de liberalização e a imprescindível harmonização para a 

emulação e a competência só foram possíveis através de uma permanente e eficaz “europeização” das 

instituições de ensino superior (Lima et al., 2008, p. 12). Deste modo, “o Processo de Bolonha ficará 

para a história como um processo político fortemente governamentalizado em termos nacionais, no 

contexto de certos países, e externamente sobre determinado por agendas transnacionais” (Lima et al., 

2008, p. 13).  
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Capítulo 4 - O tecido empresarial e as Relações Públicas 

4.1. As necessidades das empresas ao nível das Relações Públicas 

É através da comunicação, seja ela interna ou externa, que as empresas se dão a conhecer quer ao 

seu público interno, no sentido em que é necessário cuidar da relação entre os trabalhadores e 

externo; quer ao seu público externo, em que é necessário gerir a relação da empresa com “clientes, 

fornecedores, financiadores, Estado, meios de comunicação social e outros públicos relevantes” (Ruão, 

2016, p.13). 

Primeiramente, consideramos importante definir o conceito de organização ou empresa, sendo que, de 

acordo com Chiavenato (1936, p. 37), as organizações podem ser definidas de duas perspetivas 

diferentes. Em primeiro lugar, uma organização pode ser entendida como uma unidade ou entidade 

social, deliberadamente construída, na qual as pessoas interagem entre si com o propósito de alcançar 

objetivos específicos. Neste sentido, a palavra organização denota qualquer empreendimento humano 

moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. Em segundo lugar, a organização 

desempenha um papel importante na sociedade em que está inserida, tendo assim a função 

administrativa e parte do processo administrativo. Neste sentido, organização significa o ato de 

organizar, estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos na sua administração. 

De acordo com Ruão (2016, p. 10), as organizações são um “conjunto de pessoas que trabalham 

coletivamente para um objetivo comum, através do desenvolvimento de atividades especializadas”. Por 

seu turno, segundo o dicionário online infopédia da Língua Portuguesa a organização é definida como 

“ato ou efeito de organizar; preparação, planeamento; disposição, ordenação, estrutura; constituição, 

composição; instituição, corporação, organismo; disposição que permite o uso ou funcionamento 

eficiente, ordem; relação de coordenação entre os diversos elementos que formam um todo”.7 

De facto, para melhor compreender as organizações podemos classificá-las de acordo com o “tamanho 

(pequena, média e grande), volume de negócios, finalidades, âmbito (nacional, multinacional), tipos de 

7
 Organização in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora,2003-2018. Acedido em: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/organiza%C3%A7%C3%A3o 
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atividades, formas de propriedade (públicas, privadas, sem fins lucrativos), etc.” (Kunsch, 1986, p. 

25). 

Em conformidade com Chiavenato (1936, p. 38), as organizações também podem ser divididas de 

acordo com o seu tipo de atividade, dado que temos as organizações produtoras de bens e as 

organizações prestadoras de serviços. Desta forma, as organizações são parte integrante da vida dos 

indivíduos, desde as organizações hospitalares, financeiras, educacionais, eclesiais, empresariais, 

públicas, recreativas e filantrópicas. De facto, existem infindáveis organizações, que ao longo da sua 

existência passam por processos de mudança e adaptação, com características distintas que procuram 

de formas diferentes alcançar os seus objetivos. Portanto, cada organização “funciona como sistema, 

considerando também que cada organização é subsistema de um sistema maior, a sociedade total” 

(Kunsch, 1986, p.21). 

Perante este vasto leque de organizações o profissional de Relações Públicas adquire várias funções 

dentro das mesmas, podendo ser: Assessoria e consultadoria em comunicação e imagem; Monitoring; 

Investigação; Protocolo; Patrocínio e Mecenato; Relações com os meios jornalísticos (assessoria 

mediática); Gestão de meios; Gestão de recursos; Assuntos públicos; Lobbying; Resolução e gestão de 

conflitos; Relações Financeiras; Relações empresariais; Relações com colaboradores; Relação com o 

público-externo em geral; Sinalética e adaptação ao meio físico; Identificação visual; Relações 

interculturais e multiculturais; Comunicação de marketing (marketing mix comunicacional) e 

comunicação de crise (Sousa, 2004, pp. 15 - 21). 

Deste modo, importa referir que, “a comunicação é imprescindível para qualquer organização social. O 

sistema organizacional se viabiliza graças ao sistema de comunicação nele existente, que permitirá sua 

realimentação e sua sobrevivência. Caso contrário, ele entrará num processo de entropia e morte” 

(Kunsch, 1986, p.29). Como podemos verificar as Relações Públicas adquirem nas organizações um 

papel essencial para o seu sucesso e desenvolvimento, além das várias funções enunciadas que o 

profissional de Relações Públicas desempenha, podemos acrescentar, de acordo com Kunsch (1986), 

outras funções de extrema importância, tais como: 

- Subsistema de apoio das organizações: as Relações Públicas fazem parte do planeamento e da

atuação da organização, devendo, neste sentido, ser “tão importantes e necessárias como qualquer 
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outro subsistema de apoio” (Kunsch, 1986, p.38), visto que, as Relações Públicas procuram criar e 

manter uma boa relação mútua entre a organização e os seus públicos, promovendo uma 

comunicação bidirecional. Por outro lado, ao nível da comunicação interna, as Relações Públicas 

contribuem para facilitar a comunicação entre os colaboradores e a organização facilitando um clima 

de entendimento, através: 

Da criação de programas de pesquisa, elaboração de audiovisuais e de publicações, organização de 

eventos de confraternização e especiais, apoio a treinamentos, montagem de planos de visita a open 

house para familiares, contribuição para o incremento de atividades de associações desportivas, 

implementação e controlo das caixas de sugestões, coordenação de campanhas internas, concursos, 

circulares personalizadas e muitas outras atividades que estimulem a participação, a integração e o 

interesse do funcionário na vida da organização, tornando-o num coparticipante. (Kunsch, 1986, p.40) 

- Função da responsabilidade social das organizações: devido à crescente mudança social, as

organizações são forçadas a uma tomada de consciencialização em relação à sua função social, dado 

que esta importa da sociedade vários recursos, devem contribuir para a mesma ajudando-a no seu 

crescimento (Kunsch, 1986, pp. 46 e 47); 

- Planeamento estratégico da comunicação: ações são desenvolvidas e planeadas como um todo para

alcançar os objetivos estabelecidos previamente, o que permite a definição e redefinam, caso seja 

necessário, da estratégia presente e futura da organização, sendo que, caso não aconteça este 

planeamento, as ações serão descoordenadas o que pode causar uma perceção da empresa por parte 

do público que não seja a desejada (Kunsch, 1986, pp. 54 e 55). Portanto, o planeamento estratégico das 

Relações Públicas “evita a improvisação, oferece maiores possibilidades para a consecução de objetivos, permite 

racionalizar os recursos necessários e dá uma orientação básica, capaz de permitir a avaliação de resultados” 

(Kunsch, 1986, p.79). 

Contudo, apesar da notória importância da comunicação nas organizações é importante mencionar 

que a área de atuação do profissional de Relações Públicas está delimitada pela posição que ocupa na 

organização, a sua posição hierárquica. 

Posto isto, é importante definir qual a posição me que se situam as Relações Públicas dentro da 

empresa, contudo não existe uma posição definida, pois devido à estrutura das empresas esta sofre 
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alterações. Porém, a posição das Relações Públicas dentro da organização apresenta-se 

maioritariamente entre estas posições:  

● As Relações Públicas na administração (posição de staff) – nesta opção as Relações Públicas 

estão diretamente ligadas à administração da empresa e interferem nas suas decisões;

● As Relações Públicas na comercialização (posição executiva) – aqui as Relações Públicas 

podem dividir-se em duas áreas de atuação: na primeira as Relações Públicas estão em 

igualdade hierárquica com as outras áreas, na segunda as Relações Públicas têm a sua área de 

atuação condicionada por um superior;

● As Relações Públicas descentralizadas (posição de produção) – neste caso as Relações 

Públicas assumem uma posição de dependência (Penteado, 1984, pp. 189 e 190).

Nesta íntima relação entre a organização e a comunicação o quarto modelo de Relações Públicas, 

apresentado anteriormente, o modelo simétrico bidirecional, é cada vez mais uma constante, visto que 

a organização é considerada um sistema aberto, 

Há primeiramente que se considerar a comunicação de fora para dentro (input) e de dentro para fora 

(output) e a que se faz dentro da própria organização (throughput). É fundamental entender as 

organizações como fazendo parte de um sistema mais amplo, do qual depende e em função do qual 

existe. Se o seu input de informação for deficiente por falta de sensibilidade ao meio ambiente, ou por 

resistência às transformações, ela não acompanhará as alterações ambientais e o seu output deixará 

de corresponder às necessidades do sistema global: tornar-se-á superada e perceberá aos poucos a sua 

razão de existir, o que pode significar, em termos de comunicação, o enfraquecimento da sua imagem 

e, em termos financeiros, a sua crise ou mesmo falência. Neste sentido, o êxito pode ser ilusório, 

encobrindo o fracasso a longo prazo. No throughput as informações são processadas dentro da 

empresa. São selecionadas, armazenadas, ordenadas e aproveitadas para voltarem, modificadas, à 

sociedade ambiente que é a fonte de onde tudo provém – Matérias-primas, tecnologia, capital e, 

sobretudo, os recursos humanos – e o termo de suas atividades, pois a empresa não é um fim em si 

(do que parece esquecerem-se certos executivos). (Kunsch, 1986, pp. 29 e 30) 

É notória a importância atribuída à comunicação por parte das empresas desde o século XIX. Esta 

relevância resulta de uma consciencialização sobre a influência da comunicação “nas duas dimensões 

clássicas do desempenho organizacional: a interna, no contexto da qual é fundamental cuidar da 
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relação com e entre os trabalhadores; e a externa, que exige a gestão dessa relação com clientes, 

fornecedores, financiadores, Estado, meios de comunicação social e outros públicos relevantes” (Ruão, 

2016, p. 13). 

Em suma, de acordo com todos os aspetos enunciados, 

A comunicação é extremamente importante nas organizações e segmentos organizacionais que 

precisam lidar com a incerteza, que são complexos e que têm uma tecnologia que não permite uma 

rotinização fácil. Tanto as características externas quanto internas afetam a centralidade da 

comunicação. Quanto mais uma organização se orienta para pessoas e ideias, mais importante se 

torna a comunicação. (Hall, 1984, p. 133) 
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4.2. O tecido Empresarial em Portugal 

De acordo com o estudo “Empreendedorismo em Portugal” realizado pela Informa D&B, em 2017, 

procura-se traçar um perfil do tecido empresarial em Portugal, onde o empreendedorismo é uma 

característica dominante.  

O tamanho de uma organização é um fator importante, dado que pode influenciar a existência ou 

tamanho do departamento de comunicação. Neste sentido, em conformidade com Hall (1984, p. 39 e 

40), o tamanho das organizações pode ser dividido em quatro componentes: o primeiro é o 

componente físico – na medida que as organizações têm uma capacidade fixa que limita sua 

capacidade física, como por exemplo, o número de salas de aula de uma Universidade; o segundo 

componente é o pessoal disponível na organização – sendo que quanto mais pessoal existe numa 

organização maior é a despesa dessa organização ao nível de recursos humanos; em terceiro temos o 

capital e produtos organizacionais, neste sentido a existência de mais ou menos capital/produtos 

organizacionais condiciona a capacidade de produção ou venda de um determinado produto; por 

último temos os recursos que uma organização tem disponíveis, seja capital, recursos humanos, 

recursos naturais, etc.  

Em Portugal o tecido empresarial é constituído por, maioritariamente empresas adultas, com 6 a 19 

anos de existência. Em segundo lugar estão as empresas jovens, com 1 a 5 anos e posteriormente as 

empresas maduras com mais de 20 anos. Contudo, são precisamente as empresas maduras que 

apresentam um maior volume de negócios e consequentemente um maior número de empregados. 

Porém, as empresas jovens e as start-ups (empresas até um ano de vida) representam 46% do total de 

emprego no tecido empresarial, ou seja, quase metade da criação de emprego em Portugal é da 

responsabilidade das empresas mais recentes que, deste modo, marcam cada vez mais a sua 

importância na criação de emprego e no avanço da economia nacional. 

Contudo, o facto de metade do tecido empresarial ser constituído por empresas jovens e start-ups 

constitui um entrave às Relações Públicas em Portugal. Para acrescentar às notórias e já enunciadas 

dificuldades que a profissão tem enfrentado em Portugal para ser reconhecida, temos também o facto 

de estas empresas, “em momento de crise económica, optarem por desinvestir nas áreas 

comunicacionais da sua atividade empresarial (Sebastião, 2012, p. 23 - 42). 
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Depois de uma análise aos últimos 10 anos (2007/2012) do tecido empresarial em Portugal, o estudo 

afirma que “o empreendedorismo tem atraído as atenções do País, pela capacidade de inovação, 

competitividade e criação de emprego, e tem cada vez mais um papel determinante no dinamismo da 

economia nacional” (Informa D&B, 2017, p. 2). Assim, o empreendedorismo tornou-se uma 

caraterística cada vez mais importante do tecido empresarial em Portugal, dado que tem um papel 

essencial na criação de emprego.  

Segundo o mesmo estudo, o empreendedorismo é mais notório na região de Lisboa, sendo que as 

áreas do retalho e dos serviços mantêm-se como sendo as áreas em que o empreendedorismo é mais 

acentuado. Por outro lado, também se verifica um perfil mais exportador por parte das novas 

empresas, que se caraterizam por serem de dimensão menor e de iniciativa individual.  
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Capítulo 5 - Opções metodológicas 

O propósito do estudo empírico que aqui se apresenta é compreender se a formação dos recém-

licenciados em Relações Públicas vai ao encontro das necessidades apresentadas do mercado de 

trabalho, nomeadamente no setor específico das Agências de Comunicação. Deste modo, neste 

capítulo vamos expor a problemática da investigação, através da exposição da questão de partida e das 

hipóteses de pesquisa, bem como da metodologia de recolha de dados e da explicação da amostra. 

Assim, como foi apresentado anteriormente, a dificuldade em acreditar a profissão em Portugal traz 

consigo dificuldades aos profissionais de Relações Públicas, como a descredibilização da sua profissão 

e do seu trabalho. Posto isto, pretendemos compreender a realidade portuguesa. De forma a defender 

o estudo apresentado, foi realizada uma análise prévia às principais universidades e agências de

comunicação nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. 

5.1. A questão de partida e as hipóteses de pesquisa 

A formulação da pergunta de partida é fundamental, visto que é o fio condutor de todo o trabalho. O 

projeto de investigação deve ser enunciado na forma de uma pergunta de partida na qual deve estar 

implícito o que se procura saber/compreender com a investigação. Contudo, a pergunta de partida 

apenas será útil se for formulada corretamente, dado que, deve possuir qualidade de clareza - deve ser 

precisa, concisa e unívoca; qualidade de exequibilidade - deve ser realista e qualidade de pertinência - 

esta qualidade diz respeito ao registo, portanto, deve ser verdadeira, ser baseada na realidade e ter 

como intenção a compreensão dos fenómenos a estudar (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 44). 

Desta forma, tendo em conta o âmbito da nossa investigação e de acordo com as qualidades 

enunciadas definimos como pergunta de partida: Até que ponto a formação académica nas 

universidades portuguesas vai ao encontro das necessidades do mercado? 

Com vista à obtenção de uma resposta à pergunta de partida é necessário definir as hipóteses de 

pesquisa que vamos corroborar com a investigação, neste sentido Quivy e Campenhoudt (2003, p. 
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135) defendem que, quando as hipóteses “não são explicitamente construídas, conduzem a becos sem

saída; as informações recolhidas são fragmentos parciais, ou muito simplesmente inexploráveis, e não 

podem confirmar senão os preconceitos inconscientes que conduziram à recolha de dados”. Neste 

sentido, definimos como hipóteses de pesquisa: 

H1. A integração de um estágio na formação dos Profissionais de Relações Públicas é uma 

medida que torna a sua formação mais completa; 

H2. Com a criação de um curso próprio de Relações Públicas, teríamos uma formação mais 

focada nas necessidades da profissão e recém-licenciados mais preparados para as adversidades do 

mundo de trabalho; 

H3. Com a realização de estudos regulares ao mercado das Relações Públicas seria possível 

compreender quais as dificuldades dos profissionais adaptando assim a formação académica à 

realidade laboral; 

H4. Verifica-se que, maioritariamente, a formação base dos docentes de Relações Públicas é 

em jornalismo ou publicidade; 

H5. Na sua maioria, a avaliação dos docentes em relação ao ensino é composta pela 

contabilização das horas lecionadas. 

No final deste estudo, de modo a perceber se o mesmo atingiu os objetivos propostos, iremos procurar 

respostas para as hipóteses enunciadas. Para isso as hipóteses têm de ser refutáveis. Primeiramente 

devem ter um caráter de generalidade, dado que uma “proposição que não tenha este caráter de 

generalidade não pode ser testada repetidamente e, não sendo refutável, não pode ser considerada 

uma hipótese científica, em sentido estrito” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 148). Em segundo lugar 

para refutar uma hipótese, esta tem de aceitar enunciados contrários que se possam verificar 

teoricamente, isto é, “uma hipótese pode ser tida como verdadeira (provisoriamente) enquanto todos 

os seus enunciados forem falsos” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 149). 
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5.2. Metodologia de recolha de dados e explicação da amostra 

5.2.1. Explicação da Amostra 

A nossa amostra divide-se em duas ramificações. Por um lado, temos de analisar a opinião 

dos docentes, deste modo selecionamos como amostra do corpo académico, a Universidade do 

Minho, a Universidade do Porto e a Universidade Nova de Lisboa.  

Por outro lado, temos o mercado de trabalho, constituído por Agências de Comunicação, Consultoria e 

Relações Públicas de Portugal. Sendo que, para este estudo, realizamos uma pesquisa online, onde 

realizamos aleatoriamente a seleção da amostra empresarial. Para o estudo escolhemos seis empresas 

nesta área de atuação, sendo três localizadas na Área Metropolitana do Porto, nomeadamente, 

Creative Minds, Emirec Consulting e AD communication e outras três na Área Metropolitana de Lisboa, 

designadamente, Lift Consulting, Canela e Adagietto. Posto isto, pretendemos que as seis empresas 

escolhidas possam retratar todo o setor profissional, no sentido em que são uma amostra 

representativa da população constituída por todas as agências de comunicação do país. 

Visto as empresas serem constituídas por um vasto leque de profissionais, procuramos aplicar as 

entrevistas aos responsáveis pelas áreas de Relações Públicas, visto terem um contacto mais 

aprofundado com a área em estudo. 

http://emirec.pt/
http://www.adcommunication.pt/index.php/pt/sobre-adcommunication
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5.2.2. Método de recolha de dados 

No estudo das ciências sociais existem dois paradigmas de investigação distintos, a pesquisa 

qualitativa e a pesquisa quantitativa.  

Na pesquisa qualitativa, o essencial é compreender um grupo social ou uma organização com o 

objetivo de explicar o motivo de determinada situação ou acontecimento, ou seja, explicar uma 

realidade que não pode ser quantificada. Este método de pesquisa é classificado como construtivista, 

dado que não possui ideias pré-concebidas. Contudo, este método de pesquisa é criticado pelo 

envolvimento do pesquisador, pelo seu empirismo e subjetividade (Gerhardt & Silveira, 2009).  

Por outro lado, temos a pesquisa quantitativa, em que é possível quantificar os resultados da pesquisa 

realizada. Esta pesquisa é influenciada pelo positivismo lógico, ao contrário da anterior que é 

construtivista, visto que atende a atributos mensuráveis e a regras lógicas (Gerhardt & Silveira, 2009). 

Posto isto, de forma a atingir os objetivos do estudo a que nos propomos, adotamos o paradigma 

qualitativo, utilizando como instrumento de recolha de dados, as entrevistas em profundidade, cujo 

guião foi aplicado a todas as empresas e universidades a seguir indicadas. 

As entrevistas têm como propósito “contribuir para descobrir os aspetos a ter em conta e alargam ou 

retificam o campo de investigação” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 69), tendo em conta que o 

campo de investigação é designado pelas leituras/revisão de literatura que contribuem para fazer o 

“balanço dos conhecimentos relativos à pergunta de partida” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 69). 

Neste sentido, para Quivy e Campenhoudt (2003, p. 69) as leituras e as entrevistas complementam-se, 

dado que as leituras apresentam um enquadramento às entrevistas e, por sua vez, as entrevistas 

elucidam-nos acerca da adequação desse enquadramento. 

Quanto às entrevistas, estas dividem-se em entrevistas estruturadas, não estruturadas e 

semiestruturadas. Assim, mediante a informação que o entrevistador pretende obter, este deve 

selecionar qual o método que melhor se adequa. Para o nosso estudo foi adotada a entrevista 

semiestruturada ou semidirigida. 
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A entrevista semiestruturada não contém um grande número de perguntas, mas também não é 

totalmente aberta. São perguntas-guia, onde o essencial é receber as informações por parte do 

entrevistado. Para isso, o entrevistador servir-se-á das perguntas para encaminhar a entrevista sempre 

que necessário. (Quivy & Campenhoudt, 2003.) 

A utilização das entrevistas como método de recolha de informação para o estudo, foi deveras 

importante para responder aos objetivos que nos propomos, dado que de outra forma não seria 

possível obter este tipo de informação tão específica e pormenorizada. 
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5.2.3. Método de análise de dados 

Para proceder a uma correta análise dos dados obtidos é necessário seguir algumas etapas 

obrigatórias. Deste modo, de acordo com Quivy e Campenhoudt (2003, p. 216) é necessário uma 

preparação dos dados – descrever e agregar: aqui é necessário evidenciar os dados compatíveis e 

aqueles que não o são; análise das relações entre as variáreis – esta relação entre as variáreis que irão 

surgir do tópico anterior contribuem para testar as hipóteses; e a comparação entre os resultados 

observados com os resultados esperados e a interpretação da diferença: este é o momento em que se 

atestam as hipóteses dado que é a altura em que se compara os resultados obtidos com os 

espectados. 

Para a análise deste estudo vamos adotar a análise de conteúdo, uma vez que, “oferece a 

possibilidade de tratar de forma metódica informações e testemunhos que apresentam um certo grau 

de profundidade e complexidade” (Quivy & Campenhoudt, 2003, p. 227). 
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Capítulo 6 – O profissional de Relações Públicas: os dados obtidos 

Neste capítulo iremos analisar os resultados obtidos através da realização das entrevistas, quer aos 

docentes quer às empresas. 

Contudo, mais que analisar as respostas dadas, é de relevante importância fazer uma análise reflexiva 

sobre as mesmas, de modo a poder tirar conclusões pedagógicas acerca do ensino e da profissão de 

Relações Públicas. 

Estas conclusões pedagógicas, têm o intuito de poder operar eventuais reformulações nas 

metodologias de ensino ou mesmo do ponto de vista do aprofundamento do estudo do ensino da 

Comunicação em Portugal, mais precisamente do ensino das Relações Públicas.  

Através de uma análise eficaz e detalhada pretendemos verificar se correspondem ou não às hipóteses 

de pesquisa apresentadas anteriormente, e assim, satisfazer o objetivo do estudo, com o propósito de 

responder à pergunta de partida apresentada inicialmente: Até que ponto a formação académica nas 

universidades portuguesas vai ao encontro das necessidades do mercado? 

6.1. Análise e interpretação dos dados 

Percorrendo o guião das entrevistas aplicadas aos entrevistados, exposto no apêndice 3, apresentamos 

uma análise extensiva a cada resposta, de modo a podermos tecer as reflexões em relação às 

motivações e expectativas dos entrevistados relativamente à temática em análise. 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 



92 

A generalidade dos entrevistados considera que a implementação de um curso específico de Relações 

Públicas traria benefícios para os profissionais, dado que, de acordo com a entrevista 4 (apêndice 7) 

“talvez exista ainda alguma lacuna na oferta formativa. Sinto que por vezes existe alguma fragilidade na 

abordagem estratégica “mascarada” com algum investimento dos cursos no detalhe das disciplinas, 

sem que exista um trabalho de base com maior detalhe sobre o público, as suas características e 

necessidades por forma a fundamentarmos a escolha de determinada abordagem” (empresa 1 - 

Lisboa). Analisando as respostas podemos salientar aspetos como a possibilidade de desenvolvimento 

crítico, aprofundamento de aspetos específicos, nomeadamente em formas/técnicas de trabalho, 

possibilidade de criar uma visão mais abrangente das Relações Públicas. A professora doutora Teresa 

Ruão, da Universidade do Minho considera que a implementação de um curso “iria permitir um 

aprofundamento das temáticas das Relações Públicas porque seria todo um curso dedicado à área, 

mas por outro lado, também se poderia perder alguma da abrangência relativamente à preparação dos 

profissionais” (apêndice 5). De outra perspetiva, a professora doutora Ivone Ferreira, da Universidade 

Nova de Lisboa admite que “é algo que na Universidade Nova de Lisboa temos estado a debater. Até 

porque nos preparamos para em 2020, surgirmos com um novo plano de estudos... No entanto, nós 

temos um mercado que não saberia, julgamos nós, que não conseguiria receber tantos alunos com 

formação específica em Relações Públicas” (Apêndice 6). 

Por oposição, a empresa da entrevista 7 considera que “a formação em Ciências da Comunicação – 

por ser mais alargada – é a mais benéfica para os profissionais de Relações Públicas. Um bom RP 

necessita, também, de ter conhecimentos consolidados de jornalismo e de marketing, pois nada está 

dissociado. Por estes motivos não creio que a existência de mais cursos específicos de Relações 

Públicas (já existem alguns) traria benefícios” (apêndice 10). 

Apesar de a maioria das opiniões serem favoráveis à existência de cursos específicos de Relações 

Públicas, temos que considerar outros aspetos, também eles importantes. Com a abrangência da 

preparação dos professores, a abrangência da formação dos alunos e a capacidade de o  

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

mercado português absorver tantos licenciados especificamente em Relações Públicas.  
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Todos os entrevistados consideram que a implementação de um estágio é importante e útil para a 

formação dos licenciados em Relações Públicas. Podemos realçar menções como “um passo não só 

importante como extremamente enriquecedor para todos, alunos, academia e empresas” (apêndice 7: 

entrevista 4), as empresas consideram que o contacto com o mercado de trabalho antes do aluno 

terminar a formação é crucial para a sua formação, permite dar a conhecer a realidade do mercado e 

permite ao aluno desenvolver competências que não consegue desenvolver na universidade, apenas 

com o trabalho do dia a dia. Na entrevista 8 (apêndice 11) a empresa considera que “o estágio permite 

a troca de experiências entre os funcionários de uma empresa e o estagiário, bem como o intercâmbio 

de novas ideias, conceitos, planos e estratégias. A realização do estágio alia o conhecimento 

académico com a experiência vivencial do ambiente de trabalho, uma vez que complementa a teoria 

aprendida nas aulas. Assim, o estudante pode reter melhor o conhecimento sobre a profissão 

escolhida, através da experiência que ganha durante o estágio”. Contudo, a empresa 2 realça que: 

“mais do que ter um estágio obrigatório é ter a certeza que as empresas vão garantir um momento de 

aprendizagem aos estudantes” (apêndice 8), dado que, de acordo com esta empresa os estagiários 

poder ser indesejado para algumas empresas e não lhes é dada a devida atenção. 

A professora doutora Teresa Ruão enuncia a redução das licenciaturas para três anos com o processo 

de Bolonha, como um eventual entrave à implementação de um estágio curricular, visto que retira 

tempo de ensino. Contudo, apresenta como eventual solução, o desenvolvimento de formas que 

permitam “conciliar os estágios com as UC’s e de os alunos poderem fazer, se calhar não a tempo 

inteiro, mas poderiam experimentar a profissão” (apêndice 5). 

É de salientar que duas das universidades entrevistadas, nomeadamente a Universidade do Porto e a 

Universidade Nova de Lisboa, oferecem aos seus alunos a possibilidade de realização de um estágio 

curricular ao longo da licenciatura, aliás, como nos apresenta o professor doutor Vasco Ribeiro “quem 

não faz o estágio nestas áreas, logicamente não fica tão bem preparado em relação àqueles que o 

fazem” (apêndice 4). Nesta linha de pensamento, a professora doutora Ivone Ferreira defende que 

“acho fundamental que os alunos tenham um contacto com o mercado de trabalho até porque é uma 

porta que se abre enquanto estão a fazer a sua formação profissional” (apêndice 6). 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 
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Tanto docentes como profissionais concordam que é uma questão que varia muito, dependendo da 

instituição de ensino. Porém, na sua maioria, os recém-licenciados estão preparados para ingressar no 

mercado de trabalho. Todavia, existe a menção que alguns cursos podem estar desatualizados e que 

os professores, por não estarem inseridos no mercado de trabalho, não acompanham a evolução 

deste. Contudo, importa referir que “nenhum curso consegue preparar um aluno para uma área tão 

dinâmica como é a Comunicação/ Relações Públicas, que desafia muitas vezes a teoria adquirida nas 

aulas” (apêndice 11). 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Por parte dos docentes temos menções a disciplinas como: Teorias da Comunicação/Relações 

Públicas; Assessoria de Imprensa; Public Affairs; Lobbing, Eventos, Redes Sociais; Protocolo; Gestão de 

Crises; Responsabilidade Social; Patrocínio e Mecenato; Comunicação Interna; Gestão da Comunicação 

e Ética das Relações Públicas. 

Os profissionais mencionam disciplinas como: Estratégias de Comunicação; Reputação; Comunicação 

Digital; Ativação de Marca; Comunicação Interna e/ou de Crise; Media Training; Comunicação 

Institucional; Teorias da Comunicação/Relações Públicas; Escrita Criativa; Planeamento da 

Comunicação e Produção de conteúdos. 

Perante estes dados podemos constatar que os docentes e profissionais estão de acordo quanto à 

formação essencial de um profissional.  

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Para Vasco Ribeiro, não existem características pessoais específicas dado que, nesta profissão existem 

vários lugares a ser ocupados pelo profissional, seja de front office ou back office, seja na produção de 

conteúdos ou no contacto com o público. Contudo, o profissional deve, principalmente, ter “um gosto 

por esta área, um gosto pela comunicação, um gosto por perceber como é todo o processo 
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comunicativo humano e social” (apêndice 4). Por seu turno na entrevista 7, o profissional destaca a 

simpatia e disponibilidade, pois considera que “esta é uma profissão extremamente exigente e o 

profissional tem de conseguir lidar com a pressão, mantendo sempre a simpatia e boa disposição” 

(apêndice 10).  

Contudo, é de salientar que apenas uma docente salientou a ética das Relações Públicas, uma 

temática que, como vimos anteriormente, pode ser um ponto importante para a acreditação da 

profissão em Portugal, sendo que, nas considerações finais, iremos refletir sobre estas implicações.  

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na 

área? Por que motivo? 

Nesta questão as opiniões estão bastante divididas. 

Por um lado, temos aqueles de defendem que a formação dos docentes deve ser diversificada como 

Vasco Ribeiro. Para o professor doutor da Universidade do Porto, “quanto maior diversidade de 

formação e origem de estudo, melhor é a preparação e melhor é a Universidade” (Apêndice 4). 

Também docentes e profissionais partilham desta opinião, dado que consideram que a formação 

diversificada e eclética contribui para a melhoria dos docentes 

Todavia, temos profissionais que defendem que deveria existir essa especialização, pois só assim 

poderiam dar aos alunos ensinamentos mais especializados. Verifica-se também que alguns 

profissionais referem que a experiência profissional é essencial aos docentes, sendo que por vezes a 

prática e a realidade podem estar dissociadas. Neste sentido, para o profissional da entrevista 8 “é 

importante que saibam como funciona o mercado de trabalho na prática, e não só na teoria, para que 

conheçam as sinuosidades e técnicas necessárias à prática da profissão” (apêndice 11).  

Para reforçar esta ideia, a professora doutora Teresa Ruão (entrevista 2, apêndice 5), afirma em 

resposta à questão 8 que “docentes deveriam poder fazer formações mais profissionais, porque o 

percurso académico afasta-nos das atividades profissionais que nós depois só vemos de longe”. Como 

resposta a esta problemática enunciada por empresas e docentes, a docente da Universidade do 

Minho, propõe o financiamento por parte da Universidade para que os docentes possam assistir a 
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conferências sobre a profissão, não enquanto oradores, mas sim na posição de ouvintes, com vista a 

permitir uma aproximação dos docentes ao mundo empresarial. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Na sua generalidade todos os entrevistados concordam que a avaliação deveria incidir na qualidade de 

transmissão do conhecimento.  

Para esta avaliação são mencionados os inquéritos a estudantes; a avaliação por meio da realização de 

“focus group com especialistas da área seja por exemplo, uma aula onde se falasse sobre um tema 

específico. (...) Com especialistas que acompanhem uma semana de aulas, ou um dia de aulas, ou 

uma cadeira específica. Que consigam depois também dar o seu feedback aos professores.” 

(entrevista 6, apêndice 9); a possível realização de sondagens junto de alunos e empresas que 

receberam recém-licenciados, com vista a perceber quais as principais dificuldades sentidas e quais as 

sugestões de melhoria (entrevista 7, apêndice 10). Por último temos como sugestão de avaliação a 

utilização dos dados de sucesso de alunos como indicadores da qualidade das aulas. 

Por outro lado, ao longo das entrevistas, também foram mencionados os inquéritos aos alunos. Porém, 

este método de avaliação apresenta problemas, visto que, além de os alunos não serem imparciais nas 

suas avaliações, são também pontuais os inquéritos preenchidos que possam fornecer estes dados, 

que caso fossem preenchidos de forma imparcial e responsável poderiam contribuir para uma eventual 

melhoria da qualidade do ensino. 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

As respostas também foram unânimes nesta questão, dado que, todos os entrevistados concordaram 

que a realização de estudos ao mercado seria benéfico, tanto para a adaptação ao ensino, como para 
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um conhecimento mais profundo do mercado de trabalho. Aliás, como refere a professora doutora 

Teresa Ruão “os docentes deveriam poder fazer formações mais profissionais, porque o percurso 

académico afasta-nos das atividades profissionais” (apêndice 5), sendo este fosso entre Universidade e 

mercado de trabalho o mais mencionado ao longo das respostas, nomeadamente a falta de adaptação 

e de proximidade da Universidade ao mercado. 

Por sua vez, é de realçar que “o tempo da Universidade não é o tempo do mercado, por isso há aqui 

também um choque normal, porque a Universidade não vai atrás daquilo que são as tendências do 

mercado, primeiro tem que a adaptar, avaliar e só depois é que decide” (Vasco Ribeiro, apêndice 4). 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

Na sua generalidade as respostas estão muito semelhantes, no sentido em que é referida uma 

evolução e crescimento da profissão em Portugal, nomeadamente depois da última crise económica, 

dado que existiu um retrocesso nas agências de comunicação. Também é referida uma mudança 

rápida e constante do setor o que que implica uma grande capacidade de adaptação dos profissionais. 

Contudo, ainda “temos um pequeno país com uma visão ainda reduzida, redutora daquilo que são as 

Relações Públicas” (entrevista 3, apêndice 6), além de que, continua a ser “uma profissão dispersa, 

com múltiplas denominações profissionais, não coincidentes e às vezes antagónicas, com áreas 

díspares e comportamentos sociais também completamente díspares. (...) falta-lhe corporação, não 

tem corpo. porque é muito dispersa de orientação e origens diferentes” (entrevista 1, apêndice 4).  

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Para esta questão são apontadas várias características, como formação na área das Ciências da 

Comunicação, gosto pela investigação, criatividade, boa capacidade de escrita, vontade de aprender, 

proatividade, com o conhecimento de línguas estrangeiras e extrovertido, visto que o relacionamento 

interpessoal é uma constante. 
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Conclusões 

Conscientes da crescente importância das Relações Públicas no desenvolvimento e crescimento das 

empresas, definimos como objetivo inicial o estudo da correlação entre a formação académica e as 

exigências do mercado, dado que são duas áreas que estão interligadas e que se complementam. 

Neste sentido, de modo a responder à pergunta de partida: “até que ponto a formação académica nas 

universidades portuguesas vai ao encontro das necessidades do mercado?” Apresentamos as 

principais conclusões do estudo, por meio das hipóteses de pesquisa. 

Apresentamos como primeira hipótese: a integração de um estágio na formação dos profissionais de 

Relações Públicas é uma medida que torna a sua formação mais completa. Esta hipótese foi validade, 

no sentido em que todos os entrevistados concordaram que a implementação de um estágio na 

licenciatura é essencial para que o aluno tenha um contacto com o mercado de trabalho durante a sua 

formação e não apenas quando a mesma terminar, aliando assim, durante o seu percurso académico, 

o conhecimento teórico com a experiência prática, podendo, deste modo desenvolver competências

que apenas podem ser desenvolvidas no decorrer do trabalho prático no seio de uma 

empresa/gabinete de comunicação e não no meio universitário. Consequentemente, com a realização 

prévia de um estágio, o aluno no terminar da sua licenciatura tem desenvolvidas as competências 

necessárias para entrar no mercado e ser um profissional de sucesso. 

Definimos como segunda hipótese: com a criação de um curso próprio de Relações Públicas, teríamos 

uma formação mais focada nas necessidades da profissão e recém-licenciados mais preparados para 

as adversidades do mundo de trabalho. Antes de mais, importa referir que à questão colocada: como 

carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em Comunicação/Relações Públicas? 

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? Os entrevistados 

concordaram, que apesar de existirem variações entre instituições de ensino, os recém-licenciados 

estão preparados para ingressar no mercado de trabalho. Neste sentido, a criação de um curso 

especializado na área poderia verificar-se, unicamente, no sentido de uma melhoria na abrangência da 

formação. 

Por conseguinte, nesta hipótese deparamo-nos com uma dualidade de respostas, sendo que podemos 
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considerar a hipótese verdadeira, porém com alguns inconvenientes. Os entrevistados concordam que 

com a criação de um curso específico em Relações Públicas seria possível um aprofundamento do 

estudo crítico e de técnicas específicas em Relações Públicas, dado que, ao nível teórico só assim seria 

possível um esmiuçar de técnicas, competências e características específicas da profissão. 

Por outro lado, deparamo-nos com entraves como a perda da abrangência que um curso de Ciências 

da Comunicação confere aos alunos, com visões e perspetivas sobre a área da comunicação como um 

todo e não apenas na ramificação das Relações Públicas, enunciando-se também uma perda da 

abrangência da formação dos professores, dado que teriam uma formação especializada na área, o 

que iria contribuir para o dito estreitamento de conhecimento da área comunicacional e também existe 

uma preocupação com o mercado, dado que com a existência deste curso na generalidade das 

universidades seríamos um número muito maior de formados em Relações Públicas e existe a 

possibilidade de o mercado português não ter a capacidade de absorver todos os licenciados na área. 

Neste sentido, caso se considerasse uma eventual implementação de um curso específico em Relações 

Públicas seria importante ponderar a formação dos docentes que o poderiam lecionar, as áreas de 

estudo a implementar, nomeadamente com disciplinas de jornalismo e marketing direcionadas para as 

Relações Públicas e a realização de estudos ao mercado para perceber qual a necessidade do mercado 

em relação a profissionais de Relações Públicas. 

Alegamos como terceira hipótese: com a realização de estudos regulares ao mercado das Relações 

Públicas seria possível compreender quais as dificuldades dos profissionais adaptando assim a 

formação académica à realidade laboral. Ao contrário da hipótese anterior, onde se registou um 

dualismo de respostas, aqui os resultados foram consensuais. Isto é, as respostas convergem numa 

concordância da realização de estudos regulares ao mercado, como sendo uma resposta ao 

afastamento dos docentes ao mercado e consequente afastamento da Universidade ao mercado. Neste 

sentido, com a realização desses estudos, as universidades poderiam perceber quais as carências do 

mercado em relação à formação, quais as evoluções e tendências e direcionar a formação nesse 

sentido, seja com a redefinição de planos de estudos (o que se torna uma solução mais refletida, mas 

consequentemente mais demorada) ou com a implementação de pequenas medidas nas próprias 

aulas, tendo em conta os resultados dos estudos. 
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Para refletir sobre a formação dos docentes temos como hipótese 4: verifica-se que, maioritariamente, 

a formação base dos docentes de Relações Públicas é em jornalismo ou publicidade. Esta hipótese 

revelou-se negativa. Apesar de existirem opiniões que defendam que docentes com uma formação 

especializada podem transmitir aos alunos um conhecimento mais aprofundado sobre a área. Também 

nesta questão foi mencionado o afastamento dos docentes ao mercado por inerência da sua profissão, 

sendo que este afastamento pode ser colmatado, quer pela realização de estudos ao mercado como 

exposto anteriormente, quer pelo financiamento por parte das Universidades (proposto por Teresa Ruão 

entrevista 2, apêndice 5) a conferências da área em que os docentes participem enquanto ouvintes e 

não oradores, para poderem absorver as necessidades do mercado, preocupações, tendências e 

mudanças, criando assim uma ponte entre o mercado e as Universidades. 

Alguns dos entrevistados defendem que uma formação única na área iria restringir a formação e 

preparação dos docentes. Neste sentido, uma formação diversificada é mais rica e possibilita um abrir 

de horizontes intelectuais quer para docentes e consequentemente para alunos, dado que possibilita 

uma perspetiva diversificada, única e diferenciadora. 

A última hipótese, ainda direcionada para os docentes, defende que: na sua maioria, a avaliação dos 

docentes em relação ao ensino é composta pela contabilização das horas lecionadas. 

Esta é uma questão que reúne consensos, no entanto apresenta alguns problemas. 

Em primeiro lugar os entrevistados concordam que a avaliação da qualidade da transmissão do 

conhecimento é essencial, contudo levantam-se questões devido ao modo como de deve avaliar essa 

qualidade, dado que, das universidades entrevistadas, são disponibilizados aos estudantes inquéritos 

que visam a avaliação dessa qualidade. Contudo, as respostas não são imparciais e verifica-se que são 

pontuais, alcançando taxas de resposta de três a quatro inquéritos.  

As empresas apresentaram como sugestão de avaliação a realização de focus group com especialistas 

da área, acompanhamento de aulas também por especialistas, aplicação se sondagens junto de 

docentes e profissionais e a contabilização do sucesso dos alunos a nível académico como indicador da 

qualidade das aulas.  
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Porém, os problemas destes métodos são visíveis. Como por exemplo, quais seriam os ditos 

especialistas para acompanhar e avaliar as aulas dadas pelos docentes? Seriam visitas marcadas 

antecipadamente ou avaliações “surpresa”? Não iria este método criar um clima de pressão sobre os 

docentes e ao invés de melhorar, prejudicar a formação? A avaliação dos docentes por intermédio do 

sucesso dos alunos, não iria criar uma eventual inflação das avaliações? Dado que, quanto maior o 

sucesso dos alunos melhor seria a avaliação do docente. 

Neste sentido, podemos sugerir uma eventual mescla de algumas das ferramentas apresentadas, 

como forma de uma avaliação mais completa e justa. Por exemplo, a junção da aplicação dos 

inquéritos já existentes, sendo que seria necessário a criação de métodos que motivassem a preencher 

os mesmos, a focus group ou a inquéritos/entrevistas que acolheram alunos de estágio e que podem 

elencar mais vivamente as lacunas na formação dos estudantes. Sendo que, todas as opções devem 

ser objeto de estudo e de experimentação antes de partir para uma aplicação mais generalizada das 

mesmas.   

O perfil do profissional de Relações Públicas: análise 

Com as entrevistas realizadas podemos também contrapor as respostas com a pesquisa realizada 

anteriormente, nomeadamente em relação ao perfil do profissional de Relações Públicas. 

De acordo com os nossos entrevistados as áreas de estudos essenciais para a formação do Relações 

Públicas são: Teorias da Comunicação/Relações Públicas; Media Training; Public Affairs; Lobbing; 

Eventos, Redes Sociais; Protocolo, Gestão de Crises, Responsabilidade Social, Patrocínio e Mecenato, 

Comunicação Interna e institucional; Gestão/ estratégia/ planeamento da Comunicação; Ética das 

Relações Públicas.  

Contrapondo com a literatura exposta anteriormente, a Comissão sobre Educação em Relações 

Públicas (2006) define como áreas de estudo essenciais para a formação:  

“Introdução às relações públicas (incluindo teoria, origem e princípios); Estudos de caso em Relações 

Públicas que analisam a prática profissional; Pesquisa, medição e avaliação; Direito e ética de Relações 

Públicas; Escrita e produção de Relações Públicas; Planeamento e gerenciamento de Relações 

Públicas; Campanhas de Relações Públicas; Experiência de trabalho supervisionado em Relações 
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Públicas (estágio) e Direção de Campanhas eleitorais.” (The professional bond—public relations 

education and the practice, 2006, p. 7) 

Assim, contrapondo as duas opiniões podemos concluir que a grande diferença reside na realização do 

estágio ao longo da formação. Por sua vez, o perfil do profissional de Relações Públicas também é 

composto por características pessoais. 

Neste sentido, os entrevistados também enunciaram características pessoais que podem ser atribuídas 

ao profissional como a capacidade de organização e planeamento, abertura a tendências sociais; 

capacidade de investigação permanente; criativo; ético; possuir hábitos de escrita e leitura; humildade; 

proatividade; multitasking; capacidade crítica e analítica; empenho; dedicação; capacidade de trabalho 

em equipa e criatividade.  

Contrapondo estas características com as apresentadas por Lozano (2001, p. 70), citado 

anteriormente, ou seja “vocação; inteligência; espírito analítico; decisão; tenacidade; sentido de 

orientação; sentido de oportunidade e capacidade criadora prática”, podemos verificar que tanto 

profissionais como docentes referem mais as competências técnicas aos profissionais que 

propriamente competências comportamentais, como por exemplo a ética e princípios deontológicos, 

considerada, anteriormente, como um pilar da profissão e uma das bases para a acreditação em 

Portugal.  

Apenas a professora doutora Teresa Ruão refere como característica pessoal “alguém ético e 

responsável e que pense não só na empresa para quem trabalha ou não só na carreira, mas também 

na influência social que as comunicações vão produzir”. Deste modo, levantam-se questões como: 

existirá por parte dos docentes e profissionais um “esquecimento” da ética na profissão? Ou será a 

ética e deontologia das Relações Públicas um dado adquirido onde já não há necessidade de 

mencionar? 

Tendo em consideração as características profissionais e pessoais apresentadas, foi também 

questionado qual o perfil ideal do profissional de Relações Públicas, tendo sido mencionadas 

características, como: formação na área das Ciências da Comunicação, gosto pela investigação, 

criatividade, boa capacidade de escrita, vontade de aprender, proatividade, com o conhecimento 
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de línguas estrangeiras e extrovertido, visto que o relacionamento interpessoal é uma 

constante. Resumindo assim, o perfil a nove características essenciais. 

Para completar, esta análise direcionada para o perfil do profissional, de acordo com as respostas 

apresentadas à questão colocada sobre o panorama atual da profissão. Podemos concluir que a 

profissão tem superado barreiras e conquistado cada vez mais credibilidade e importância junto das 

empresas e do público em geral. 

Contudo, apesar desta visão positiva das Relações Públicas é referido que ainda há um longo caminho 

a percorrer, dado que a profissão ainda continua com algumas indefinições, nomeadamente qual o 

termo correto a utilizar, dado que vários autores discordam da tradução literal que foi feita ao termo 

Public Relations. Neste sentido, podemos apresentar a acreditação da profissão como a resposta para 

o caminho que a profissão ainda tem de percorrer. Aliás, como referido, Ferreira (2010, p. 63) defende

que “o desenvolvimento tardio da profissão e a constante descredibilização de que é alvo, bem como o 

desenvolvimento generalizado dos seus valores, práticas e ferramentas têm impedido o crescimento 

desta área em Portugal”. 

Para terminar, importa definir uma resposta concreta à pergunta de partida referida no início das 

conclusões: Até que ponto a formação académica nas universidades portuguesas vai ao encontro das 

necessidades do mercado? 

Podemos concluir que, de certo modo a formação vai ao encontro das necessidades do mercado dado 

que os entrevistados concordaram que os recém-licenciados estão preparados para ingressar o 

mercado de trabalho. Porém, são apresentadas situações que poderiam contribuir para esse 

melhoramento, como a implementação de um curso específico em Relações Públicas, em que seria 

possível aprofundar temáticas da profissão que de outra forma não é possível fazê-lo; a implementação 

de um estágio curricular durante a formação em Relações Públicas que iria permitir aos estudantes 

desenvolver competências práticas que podiam contrapor com as competências teóricas, 

desenvolvendo-as mutuamente ao longo da formação, e assim, não tendo de esperar por terminar a 

formação e desenvolvê-las apenas no mercado de trabalho; também é referida várias vezes, por parte 

das empresas, um distanciamento das Universidades e dos doentes ao mercado de trabalho, 

distanciamento esse, que pode ser colmatado com os estudos ao mercado que referimos 
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anteriormente e com a participação de docentes, enquanto ouvintes, em conferências profissionais 

sobre o tema. 

Limitações 

Para terminar, queremos mencionar que este estudo apresenta um conjunto de limitações. 

Primeiramente, as opções metodológicas escolhidas para este estudo.  

Dado que, existe uma grande subjetividade na análise qualitativa das entrevistas, na medida em que, 

as interpretações das respostas podem ser realizadas de modo diferentes para investigadores 

diferentes, pois estas análises e interpretações estão passíveis de serem influenciadas ou distorcidas 

pelos investigadores dadas as suas convicções. Outro dos principais problemas prende-se com o facto 

de que ao aplicar as entrevistas, neste caso, os entrevistados podem tentar perceber quais as 

respostas que o investigador pretende alcançar dando respostas que vão ao encontro dessas 

expectativas, ou ao contrário, o que condiciona a imparcialidade das respostas. 

Em segundo lugar, temos como limitação a amostra escolhida. Visto que, em Portugal o ensino 

superior é composto por 32 instituições públicas de ensino superior, segundo dados do site Universia8, 

e para o nosso estudo apenas analisamos três, sendo elas a Universidade do Minho, a Universidade do 

Porto e a Universidade Nova de Lisboa. Também na análise das empresas, dado o vasto leque de 

empresas em Portugal, limitamos o estudo a três empresas na Área Metropolitana do Porto e da Área 

Metropolitana de Lisboa. Estas delimitações da amostra foram necessárias, dado o tempo disponível 

para a realização do estudo, contudo são limitativas uma vez que a representatividade de instituições e 

de empresas é diminuta. Neste sentido importa referir Quivy & Campenhoudt (2003, p. 146), que 

acerca das limitações, defendem que 

“São os limites e o destino de qualquer investigação, seja ela qual for, que são fundamentalmente 

sublinhados. A complexidade e a mutabilidade do real são tão grandes como a imprecisão e a rigidez 

dos métodos de investigação destinados a compreendê-lo melhor. Só o podemos ir aprendendo cada 

vez melhor através de tentativas sucessivas e imperfeitas, que devem ser constantemente corrigidas. 

Neste sentido, um progresso do conhecimento nunca é mais do que uma vitória parcial e efémera 

sobre a ignorância Humana.” 

8
 Acedido em: http://www.universia.pt/universidades# 
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Contudo, apesar das limitações deste estudo, esperamos ter alcançado o objetivo e assim contribuir 

para uma melhor perceção a aprofundamento do estudo do ensino das Relações Públicas em Portugal. 

Deste modo, esperamos que esta investigação possa despontar possíveis estudos acerca desta 

temática, dada a escassez de estudos desta natureza em Portugal. Portanto, no âmbito de uma 

investigação futura, seria relevante complementar este trabalho com uma nova análise às 

Universidades e empresas, porém com uma amostra maior e eventualmente utilizando outro método 

de recolha de dados, como por exemplo os inquéritos, permitindo assim alargar a amostra e ter uma 

análise mais imparcial e completa, permitindo assim, desenvolver um plano de estudos dedicado 

unicamente às Relações Públicas para que possa ser analisado com mais rigor a eventual 

implementação de licenciaturas em Relações Públicas que poderia contribuir para a aclamada e 

necessária acreditação da profissão em Portugal, dado que, segundo o Ministério da Segurança Social 

e do Trabalho, em 2005, defende que “a certificação desses profissionais seria sempre voluntária, não 

se podendo condicionar o acesso à profissão - aliás matéria da competência da Assembleia da 

República - à posse da licenciatura” (Tojal et al, 2006, p. 77).  
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Apêndices

Apêndice 1: Código de ética da APCE 

CÓDIGO DE CONDUTA  

do Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas 9 

Aprovado em Assembleia Geral aos 31 de março de 2009.  

.: Preâmbulo 

(...) 

.: Definições 

Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas – é o profissional que desenvolve a sua 

atividade na construção e defesa da identidade e da reputação de organizações, nomeadamente, 

empresas, instituições públicas, privadas e sociais, e outras entidades, pessoas, bens ou serviços, 

assim como na expressão da sua identidade e credibilização, estabelecendo relações duradouras com 

os diferentes públicos.  

Atividade – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas exerce a sua atividade 

através do aconselhamento, estratégia e operacionalização de planos e programas, apoiado na 

pesquisa, monitorização e análise do ambiente organizacional e seu contexto.  

.: Competências 

O Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas desenvolve e exerce um conjunto de 

competências:  

Gerais 

9
 Acedido em: http://www.apce.pt/images/stories/docs/apce_codigo_conduta.pdf 
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. Liderança e trabalho em equipa  

. Pensamento estratégico  

. Análise e síntese  

. Escrita e oralidade, em português e noutros idiomas  

. Gestão do tempo e dos recursos humanos e técnicos 

. Comunicação interpessoal e de grupo  

. Argumentação  

. Criatividade  

Específicas  

. Pesquisa, monitorização, gestão e organização de informação  

. Análise de tendências e predição de consequências em diferentes ambientes, contextos 

socioeconómicos e setores de atividade  

. Conhecimento e compreensão de diferentes paradigmas, teorias e modelos de comunicação, sua 

aplicabilidade e limitações  

. Gestão da relação com diferentes públicos/stakeholders  

. Capacidade de influenciar perceções, atitudes e comportamentos  

. Tecnologias da informação e da comunicação e das técnicas e instrumentos de comunicação 

organizacional e relações públicas  

. Investigação, planificação, implementação e avaliação de programas de Comunicação Organizacional 

e Relações Públicas  

. Conhecimento dos constrangimentos éticos e legais inerentes à atividade profissional  

. Gestão de temas sensíveis, questões problemáticas (issues management) e de comunicação de crise 

(crisis management), gestão de assuntos públicos (public affairs) e lóbi (influence in decision making)  

. Planificação e implementação estratégica da comunicação  

.: Valores 

O Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas contribui para a credibilidade e 

constante dignificação da sua atividade, sendo elemento determinante na defesa de uma comunicação 

que respeite a verdade, a lealdade, a confidencialidade e a liberdade, valores éticos intrínsecos aos 

princípios constantes dos documentos a que se obriga.  
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Verdade – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas adere ao exercício da 

atividade profissional apenas com verdade, em defesa dos interesses da entidade com quem colabora, 

dos clientes desta, para com os colaboradores e os seus diversos públicos, não infringindo os 

princípios éticos por que se rege, salvaguardando o interesse público.  

Lealdade – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas é leal à entidade que 

representa, salvaguardando sempre o interesse público.  

Confidencialidade – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas protege a 

informação confidencial relativa à entidade para quem trabalha, bem como a que se refere a outras 

entidades e a pessoas a que a tanto esteja obrigado, não a utilizando, em qualquer caso, para seu 

próprio benefício, ou de terceiros.  

Liberdade – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas acredita e defende o livre 

exercício dos direitos humanos, em especial, a liberdade de expressão, liberdade de reunião e 

liberdade dos meios de comunicação social, valores essenciais à prática da atividade profissional.  

.: Deveres Especiais 

O Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas assume e respeita os seus deveres 

profissionais, nomeadamente:  

Formação – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas deve ter como preocupação 

central a sua formação contínua, a melhoria das suas competências para a progressão na profissão, 

exercendo-a, logo que possível, devidamente acreditado.  

Divulgação – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas é o principal agente de 

promoção e divulgação da sua atividade profissional, quer junto dos seus pares, quer das empresas e 

outras entidades potenciais utilizadoras destes serviços, quer, ainda, da sociedade em geral.  

Reputação – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas é responsável pela 
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progressiva visibilidade e reputação da profissão, e, através da sua atitude, pelo reforço dos valores 

éticos e deontológicos.  

Responsabilidade Social – o Gestor de Comunicação Organizacional e Relações Públicas é elemento 

ativo na sensibilização da consciência social, na defesa do planeta, do meio ambiente, da 

biodiversidade, na luta contra a fome, a guerra, todas as formas de violência e injustiça, defendendo e 

apoiando políticas socialmente sustentáveis, a favor da paz.  

.: Fiscalização 

A fiscalização do cumprimento do presente Código de Conduta é efetuada, antes de mais, pelos 

associados da APCE e por quantos estejam em consonância com os princípios nele enunciados, 

cabendo à Associação, através dos órgãos próprios, de acordo com os seus Estatutos, a intervenção de 

caráter disciplinar.  

.: Representatividade 

Pela progressiva representatividade da APCE enquanto entidade agregadora dos Gestores de 

Comunicação Organizacional e Relações Públicas, pretende-se que esta venha a constituir-se como 

entidade autenticadora e credenciadora do exercício da profissão.  

O presente Código de Conduta é aceite pelo Gestor de Comunicação Organizacional e Relações 

Públicas, associado da APCE. 
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Apêndice 2: International Code of Ethics (Code of Athens) 

The Code of Athens10 

CONSIDERING that all member countries of the United Nations Organisation have agreed to abide by its 

Charter which reaffirms “its faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human 

person” and that having regard to the very nature of their profession, public relations practitioners in 

these countries should undertake to ascertain and observe the principles set out in this Charter: 

CONSIDERING that, apart from “rights”, human beings not only have physical or material needs but 

also intellectual, moral and social needs, and that their rights are of real benefit to them only insofar as 

these needs are essentially met.  

CONSIDERING that, in the course of their professional duties and depending on how these duties are 

performed, public relations practitioners can substantially help to meet these intellectual, moral and 

social needs.  

And lastly, CONSIDERING that the use of techniques enabling them to come simultaneously into 

contact with millions of people gives public relations practitioners a power that to be restrained by the 

observance of a strict moral code. 

On all these grounds, the PRII hereby declares that it accepts as its moral charter the principles of the 

following Code of Ethics and that if, in the light of evidence submitted to the Council, a member of the 

Institute should be found to have infringed this Code in the course of this professional duties, he will be 

deemed to be guilty of serious misconduct calling for an appropriate penalty. 

According, each member of the PRII: 

Shall endeavour: 

● To contribute to the achievement of the moral and cultural conditions enabling human beings

to reach their full stature and enjoy the indefeasible rights to which they are entitled under the

10
 Acedido em: https://www.prii.ie/about/codes-of-practice/code-of-athens.html 
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Universal Declaration of Human Rights 

● To establish communication patterns and channels which, by fostering the free flow of essential

information, will make each member of the group feel that he/she is being kept informed, and

also give him an awareness of his/her own personal involvement and responsibility, and of

his/her solidarity with other members

● To conduct himself always and in all circumstances in such a manner as to deserve and secure

the confidence of those with whom he/she comes into contact

● To bear in mind that because of the relationship between his/her profession and the public,

his/her conduct - even in private - will have an impact on the way in which the profession as a

whole is appraised

Shall undertake: 

● To observe, in the course of his/her professional duties, the moral principles and rules of the

Universal Declaration of Human Rights

● To pay due regard to, and uphold, human dignity, and to recognise the right of each individual

to judge for his/herself

● To establish the moral, psychological and intellectual conditions for dialogue in its true sense,

and to recognise the fight of the parties involved to state their case and express their views

● To act, in all circumstances, in such a manner as to take account of the respective interests of

the parties involved: both the interests of the organisation which he/she serves and the

interests of the publics concerned

● To carry out his/her undertaking and commitments, which shall always be so worded as to

avoid any misunderstanding, and to show loyalty and integrity in all circumstances so as to

keep the confidence of his/her clients or employers, past or present, and of all the publics that

are affected by his/her actions

Shall refrain from: 

● Subordinating the truth to other requirements

● Circulating information which is not based on established and ascertainable facts

● Taking part in any venture or undertaking which is unethical or dishonest or capable of

impairing human dignity and integrity

Using any manipulative methods or techniques designed to create subconscious motivations

which the individual cannot control of his own free will and so cannot be held accountable for the action 



119 

taken on them. 

Apêndice 3: Guião das entrevistas aplicadas aos entrevistados 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera 

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em 

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na 

área? Por que motivo? 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as 

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 
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9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 
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Apêndice 4: Entrevista 1 - Vasco Ribeiro (Professor Doutor da Universidade do Porto) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Sim, acho que sim. Um bocadinho como aconteceu noutras atividades e áreas de conhecimento, 

quanto mais especialização existe melhor depois são os profissionais. Porque há uma concentração de 

desenvolvimento crítico e de conhecimento em áreas específicas, por isso é lógico que tenho de 

concordar e ajuda. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas não existe 

qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a implementação de um 

estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Sim, eu acho que é isso que acontece na maioria esmagadora dos cursos de ciências da comunicação 

e/de pelo menos com vertente da área das Relações Públicas. Nós na Universidade do Porto, nós não 

temos especialização em Relações Públicas, mas temos em Assessoria de Comunicação. Digamos é 

um campo mais fechado, mais concentrado e até com maior estudo na área do jornalismo. Nós no 

terceiro ano, todo o último semestre é dedicado a um estágio, por isso os alunos cumprem durante 

oito horas por dia e todos os dias de trabalho um estágio durante três meses. É isso que lhes vai dar, e 

aliás, conferir no fim o grau de licenciado. Por isso acho isso fundamental, quem não faz o estágio 

nestas áreas, logicamente não fica tão bem preparado em relação àqueles que o fazem. 

O facto de não haver um estágio, não é garantia de que esses profissionais serão piores, não querendo 

entrar em contradição, mas, no entanto tudo isso tem uma complexidade de fatores nomeadamente, as 

áreas de especialização e áreas de formação. É lógico. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Reparem as Universidades servem para desenvolver capacidades críticas dos alunos através de 

conhecimento, geralmente muito teórico, esse é o conceito de Universidade. Depois a parte do mundo 

profissional é adaptado e é conhecido e é desenvolvido numa segunda fase. Aquilo que alguns cursos 



122 

fazem, no caso da Universidade do Porto, é que criam esta ponte para o mercado de trabalho. E acima 

de tudo esta ponte, não serve só para aprender. Serve para aprender, é lógico, o choque entre as 

teorias aprendidas na Universidade e as práticas profissionais, serve acima de tudo como base de 

experimentação e de teste para a possível contratação desses próprios quadros. É por isso que os 

alunos de especialização da Universidade do Porto têm um índice de empregabilidade muito grande, 

porque no fim eles são convidados a trabalhar.   

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Para mim é essencial Teorias da Comunicação, depois é essencial Assessoria de Imprensa, é essencial 

Public Affairs e/ou Assuntos Públicos e Lobbing, Eventos, Redes Sociais e envolvimento com a 

Comunidade.  

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais/técnicas que os futuros

trabalhadores em Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Teoricamente, qualquer pessoa pode ser um bom Relações Públicas. Sendo que até há várias áreas 

das Relações Públicas e há um leque muito vasto de lugares, alguns mais front office, alguns mais 

back office, há uns que produzem mais conteúdos, há uns que têm mais contacto com o público. O 

que me parece, acima de tudo, é que a característica principal é haver um gosto por esta área, um 

gosto pela comunicação, um gosto por perceber como é todo o processo comunicativo humano e 

social.  

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação especializada na área? Por

que motivo? 

Não. Porque isso mata aquilo que é o conceito de Universidade. Quanto maior diversidade de formação 

e origem de estudo, melhor é a preparação e melhor é a Universidade. Vocês aqui não vêm aprender, 

e esse para mim é o grande problema dos alunos, que têm a ideia que vem para a Universidade 

aprender. Vocês não vêm aprender absolutamente nada. Aprendem no mercado de trabalho, vocês 

vêm desenvolver capacidades críticas em relação a alguns assuntos, teorias, corrente, de princípios 

para depois quando começam a trabalhar dizerem assim: esse princípio colide com o que se fazia na 

década de oitenta ou há teóricos que dizem para ir por este caminho ou ir por aquele. E isto aqui é que 

faz a grande diferença. Para mim a cadeira de Relações Públicas, na Universidade do Porto, eu dou 
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algo que é pouco ortodoxo que é Fontes de Informação. O que é que interessa as Teorias da relação 

entre jornalistas e fontes? Se calhar é demasiado especializado, mas para mim num curso que 

também tem alunos de jornalismo parece-me interessante dar isso. Para terem a perspetiva teórica, 

para depois, mais tarde quando começarem a trabalhar poderem aplicar.   

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada tendo em conta as horas lecionadas, 

considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à avaliação da 

qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Acha que esta medida traria 

vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Na Universidade do Porto, os docentes são avaliados em primeira mão por uma componente 

pedagógica, é lógico. Mas aí tem a ver com o cumprimento do horário, o que lhe é atribuído. É avaliado 

pela produção científica e é avaliado pela relação com a comunidade, ou seja, prestação de serviços, 

eventos culturais. É nestas três vertentes que os docentes da Universidade do Porto são avaliados e 

nessa qualidade, acho eu, é um processo com falhas, como são todos os processos de avaliação, 

injustos também em alguns pontos. Eu acho que acaba por ser transparente e acho que é um bom 

modelo de avaliação. E depois como se avalia os resultados pedagógicos? Através de inquéritos? Eu 

acho que o inquérito deve ser meramente indicativo, porque por vezes os alunos, por razões de 

avaliação, de exigência penalizam os professores mais exigentes, em detrimento daqueles que são 

mais simpáticos, mais próximos, ou porque usam camisolas da cor de que eles gostam ou porque 

simplesmente tem o carro coincidente com os gostos pessoais. Por isso, para mim, a avaliação é 

importante como fator indicativo, mas o que acontece também na Universidade do Porto, que é o que 

conheço, a avaliação é residual. Chega-se ao ponto de ter uma avaliação de três, quatro alunos.  

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Claro que sim. E aconselho depois espreitar um estudo que a Universidade do Porto desenvolveu com 

a APECOM, que é a associação que representa as empresas de comunicação. É um barómetro, no 

fundo para tentar auscultar, em primeiro lugar o que é que os clientes querem das empresas de 

comunicação, e por isso nós avaliamos o que é que nós, academia, queremos em relação à formação 

dada pela Universidade. É lógico que sim e é importante haver esse pulsar. Mas o tempo da 

Universidade não é o tempo do mercado, por isso há aqui também um choque normal, porque a 

Universidade não vai atrás daquilo que são as tendências do mercado, primeiro tem que se adaptar, 
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avaliar e só depois é que decide. E é por esse motivo que qualquer reestruturação de cursos pode 

demorar, salvo erro, dois a três anos. 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

É uma profissão dispersa, com múltiplas denominações profissionais, não coincidentes e às vezes 

antagônicas, com áreas díspares e comportamentos sociais também completamente díspares. O que 

representa que esta área das Relações Públicas é muito grande é um campo muito grande, que toca 

no fundo por ser muito transversal em todas as áreas de atividade, da gestão à engenharia, da 

medicina até à área de direito. Repara-se que podemos ver profissionais de comunicação em qualquer 

uma destas áreas. E por esse motivo falta-lhe corporação, não tem corpo. Porque é muito dispersa de 

orientação e origens diferentes. Um bocadinho como aconteceu com o jornalismo, também no início do 

século XX, também aqui vai ocorrendo esse comportamento. Eu acredito que se vá cristalizando este 

processo. Daqui a eventualmente, 20 anos, 40 anos no máximo, teremos já alguma corporação a 

defender estas áreas. Já começa a haver resquícios destas áreas não sendo meramente 

representativas. Eu acho que a própria Universidade e as Universidades que lecionam estas áreas têm 

que ter aqui algum protagonismo na criação dessa corporação, mas é algo que eu ainda vejo muito ao 

longe. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Acima de tudo, alguém que tenha alguma formação de base na área das Ciências da Comunicação, 

que tenha um Mestrado com especialização em Relações Públicas, que tenha um gosto muito grande 

pela investigação e pelo estudo das correntes teóricas das Relações Públicas, que tenha alguma 

intuição em relação à área que representa e acima de tudo muita vontade de trabalhar e de estudar. 
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Apêndice 5: Entrevista 2 - Teresa Ruão (Professora Doutora da Universidade do Minho) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Ela está inserida no curso de Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, não em todo o lado. 

Eu estou convencida que isso iria permitir um aprofundamento das temáticas das Relações Públicas 

porque seria todo um curso dedicado à área, mas por outro lado, também se poderia perder alguma 

da abrangência relativamente à preparação dos profissionais, que num curso das Ciências da 

Comunicação os profissionais, mesmo que venham a ser de Relações Públicas, de jornalismo que 

podem ser particularmente úteis para a assessoria de imprensa, ou têm conhecimentos da publicidade 

que são interessantes se desenvolver uma abordagem de comunicação integrada. Portanto eu diria que 

há vantagens e desvantagens neste modelo, mas acho que do ponto de vista do aprofundamento das 

temáticas específicas só seria possível num curso especializado. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas não existe 

qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a implementação de um 

estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Sim. Eu acho que o estágio é muito importante e é muito útil. Com a mudança para Bolonha e a 

redução para três anos isso tornou mais difícil a existência de um estágio incorporado, mas 

eventualmente poderíamos arranjar formas de ser possível criar estágios, mas durante o período letivo, 

se os locais de estágio fossem perto das universidades, poderíamos arranjar um modelo que não 

reduz-se os tempos letivos às diferentes disciplinas. E é particularmente crítico quando estamos a falar 

de uma licenciatura em Ciências da Comunicação, portanto não é centrada nas Relações Públicas, 

portanto tempo de ensino das Relações públicas é menor. Portanto, tirar daí um semestre de 

disciplinas para, por exemplo, passar a um estágio é problemático. Agora, eventualmente poderíamos 

desenvolver formas de conciliar os estágios com as UC’s e de os alunos poderem fazer, se calhar não 

a tempo inteiro, mas poderiam experimentar a profissão. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 
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Eu acho que isso depende muito da formação e da instituição de origem. E naturalmente das pessoas 

também, do trabalho, da capacidade de trabalho e de dedicação de cada um. Eu acho que há 

instituições em Portugal onde a formação em Relações Públicas é muito boa e prepara as pessoas 

bem para o mercado e temos outras instituições onde isso não acontece até porque não há muitos 

especialistas, muitos académicos na área das Relações Públicas em Portugal, portanto eles não estão 

em todas as Universidades, nem em todos os Politécnicos. Portanto eu diria que o tipo de formação é 

variável, mas tendo em conta as maiores Universidades do país eu diria que aí sim, a formação é boa e 

até em comparação com outras Universidades estrangeiras, nas visitas que eu faço a essas 

Universidades e até alunos que vão fazer Erasmus para outras Universidades eu diria que temos um 

nível bastante bom. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera 

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Assessoria de Imprensa, sem dúvida, Protocolo, Gestão de Crises, Responsabilidade Social, Patrocínio 

e Mecenato, Comunicação Interna, e agora as RP Digitais, que é uma área claramente em 

desenvolvimento e, portanto, a produção de conteúdos numa perspetiva de Relações Públicas, 

acho muito importante. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais/técnicas que os futuros 

trabalhadores em Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Eu acho que tem de ser alguém com capacidade de organização e planeamento, porque a maior parte 

das atividades das Relações Públicas exigem um diagnóstico e uma preparação das ações e a 

preparação de um plano A e de um plano B e alternativas. Acho que tem de ser alguém com grande 

abertura para perceber tendências sociais e com capacidade de investigação permanente, porque as 

Relações Públicas respondem e influenciam tendências sociais. Acho que tem de ser alguém criativo, 

também, porque em determinadas situações é necessário sairmos da caixa, be out of the box, gosto de 

pensar que tem de ser alguém ético e responsável e que pense não só na empresa para quem trabalha 

ou não só na carreira, mas também na influência social que as comunicações vão produzir e com 

capacidade de evolução permanente para a atualizar.  

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação especializada na área? Por 

que motivo? 
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Não. Acho que a base tem de ser sempre as Ciências da Comunicação, porque as Relações Públicas 

são uma técnica de comunicação humana, portanto se nós não percebemos a comunicação de uma 

forma mais ampla, portanto se chegarmos só às Relações Públicas em particular acho que isso é 

redutor. E depois há outras áreas que são importantes para as Relações Públicas, como a área da 

gestão, dos estudos organizacionais ou dos Recursos Humanos para a Comunicação Interna. Portanto, 

eu acho que um professor de Relações Públicas convinha que tivesse uma formação mais ou menos 

eclética independentemente depois das áreas de especialização. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada tendo em conta as horas lecionadas, 

considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à avaliação da 

qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Acha que esta medida traria 

vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Acho que a qualidade é absolutamente essencial. E o número de horas diz muito pouco, à partida diria 

que existem mecanismos da avaliação da qualidade não só quantidade, que foram introduzidos no 

ensino superior, nomeadamente os inquéritos pedagógicos no caso da Universidade do Minho que são 

aplicados no âmbito do sistema de qualidade que nós temos. Um dos problemas desse sistema é que 

a taxa de resposta é muito baixa, portanto, os estudantes não se sentem motivados a preencher para 

cada disciplina um inquérito e daí é avaliada a qualidade dos docentes, das aulas. E esses valores são 

introduzidos na avaliação anual dos docentes, portanto os docentes são avaliados não só pelo número 

de horas, mas pelo ranking. Embora esse ranking também tem os seus problemas. Como as taxas de 

resposta são baixas, por exemplo se os alunos insatisfeitos forem os que respondem tem efeitos sobre 

a avaliação da qualidade, mas também não existe um sistema perfeito. Mas isso é um formato, a 

verdade é que ainda não percebemos exatamente quais são as consequências de uma má avaliação. 

No caso das Universidades Públicas, o Estado e as Universidades ainda não pegaram nesses dados e 

os utilizaram. Mas eles existem, estão em relatórios de avaliação anuais, são tidos em conta na 

progressão da carreira. Essa avaliação existe, se é o melhor modelo para avaliarmos a qualidade, não 

estou certa. Mas acho que é um princípio. 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Sim, sim Eu acho isso muito importante, aliás acho que os docentes deveriam poder fazer formações 

mais profissionais, porque o percurso académico afasta-nos das atividades profissionais que nós depois 
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só vemos de longe, ou acompanhando os alunos em estágio, ou na relação com profissionais da área, 

mas por exemplo, nós não recebemos financiamento para ir a uma conferência onde não falamos. Por 

exemplo, numa conferência de profissionais a Universidade não financia a minha participação nessa 

conferência. E essa conferência seria interessante, não para eu falar, mas para eu ouvir os 

profissionais e essas conferências tendem, aliás, a ser mais caras que as conferências académicas, 

aquelas que trazem os profissionais de todo o mundo, tipo os web summit. Portanto, a Universidade 

não promove essa ligação ao mercado, mas eu acho que era muito importante.  

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

Eu acho que estamos num momento de algum crescimento, depois da última crise económica, onde 

houve um retrocesso nas agências de comunicação. Algumas faliram e isso teve reflexos na área das 

Relações Públicas e também as empresas diminuíram os seus gabinetes de comunicação, porque 

cortaram na área da comunicação. Eu tenho notado nos últimos tempos alguma movimentação. 

Portanto eu acho que o mercado está novamente a mexer, por outro lado, as empresas estão cada vez 

mais sensíveis ao papel e à importância da comunicação, as empresas e as instituições. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Alguém que pensa bem, que escreve bem, que estuda, que faz o diagnóstico, é capaz de ser criativo, 

de sabe estar nos bastidores. A minha visão do Relações Públicas é aquele que está nos bastidores, 

mas não necessariamente, pode fazer sentido ser o porta–voz da empresa e aparecer mais e o CEO 

aparecer menos, mas que reconheça o seu papel e que perceba muito sobre comunicação humana, 

porque na base de todas as atividades de Relações Públicas temos as pessoas e as empresas a 

comunicarem entre si, portanto tem de ser alguém que seja sensível ao funcionamento da 

comunicação humana. 
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Apêndice 6: Entrevista 3 – Ivone Ferreira (Professora Doutora da Universidade Nova de Lisboa) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

É algo que na Universidade Nova de Lisboa temos estado a debater. Até porque nos preparamos para 

em 2020, surgirmos com um novo plano de estudos. Aquilo que nós vemos no Ensino Superior em 

Portugal é que ainda temos nas Universidades cursos de banda larga com especializações, é o caso 

que leciono de Ciências da Comunicação. Eu leciono na especialização em Comunicação Estratégica 

que integra as Relações Públicas, a Gestão da Imagem, Comunicação Empresarial, o Marketing e a 

Publicidade e temos outras variantes como o Jornalismo como o Audiovisual, que já se separou do 

jornalismo impresso e online e as artes. Nos Politécnicos já vemos, desde 2010/2012 as licenciaturas 

em Publicidade e Relações Públicas que é a tendência na Europa, que haja licenciaturas cada vez mais 

especializadas. No entanto, nós temos um mercado que não saberia, julgamos nós, que não 

conseguiria receber tantos alunos com formação específica em Relações Públicas, portanto na 

Universidade Nova temos estado a apostar em dar essa formação mais específica no Mestrado. 

Portanto o aluno entra em Ciências da Comunicação, pode escolher uma das especializações, 

nomeadamente a Comunicação Estratégica, e aí ele cria o seu próprio percurso podendo especializar-

se em Relações Públicas e com o seu orientador, fazendo projeto ou um estágio sairá com uma 

especialização em Publicidade. Em Espanha e no Ranking das melhores Universidades em 

Comunicação Estratégica da Europa e dos Estados Unidos, essas especializações já existem, contudo, 

nós estamos também limitados, para além de julgarmos que o mercado não iria absorver a quantidade 

dos licenciados/mestres em Publicidade e Relações Públicas que as Universidades pudessem colocar 

no mercado, temos também outro constrangimento que são os números que os Ministérios nos 

impõem. No caso da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, nós 

temos um número de alunos fixado pelo Ministério e, portanto, se nós quisermos aumentar o número 

de alunos de uma licenciatura em Publicidade, ou Marketing, ou Relações Públicas teríamos de 

cortar noutro curso o que geraria sempre problemas.  
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2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Sim, acho muito importante que exista um estágio. Aliás, na Nova os alunos podem escolher fazer um 

estágio com a duração de um semestre em que dedicam apenas quatro horas semanais à entidade 

empregadora, portanto fazem um estágio curricular como se tratasse de uma outra unidade, de uma 

outra cadeira. E há bastantes alunos a optarem pelo estágio. Há no entanto um constrangimento, a 

unidade curricular de estágio na FCSH (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas) prevê quatro horas 

semanais em contexto laboral, que é um problema não só para os alunos mas também para a 

empresa que os recebe e nos alunos que eu tenho orientado eu costumo aconselhar que os alunos 

façam o estágio nas férias ou que concentrem todo o horário do estágio durante um mês para que 

possam absorver todas as técnicas, que possam passar por todos os setores dos gabinetes de 

comunicação das agências, das empresas, e possam ser uma mais-valia e não um incómodo. Acho 

fundamental que os alunos tenham um contato com o mercado de trabalho até porque é uma porta 

que se abre enquanto estão a fazer a sua formação profissional e que podem incisivamente ajudar os 

alunos a perceber se querem Publicidade, Relações Públicas ou Marketing, ou se querem regressar ao 

Jornalismo. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Diferirá, claro, de Universidade para Universidade, de aluno para aluno. Aquilo que eu tenho visto, 

portanto eu dou aulas de Relações Públicas na Universidade Nova desde setembro de 2016, portanto 

são apenas 2 anos. No entanto, daquilo que eu tenho visto das Relações Públicas, no meu caso, 

porque eu já fui professora de Relações Públicas em várias Universidades, nomeadamente na 

Universidade Lusófona do Porto e depois no Instituto Politécnico de Viseu e no caso do Instituto 

Politécnico existe um estágio integrado de dois meses. Encontrei na Universidade Nova a possibilidade 

de incluir uma componente prática, que funciona da seguinte maneira. Portanto, em Relações Públicas 

eu dou 50% da avaliação a trabalhos práticos de Assessoria de Imprensa, depois dou uma outra 

cadeira que é Comunicação Empresarial e aí focamo-nos na organização de eventos, depois dou Teoria 

da Comunicação Institucional e aí fazemos um planeamento da comunicação, portanto a preparação 

do plano de comunicação, a comunicação interna e externa e a comunicação de crise e os outros 

colegas da Publicidade e do Marketing tentamos abarcar, no fundo, uma junção que resulte num 
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puzzle com sentido, para conseguirmos o melhor possível dar a teoria e a prática, formando bons 

profissionais para o mercado. 

Dos alunos que eu tenho acompanhado em estágio, a perceção que tem vindo é muito boa. Portanto 

os alunos estão preparados para ingressar no mercado de trabalho. Há sempre a adaptação um novo 

software, alguma nova prática, mas eu considero que tal como me disseram na UBI (Universidade da 

Beira Interior) onde eu fiz a minha licenciatura há 15 anos, que o importante é as Universidades 

ensinarem os alunos a pensar, ajudá-los a criar hábitos de leitura, que isso continua ser o mais 

importante. Um aluno que seja capaz de refletir sobre o mundo que o rodeia, que esteja habituado a 

ler e que tenha boas capacidades de escrita será bom no mercado. Claro que há sempre a dificuldade 

de as agências acreditarem que um recém-licenciado está preparado para ingressar no mercado 

de trabalho, mas a verdade é que eu considero que sim, portanto o resto adquire-se com alguma 

prática, mas havendo força de vontade, capacidade de escrita, capacidade de leitura, vocês estão 

preparados para entrar no mercado. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera 

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Se calhar não direi disciplinas, mas sim conteúdos que cada Universidade colocará terminologias 

diferentes. Eu acho fundamental planeamento da comunicação, portanto uma cadeira, eventualmente, 

chamada Gestão da Comunicação, acho importante que se passe pelas Relações Públicas digitais, 

eventualmente umas Teorias das Relações Públicas que terminem com o digital ou só uma cadeira de 

Relações Públicas digitais, um atelier de Publicidade ou uma agência de Comunicação Corporativa, 

onde os alunos possam trabalhar ao ritmo do mercado de trabalho. É importante também que os 

alunos saibam e conheçam os códigos éticos e deontológicos da Relações Públicas, depois 

eventualmente, temos as Relações Públicas a Comunicação Empresarial. Mas o fundamental é mesmo 

a escrita para os média, portanto Escrita para os Média, Planeamento da Comunicação, Teorias das 

Relações Públicas, Relações Públicas Digitais, Ética das Relações Públicas e o estágio. E penso que 

ficavam com os conteúdos e com a prática certa, não descartando que as Teorias da Comunicação são 

os princípios dos modelos que nós temos de Relações Públicas e, portanto, caberiam muito bem, neste 

modelo destas cadeiras. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em 

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 
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Cada vez estamos mais a dar formação e a ver que o que se passa lá fora, passa muito pela questão 

da liderança, da motivação, dos recursos humanos. É importante que se saiba gestão de imagem, é 

importante que um Relações Públicas saiba estar, que leia, que seja uma pessoa que tenha hábitos de 

escrita, que seja humilde, que seja capaz de chegar ao mercado e compreender que está ali para 

aprender, e não que é alguém que acabou a sua licenciatura e como tal vai para o mercado para 

ensinar imensas coisas. Portanto, humildade, proatividade, a capacidade de fazer várias tarefas, 

portanto um multitasking, a necessidade de se adaptar a horários que não são nada rígidos e que pode 

implicar trabalhar ao fim de semana. Portanto serão algumas das competências profissionais para as 

quais eu chamo a atenção, salvaguardando sempre que o mais importante é chegar ao mercado de 

trabalho com o espírito aberto e com humildade para aprender. 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na

área? Por que motivo? 

Os docentes que Relações Públicas já têm, pelo menos nas Universidade com que eu tenho parcerias, 

com quem trabalho. Até porque conheço a sua orientadora de Mestrado, do grupo de trabalho de 

publicidade, da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, paralelamente a esse grupo de 

investigadores de publicidade existe também um grupo de investigadores de Comunicação 

Organizacional e cada vez mais o Ministério incentiva as Universidades, para não dizer que constrange 

mesmo as Universidades para que a formação, dos docentes seja na área específica em que leciona. 

Por exemplo, um docente de Comunicação Estratégica terá à partida um doutoramento em 

Comunicação Estratégica, poderá não ser Relações Públicas, mas ser Publicidade. E julgo que cada 

vez mais os docentes estão a fazer um esforço, fazendo formação em áreas mais práticas, sendo em 

conferências da área, julgo que isso já está a ser feito em todo o país, portanto os professores 

Universitários querem adaptar-se às tendências da comunicação, ao mercado profissional e estar na 

vanguarda daquilo que o mercado faz ou virá a fazer para formarmos profissionais, que para além de 

bons licenciados, bons profissionais que cheguem ao mercado e tenham alguma coisa, nem que seja a 

criatividade, o caráter de inovação, a proatividade que estão capacitados para ingressar no mercado de 

trabalho e serem uma mais-valia. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 
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avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Sim, Claro. É sempre um problema termos cadeiras que valem mais créditos do que outras, é sempre 

um problema termos cadeiras que valem o mesmo número de créditos e uma ser mais vocacionada 

para a vossa área do que outras. Depois, claro que há cadeiras que são puramente teóricas e outras 

que são mais práticas. O ideal era termos uma licenciatura em que os alunos pudessem ter as 

cadeiras que vão fazer ao modo mais norte-americano e vissem que cadeiras querem fazer, quantos 

estágios querem fazer e que de alguma forma o seu ensino pudesse, aliás o seu percurso pudesse ser 

construído por eles e não constrangido pela academia. 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Muito importante. Aliás eu convido com bastante frequência pessoas das pequenas e médias 

empresas, pessoas das agências para irem à Universidade, alunos que já fizeram estágio, recém-

licenciados que já estão a trabalhar, que vêm contar, dar feedback do resultado da sua ingressão do 

mercado. Mas acho que efetivamente esses estudos são importantes. É difícil em Portugal, ainda, as 

empresas darem-nos esses dados, portanto mostrarem-se disponíveis para descer os dados as 

Universidades, ainda há um bocadinho o preconceito de que a Universidade está lá no seu cantinho 

fechada e as empresas fechadas num outro canto. Mas eu julgo que tem havido um esforço enorme da 

academia para se ligar às empresas para absorver conhecimentos que vêm do mercado e para 

procurarmos também responder ao mercado. Nós em Relações Públicas e em Marketing, da 

especialização em Comunicação Estratégica temos estado sempre a trabalhar com pequenas e médias 

empresas ou com ONG’s, portanto não fazemos planeamento da comunicação sem ter uma ligação ao 

mercado, trazemos as empresas. Este semestre estou a trabalhar com três Juntas de Freguesia de 

Lisboa, levando os presidentes de Junta, levando os gestores de comunicação, levamo-los a falar das 

suas necessidades e vamos apresentando possíveis soluções para os problemas que eles nos 

apresentam. Tudo aquilo que possa ser proposto para aumentar a ligação entre o mercado de trabalho 

e a academia, penso que será muito bem-vindo. 
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9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

Não está fácil. Infelizmente temos um grande problema que são os resultados da comunicação que 

não são visíveis, portanto nós não conseguimos medir a eficácia da comunicação, não conseguimos 

convencer um administrador de uma empresa que se investir 5 mil euros em Relações Públicas ou em 

Publicidade que virá a lucrar 100 mil euros. Mas podemos apresentar-lhe alguns casos de estudo, 

podemos-lhe mostrar as métricas, as estatísticas de Facebook e dizer-lhe que a visibilidade e as 

partilhas aumentaram, mas ainda há o preconceito de que toda a gente pode fazer comunicação e 

portanto pode-se convidar o adolescente para gerir a página de Facebook ou pode-se convidar o primo, 

o próprio administrador pode fazer, o proprietário da pequena e média empresa pode fazer. E isso é

um problema para nós, profissionais da área, que temos de lidar sobretudo com pequenas empresas. 

As grandes empresas, nomeadamente as multinacionais, já dedicam grande parte do seu orçamento 

para as campanhas, para a gestão da comunicação. Portanto grandes empresas e com foco a médio e 

longo prazo têm já uma perspetiva alargada da importância das Relações Públicas, que está a ganhar 

terreno à Publicidade, por revelar atividades mais credíveis, menos artificiais. Mas ainda temos um 

pequeno país com uma visão ainda reduzida, redutora daquilo que são as Relações Públicas e portanto 

o caminho poderá passar por cada vez mais os licenciados de RP começarem por entrar no mercado

como freelancers. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Julgo que não há. Porque cada empresa coloca os seus constrangimentos. Aliás, se nós lermos a tese 

de Doutoramento do Professor Vasco Ribeiro, que dá aulas de Assessoria e de Relações Públicas na 

Universidade do Porto, e que fez a sua tese de Doutoramento sobre Assessoria de Imprensa e os Spin 

Doctors, reparamos que os Assessores de Imprensa que trabalharam com presidentes norte-

americanos e com o Governo Português durante o Estado Novo foram tendo perfis sempre diferentes, 

porque o líder é que escolhe o perfil da pessoa que quer ter a trabalhar com ele, portanto uma pessoa 

mais democrata, mais aberta, mais vanguardista, gostará de um Relações Públicas que tenha 

liberdade para planear toda a comunicação e ser uma pessoa autónoma, um líder mais controlador e 

com o seu ego mais saliente quererá um técnico de Relações Públicas que seja capaz de escrever os 

textos e de, infelizmente, ainda os ver ser assinados pelo Presidente da Câmara, pelo líder da empresa, 

entre outros. 
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Apêndice 7: Entrevista 4 – Empresa 1 (Lisboa) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Vejo as Relações Públicas como as relações com os diversos públicos tendo em vista atingir 

determinados resultados. Estas relações podem ser estabelecidas através de diversos canais desde um 

evento, um artigo publicado num jornal, uma interação através das redes sociais, uma campanha de 

publicidade… Tudo isto são técnicas para estabelecer esta relação com os públicos e como tal, na 

minha perspetiva todas elas podem ser vertentes das Relações Públicas.  

Neste sentido, um curso de relações públicas terá sempre que considerar todas estas abordagens. 

Acho que é importante antes de mais que qualquer formação que tenha como objetivo formar para a 

área de Relações Públicas tenha um importante foco na análise e no mapeamento dos públicos. Isto 

sim é fundamental que exista. Saber para quem estou a comunicar. Só estando este target da 

comunicação, perfeitamente identificado poderemos saber qual a melhor abordagem a considerar. E aí 

sim teremos as disciplinas de publicidade, de social media, de comunicação interna, de organização de 

eventos…  

Isto é o que na minha opinião é fundamental fazer e sim, aí talvez exista ainda alguma lacuna na oferta 

formativa. Sinto que por vezes existe alguma fragilidade na abordagem estratégica “mascarada” com 

algum investimento dos cursos no detalhe das disciplinas, sem que exista um trabalho de base com 

maior detalhe sobre o público, as suas características e necessidades por forma a fundamentarmos a 

escolha de determinada abordagem.  

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Considero que seria um passo não só importante como extremamente enriquecedor para todos, 

alunos, academia e empresas. O contato com a realidade é crucial para a formação. De muito pouco 

vale um grande conhecimento da teoria se depois não temos noção de toda a flexibilidade e ajustes 

que são necessários para trazer toda essa teoria para o dia a dia, para o mundo real.  
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Falamos de relações públicas, falamos de públicos, falamos de pessoas. Pessoas que têm vontade 

própria, culturas próprias modos de sentir e interpretar realidades bastante distintos. A flexibilidade é 

fundamental e se olharmos para as mudanças que se têm registado no paradigma da comunicação 

nos últimos anos percebemos claramente que a capacidade de adaptação e muitas vezes de 

antecipação são fundamentais para o sucesso de uma iniciativa ou projeto.  

A realização de estágios permite esse contacto com a realidade. Perceber “no terreno” como se 

tomam decisões e porque se tomam decisões, que muitas vezes achamos brilhantes ou menos bem-

sucedidas. Na perspetiva das empresas isto é também fundamental pois é o contacto com os 

profissionais que amanhã estarão no mercado que, quanto melhor preparados vierem para o mercado 

de trabalho melhor poderão contribuir para os bons resultados que todos queremos.  

3. Como caracteriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações

Públicas? Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Da experiência que temos tido posso dizer que temos razões para ficar satisfeitos e confiantes. 

Naturalmente que nem todas as situações correm igualmente bem, mas em termos de preparação 

técnica não penso que existam grandes reparos a fazer.  

No entanto, um profissional é muito mais do que técnica. As pessoas são histórias e cada história é 

mais rica quanto mais capítulos tiver. Acho importantíssima a experiência pessoal de cada um. Fez 

teatro? Joga futebol? Fez parte da associação de estudantes? Viajou? Tudo isto dá mundo, dá vivência, 

garante uma leitura do mercado, dos públicos de que falava atrás. E isto é importantíssimo. 

Por outro lado, trabalhar em equipa. Estar com os outros, saber falar, mas acima de tudo saber ouvir, 

ter capacidade critica e espírito analítico com os outros e também consigo próprio. Estas são soft skills 

que acho imprescindíveis para um profissional de comunicação e diria que no contexto atual para 

qualquer profissional que queira vingar e deixar a sua marca no mercado de trabalho. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Técnicas de expressão oral e escrita, estratégias de comunicação, reputação, comunicação digital, 

ativação de marca e comunicação interna. 
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Possivelmente estas temáticas são abordadas no âmbito de várias disciplinas, mas acho fundamental 

que a leitura seja feita mais na perspetiva do objetivo da comunicação e não tão centrada na técnica de 

comunicação que deve ser utilizada. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Empenho, vontade, trabalho em equipa, capacidade analítica, capacidade crítica e vontade de arriscar. 

E já para além das 6 características acrescento a alegria e energia fundamentais em tudo o que 

fazemos 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na

área? Por que motivo? 

Talvez não formação específica, mas garantidamente experiência de trabalho na área. Acho 

fundamental fazer para conseguir ensinar como se faz. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Fundamental. Num curso de comunicação é crucial saber comunicar! E essa avaliação deveria 

incorporar o feedback de quem recebe essa avaliação. Em qualquer profissão a avaliação de 

desempenho é fundamental para um plano de carreira, para o desenvolvimento do profissional pelo 

que se este não perceber o seu espaço de melhoria, nunca irá conseguir perceber o que deve fazer 

diferente. 

 A profissão de docente é na minha perspetiva das mais bonitas e gratificantes, mas também das mais 

desgastantes. Aqui então é fundamental ter vontade, ter empenho e ter gosto. E ser um bom docente 

não significa ser o que dá mais aulas, melhores notas ou o mais companheiro. Na minha opinião um 

bom docente é aquele que nos marca para a vida, de quem nos lembramos passados 10, 20 anos, 

alguém que nos inspirou e que sentimos que nos ensinou coisas tão relevantes que as utilizamos ao 

longo do nosso percurso.  
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8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Acho que conhecimento nunca fez mal a ninguém e se falarmos de estudos centrados num objetivo 

definido, perfeitamente identificado e de onde consigamos tirar informação relevante diria que o mais 

possível. 

9. Como caracteriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de 

desempenho dos profissionais)? 

Desafiante. É um setor que está a mudar muito, muito rápido e que nos obriga (a todos) a uma 

agilidade que nunca experienciámos antes. Acho importante uma proximidade da academia ao 

mercado e não só em termos de estágios e colocação no mercado de trabalho, mas também 

na definição do currículo. As necessidades que existem no dia a dia muitas vezes não são trabalhadas 

da melhor forma nos anos de formação. É fundamental ler muito, conhecer o que se passa cá dentro e 

lá fora e não para fazer igual, mas essencialmente para perceber se poderia ser feito de forma diferente 

e que resultados poderiam ter surgido. Capacidade analítica e crítica são fundamentais para treinar 

e estimular a agilidade hoje tão necessária. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas 

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Alguém que tenha as competências técnicas e individuais que identifiquei acima. Mas acima de tudo 

diria que será alguém que tem vontade de aprender, de participar, que não tem medo de arriscar e 

que é responsável pelo seu trabalho. E que escreva bem, por favor escrevam bem!... O resto, uma boa 

equipa que o inspire e a experiência que vem com o tempo, acredito que vão conseguir moldar. 
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Apêndice 8: Entrevista 5 – Empresa 2 (Lisboa) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Não, eu acho que a comunicação em si deve ser um curso. Acho que acaba por ser bastante limitativo 

naquilo que se fala. As Relações públicas estão inseridas na comunicação, são um dos temas da 

comunicação, mas sozinhas não chaga. Porque há todo um mundo de coisas da comunicação que é 

importante um Relações Públicas saber. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Eu por acaso na minha licenciatura tive estágio. Tenho tido vários estagiários aqui na empresa vindos 

de faculdades, ou de cursos até técnicos. Portanto, tando de faculdades como de cursos técnicos. Eu 

acho que se considerarmos um curso de comunicação acho que o estágio deve ser obrigatório, seja 

depois qual a vertente específica que a pessoa escolher. Mas mais do que ter um estágio obrigatório é 

ter a certeza que as empresas vão garantir um momento de aprendizagem aos estudantes. Portanto, 

dizer só por si que o estágio é obrigatório, mão é só por si solução. Porque depois há empresas que 

não querem saber dos estagiários e depois as pessoas ficam ali presas durante uns meses e não estão 

a fazer realmente nada. Digamos que não seria só da parte das Universidades esse obrigatório, tem de 

haver um tecido empresarial que queira realmente receber as pessoas e que saiba recebe-las. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Tecnicamente não, mas no meu tempo também não estávamos. Mas no geral eu diria que se calhar 

não. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera 

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 



140 

Escrever conteúdos. Estava-me a perguntar se vêm bem preparados. Há uma coisa onde não vêm bem 

preparados. As pessoas não sabem escrever. Ou seja, mesmo gramaticalmente escrevem mal, cada 

vez pior. O que é uma coisa que me assusta. Mas isso já vinha quando chegavam à faculdade. Mas 

nesta área da comunicação a pessoa tem de escrever bem, depois tem de falar bem. A Universidade 

tem de preparar as pessoas para falar em público, falar com os outros. Porque a nossa vida é a 

comunicar, portanto temos de ser nós também, bons comunicadores. Depois do ponto de vista das 

Redes Sociais, tem de haver uma formação boa e as Relações Públicas tem mesmo que ver com as 

Redes Sociais, porque é onde as pessoas e os influenciadores falam. Depois, perceber o panorama dos 

influenciadores em Portugal. Quais são as novas tendências, um Relações públicas tem de sabe o que 

é um evento e como organizar um evento, tem de ter essa noção. Tem de saber quem são os 

jornalistas, como é que os jornalistas se comportam, é uma coisa que até agora ninguém realmente 

sabe. Alguns professores são jornalistas, mas ainda assim tem de haver um contacto com os 

jornalistas para se perceber como se fala com um jornalista, o que está há espera, como é que a 

assessoria de imprensa faz. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Claro. Ser um bom comunicador, gostar de pessoas. Porque já me cruzei com muitos Relações 

Públicas que não gostam realmente de falar com pessoas, o que é uma contradição pura. Estarem 

constantemente há procura e gostarem de receber informações novas. As Relações Públicas trabalham 

várias áreas. Temos de gostar de trabalhar áreas completamente diferentes. Mas acima de tudo o 

comunicar muito bem e ser curioso por natureza. 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na

área? Por que motivo? 

Como é óbvio têm de ter algum tipo de capacidade. Não vou avaliar têm ou não. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 
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Acho que sim. Eu parto do princípio que os alunos fazem uma avaliação dos professores e parto do 

princípio que essa avaliação é tida em conta no conselho diretivo nas Universidades. 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Creio que a resposta não está só nos estudos de mercado. Está mesmo em ter uma massa critica, 

boa, dentro da Universidade. E que muitas vezes passa pelo corpo docente que está no terreno, na 

grande parte dos casos, portanto não sendo só teóricos. E fazer desse corpo docente uma massa 

crítica. Mais do que estudos de mercado é aquilo que as pessoas vivem no dia a dia e utilizar essas 

informações e todo esse conhecimento na própria evolução das carreiras letivas. Sim, em parte, mas 

eu diria que não são as informações que estão fora que são as mais valiosas são as pessoas que lá 

estão lá dento que veem as coisas a acontecer e a evoluir. 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de 

desempenho dos profissionais)? 

Esta é uma área muito difícil. Nós às vezes brincamos e dizemos que se conseguimos explicar às 

nossas avós o que fazemos estamos no bom caminho. As avós por norma, muitas vezes alguns pais, 

não fazem ideia o que são os Relações Públicas. Acham que é estar à porta da discoteca. Portento, 

mais do que a sociedade são os clientes. E aquilo que eu sei é que Portugal tem feito trabalhos muito 

bons com muita qualidade e cada vez mais tenho tido empresas estrangeiras a vir para Portugal e a 

dizerem que acham que conseguimos resultados em Portugal que ainda não tinham conseguido 

noutros países, ao lançar a marca noutros países. Por aí, traço um panorama positivo em termos de 

evolução do trabalho. Agora a ideia que a sociedade em geral tem do nosso trabalho nunca vai ser 

totalmente clara, porque o nosso trabalho é muito indireto, é muito invisível a vários níveis. Portanto, do 

ponto de vista do ponto de vista de resultados concretos com empresas, Portugal tem feito trabalhos 

muito bons e que são mesmo tidos como exemplos lá fora.  

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas 

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

A resposta vai muito ao encontro do que disse anteriormente. Tem de ser bom comunicador, gostar de 

comunicar com pessoas e escrever bem. 
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Apêndice 9: Entrevista 6 – Empresa 3 (Lisboa) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Claro que sim. Eu sou formado em Relações Públicas pela Escola Superior de Comunicação social e é 

fundamental ter um curso dedicado exclusivamente às Relações Públicas, porque acaba por ser uma 

área muito específica que o curso de Comunicação Social por si só não consegue abranger e hoje em 

dia, cada vez mais, é importante termos áreas dedicadas, porque as Relações Públicas não é 

comunicação simplesmente, não é Marketing, não é Publicidade é uma área de Comunicação Social e 

que deve ser explorada isoladamente. Porque tem critérios específicos, uma forma de trabalhar 

específica que não existe nas outras áreas. Portanto, é fundamental conseguirmos distingui-las e 

conseguir aperfeiçoar e estudar cada uma delas isoladamente. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho. Considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Sem dúvida. Eu tive a sorte de ter estado num curso bastante prático, não realizei um estágio durante 

a licenciatura. Por exemplo, a Escola Superior de Comunicação Social tem um programa de estágios e 

o meu estágio começou assim na área das Relações Públicas nessa plataforma dos estágios da

faculdade. Não fiz durante a licenciatura, mas fiz logo após. Isso é importante porque consegue dar aos 

alunos a realidade do mercado de trabalho e contacto com o mercado de trabalho, porque muitos 

deles acabam a licenciatura e pensam: ok, agora por onde é que eu começo, por onde é que eu vou? E 

isso facilita, primeiro em si, porque lhes dá acesso às oportunidades e depois porque põem-lhos logo 

em contacto com as empresas e com o mercado.  

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Atualmente eu vejo uma evolução na preparação dos licenciados, acho que, cada vez mais existe essa 

preparação e isso reflete-se nos cursos. Cada vez tentam adotar mais cadeiras práticas, outros tipos de 

métodos de ensino que consigam refletir o mercado de trabalho dentro das aulas. Mas sim, acho que 
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há uma evolução, acho que ainda há um longo caminho a percorrer nesta área. Existem muitos cursos 

que ficaram desatualizados, os professores também não acompanham muito, também porque alguns 

não estão dentro do mercado de trabalho, não acompanham a evolução da área, mas acho que tem 

sido positiva a preparação dos alunos. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas?  

Relação com os mídia é essencial, a mais importante de todas. Comunicação com os Stakeholders e 

talvez comunicação institucional também. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Proximidade, criatividade, empenho e dedicação. 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na

área? Por que motivo? 

Sim, sem dúvida. Eu acredito que um docente que seja especializado obviamente consegue passar 

muito mais e ensinar muito mais a área de especialização que está a lecionar do que um professor que 

seja especializado numa área mais abrangente. Portanto acho que sim, claro que sim. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Claro que sim. Porque, primeiro a quantidade não é sinónimo de qualidade e depois, como referi, há 

muitos que não estão a acompanhar a evolução na área e não podemos ir apenas pela quantidade de 

horas que são lecionadas. Isso, ao fim ao cabo, todos os professores têm o mesmo número de horas 

associadas num curso. Mas, acho que também se deve primar pela qualidade e por métodos de 

ensino diferente. Poderíamos avaliar a qualidade, através de focus group com especialistas da área, 

seja por exemplo, uma aula onde se falasse sobre um tema específico. Na avaliação interna da 

faculdade, avaliados externos ou internos. Obviamente tem de existir uma avaliação interna da 

faculdade, mas acho também acho importante que haja interna. Com especialistas que acompanhem 
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uma semana de aulas, ou um dia de aulas, ou uma cadeira específica. Que consigam depois também 

dar o seu feedback aos professores. 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Sim, acho eu isso é sempre importante, seja na comunicação ou noutra área. 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de 

desempenho dos profissionais)? 

Positiva. A área das Relações Públicas é uma área relativamente recente em Portugal, tem 20 anos e, 

portanto, é difícil de consegui explicar, ou de conseguir revelar a importância das Relações Públicas 

para o mercado de trabalho, para as empresas e para a sociedade em geral. Portanto, acho que é um 

trabalho que está a ser feito, que está a ser bem feito. Relações Públicas já estão no mapa, portanto é 

considerado uma área de valorização e existe um longo caminho a percorrer. Também falta de 

consciencialização de que Relações Públicas não é a mesma coisa que Marketing nem Publicidade ou 

outra área de comunicação social que esteja associada. Mas acho que cada vez mais as empresas 

percebem a importância das Relações Públicas para o seu sucesso e para a sua evolução. Acho um 

balanço positivo, mas precisamos de dar um bust a esta área que é fundamental. A gestão de uma 

empresa não vive sem as Relações Públicas. As empresas comunicam com os consumidores, 

comunicam para um target específico, as Relações Públicas ajudam a chegar a esse target. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas 

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Uma pessoa muito aberta há mudança e ao stress, criativo, proativo, sem medos, que não desiste à 

primeira, que tenta muitas vezes. Porque, as Relações Públicas é uma área que exige muita dedicação 

e muito relacionamento interpessoal, principalmente com os mídia que é esse o nosso papel principal. 

Uma pessoa sem medo de ir à luta e de procurar, de insistir, bastante proativo. Acho que é esse o 

perfil ideal. 
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Apêndice 10: Entrevista 7 – Empresa 4 (Porto) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Sou apologista de que a formação em Ciências da Comunicação – por ser mais alargada – é a mais 

benéfica para os profissionais de Relações Públicas. Um bom RP necessita, também, de ter 

conhecimentos consolidados de jornalismo e de marketing, pois nada está dissociado. Por estes 

motivos não creio que a existência de mais cursos específicos de Relações Públicas (já existem alguns) 

traria benefícios. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua

maioria, não existe qualquer contacto do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Sim, um estágio é fundamental. As licenciaturas são bastante teóricas e é importante que o aluno 

tenha contacto com o mundo do trabalho, antes de iniciar verdadeiramente a sua vida profissional. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Depende muito das universidades. Em muitas o nível é bastante satisfatório; noutras, acabam a 

licenciatura sem conhecimentos básicos. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Teoria das Relações Públicas, Prática das Relações Públicas, Escrita Criativa, Teorias do Jornalismo, 

Teoria da Comunicação e Retórica e Argumentação. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 
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Responsabilidade, gestão de prioridades, gestão de timings, capacidade de resolução de problemas, 

disponibilidade e simpatia. Esta é uma profissão extremamente exigente e o profissional tem de 

conseguir lidar com a pressão, mantendo sempre a simpatia e boa disposição. 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na

área? Por que motivo? 

Não necessariamente. Considero, isso sim, que deveriam ter experiência na área em contexto real de 

trabalho (pois muitas vezes a teoria é diferente da realidade). 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Seria o ideal, mas não é fácil fazer-se esse tipo de avaliação. Penso que poderiam apostar mais em 

perceber, junto dos alunos e das empresas que os recebem, quais foram as dificuldades sentidas. Por 

exemplo, é notório que a maioria das universidades não ensina os alunos a escreverem um simples 

comunicado de imprensa; só quando chegam à agência é que aprendem como fazê-lo. 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Sim, claro. Atualmente há licenciaturas que não preparam minimamente os alunos para o mundo 

digital. E este já nem é o futuro, é o presente. É essencial que as faculdades estejam próximas do 

mundo do trabalho e das suas necessidades. 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

Em termos gerais, penso que há um bom nível de profissionais. Mas certamente que o nível seria 

superior se as faculdades estivessem mais atentas às necessidades do mercado. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 
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O profissional ideal tem de ter um excelente domínio da língua portuguesa (é incrível o número de 

licenciados que escreve com erros ortográficos), uma cultura geral alargada e um real interesse em 

saber mais sobre os temas que está a comunicar. Acredito profundamente que só pessoas 

interessadas podem ser interessantes. Por outro lado, é fundamental que tenha bons valores pessoais. 

Por muito bom que um profissional seja a nível técnico, se não for uma boa pessoa, com quem se 

gosta de trabalhar, dificilmente terá sucesso (principalmente numa profissão em que o contacto 

interpessoal é uma constante). 
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Apêndice 11: Entrevista 8 – Empresa 5 (Porto) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Não é fácil responder a esta questão, uma vez que a formação académica varia de curso para curso, 

de universidade para universidade. Na verdade, existem Universidades que já disponibilizam 

licenciatura de Relações Públicas em específico. 

Os cursos mais gerais têm uma grande vantagem: permitem uma visão abrangente das várias áreas, o 

que se traduz de forma positiva quando entramos no mercado de trabalho e temos uma noção de 

como funcionam as várias áreas que se cruzam com a atividade de uma agência de comunicação ou 

de um gabinete de relações públicas de uma empresa. 

Claro que os cursos especializados na área de Relações Públicas possibilitam um aprofundamento de 

temas e formas/técnicas de trabalho. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua

maioria, não existe qualquer contacto do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

Os estágios sejam curriculares ou extracurriculares, são uma etapa importante no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno, porque promovem a oportunidade de conhecer o mercado 

de trabalho dentro da área em estudo, propiciando a aquisição de conhecimentos e funcionamento 

relacionadas com a profissão escolhida pelo estagiário. Para além disso, o estágio permite a troca de 

experiências entre os funcionários de uma empresa e o estagiário, bem como o intercâmbio de novas 

ideias, conceitos, planos e estratégias. 

A realização do estágio alia o conhecimento académico com a experiência vivencial do ambiente de 

trabalho, uma vez que complementa a teoria aprendida nas aulas. Assim, o estudante pode reter 

melhor o conhecimento sobre a profissão escolhida, através da experiência que ganha durante o 

estágio. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 



149 

Como em todas as áreas de trabalho, o profissional tornar-se-á melhor mediante a experiência que vai 

adquirindo. No curso, o aluno aprende quais os conceitos e as ferramentas que são utilizadas no 

mercado de trabalho, mas só a sua integração na profissão o ajudará a diferenciar e complementar a 

teoria à prática. Nenhum curso consegue preparar um aluno para uma área tão dinâmica como é a 

Comunicação/ Relações Públicas, que desafia muitas vezes a teoria adquirida nas aulas. Não existe 

rotina/monotonia nesta área, sendo que todos os dias são diferentes e exigem bastante do profissional. 

Contudo, a adaptação do aluno ao mercado de trabalho varia não só do curso em específico, como da 

personalidade e experiência da pessoa. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Escrita criativa; Media training (técnicas; Teorias e técnicas de jornalismo); Comunicação (produto; 

política; ambientes digitais; empresarial; interna; crise; etc.); Planeamento de Marketing; Publicidade 

(direito; teoria e técnicas; meios de comunicação; etc.); Comunicação Interpessoal  (técnicas de 

apresentação pública; postura; colocação de voz; etc.). 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Dinamismo; Resiliência; Capacidade de adaptação; Criatividade; Boa capacidade de trabalho em 

equipa; saber lidar com a pressão e eventuais crises comunicacionais. 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na

área? Por que motivo? 

Mais importante do que a formação é a experiência profissional. É importante que saibam como 

funciona o mercado de trabalho na prática, e não só na teoria, para que conheçam as sinuosidades e 

técnicas necessárias à prática da profissão. 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Não é da minha competência avaliar os docentes. 
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8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

A área da comunicação está em constante mudança. As novas tecnologias e outras ferramentas que 

surgiram nos últimos anos, vieram modificar a forma como comunicamos, pelo que também os cursos 

devem naturalmente adaptar-se a esta nova realidade. 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de

desempenho dos profissionais)? 

Com todas as mudanças na sociedade, fruto da evolução a todos os níveis, é necessário saber gerir a 

informação, definir ou redefinir estratégias e criar mensagens adequadas a canais e públicos, tendo em 

conta a harmonia dos interesses. Como já referi, é uma área que exige grande dinamismo e resiliência 

por parte do profissional, pelo que será importante que o mesmo seja informado e atento às 

exigências, às tendências e mudanças no mercado. 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

Para além do que já foi dito na resposta à questão n.5, o profissional deverá ser um bom comunicador 

e extrovertido (no sentido que tem de lidar com muitas pessoas e uma eventual timidez poderá limitar 

o seu trabalho), proativo, que saiba gerir o tempo de forma produtiva e com noções de prioridades,

com bom senso, saber línguas estrangeiras, entre outros. 
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Apêndice 12: Entrevista 9 – Empresa 6 (Porto) 

1. Como sabemos, a formação de Relações Públicas está inserida no curso de Ciências da 

Comunicação, assim como o jornalismo e a publicidade. A implementação de um curso específico em 

Relações Públicas poderia contribuir para a melhoria dos profissionais da área? Quais os aspetos 

positivos ou negativos que esta alteração poderia trazer? 

Sim, claro que sim. Porque faz sentido que um profissional de Relações Públicas tenha um lado do 

conhecimento académico, consistente e contínuo para que possa exercer plenamente a profissão. 

2. Tendo em conta que durante a formação dos recém-licenciados em Relações Públicas, na sua 

maioria, não existe qualquer contato do estudante com o mercado de trabalho, considera que a 

implementação de um estágio seria um passo importante na sua formação? Porquê? 

É fundamental, na minha opinião. Porque o aluno não deve estar a aguardar por concluir a licenciatura 

para ter uma experiência do que poderá ser um trabalho de Relações Públicas, ou seja, o ideal será que 

o aluno durante o seu período académico possa de alguma forma articular o estudo com a experiência

ativa de estágio, de trabalho. Porque no fundo essa experiência de trabalho vai-lhe permitir de alguma 

forma desenvolver algumas competências que possivelmente só as vai desenvolver com este contacto 

com o mercado de trabalho. O contacto com o mercado de trabalho é fundamental para perceber que 

competências, verdadeiramente, o mercado de trabalho exige ao profissional de Relações Públicas, 

porque o que ele aprende durante três ou quatro anos num curso específico de Relações Públicas 

muitas vezes não é suficiente para os desafios que o mercado de trabalho coloca e muitas vezes só o 

dia a dia, a prática, os problemas do dia a dia, os desafios é que permitem o profissional 

verdadeiramente colocar em prática e desenvolver competências. 

3. Como carateriza o nível de preparação dos recém-licenciados em comunicação/Relações Públicas?

Considera a sua preparação suficiente para integrar o mercado de trabalho? Porquê? 

Eu acho que falta esse contacto durante o período académico. Ou seja, o que eu acho, o que eu sinto 

no dia a dia é que os alunos saem com os conhecimentos que foram de facto adquiridos, mas com 

pouca prática, ou seja, para se conseguir ser um bom profissional, seja de Relações Públicas, ou outra 

área, não há diferença é preciso ter um grande sentido prático e esse sentido prático só se consegue 

trabalhando na prática. Portanto, por isso é que eu acho que ainda há um défice desse lado, porque os 
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alunos durante um período que estão a estudar, durante a sua licenciatura não têm a oportunidade de 

fazer esses estágios ou momentos, digamos de trabalho efetivo. E isso faz toda a diferença depois. 

4. Por ordem de prioridade quais são as 6 principais disciplinas/ áreas de estudo que considera 

essenciais para a formação de um profissional de Relações Públicas? 

Sempre as Línguas, naturalmente, a área do Marketing, mas também a área de Recursos Humanos. 

Porque no fundo o profissional de Relações Públicas no interior de uma organização vai fazer o 

cruzamento de várias áreas da organização e, portanto, no fundo o profissional de Relações 

Públicas tem de ter conhecimento de várias áreas. De gestão, de Recursos Humanos, da área 

comercial, da área de Marketing. Portanto, eu acho que o profissional de Relações Públicas 

tem de ter um conhecimento transversal de todas as áreas que são fundamentais numa 

empresa ou numa organização. Para mim essas seis áreas podemos identificá-las como sendo 

o Marketing, a área comercial, a área da Gestão, a área dos Recursos Humanos. Ou seja, 

todas as áreas que são estruturais a uma organização, o Relações Públicas tem de ter um 

conhecimento dessas áreas. 

5. Por ordem de importâncias, quais as 6 competências pessoais que os futuros trabalhadores em 

Relações Públicas devem possuir? Porquê? 

Não acho que um profissional de Relações Públicas tenha de ter competências diferentes de um outro 

qualquer profissional em termos de competências essenciais. Acho que, um profissional de Relações 

Públicas tem de ter, naturalmente uma grande facilidade de comunicação, porque o seu trabalho vai 

ser comunicar com diferentes públicos. Desde logo tem de ter uma grande capacidade de 

comunicação, quando falamos da comunicação falamos da capacidade assertiva, falamos da 

capacidade de relacionamento interpessoal, no fundo vai ter de fazer a articulação com vários públicos, 

a capacidade de foco, capacidade de determinação, resiliência, mas isso é comum a qualquer outro 

profissional. Mas, diria que o que se exige ao Relações Públicas a mais que aos outros profissionais é 

sobretudo a capacidade de comunicação, a capacidade de relacionamento interpessoal, que tem de 

ser acima da média naturalmente. 

6. Considera que os docentes em Relações públicas deveriam ter formação única e especializada na 

área? Por que motivo? 

Sim, sem dúvida. Porque nós não podemos ensinar algo que não tenhamos a prática, portanto o 

professor só consegue preparar bem o aluno se no dia a dia, no passado, ou mesmo agora no 
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presente, tenha uma experiência que possa partilhar. E a experiência da prática que nos permite 

evoluir, portanto daí eu achar que os professores de Relações Públicas ou outros professores de outras 

áreas têm de ter um conhecimento prático e um conhecimento teórico da área que lecionam. 

 

7. Visto que, na avaliação dos docentes a parte letiva é avaliada, na sua maioria, tendo em conta as 

horas lecionadas, considera que, em vez da contabilização das horas deveria dar-se mais importância à 

avaliação da qualidade da transmissão do conhecimento para os estudantes? Como se poderia fazer 

essa avaliação? Acha que esta medida traria vantagens ou desvantagens ao ensino? Quais? 

Claro que sim. Acho que a primeira forma de avaliação teria de ser uma avaliação de alunos e depois 

tem de haver outras formas de ver o sucesso, ou seja, as aulas de um professor de qualidade tem de 

ter reflexo na qualidade e no sucesso dos alunos que têm. Portanto, acho que pode ser medido pela 

satisfação dos alunos, mas também pelo sucesso dos alunos. Sucesso académico, naturalmente. 

 

8. Do ponto de vista da adaptação da formação às necessidades laborais, considera que a realização 

de estudos regulares ao mercado seriam importante para essa adaptação? 

Claro que sim. Os estudos dão-nos sempre pistas e dados que nos permitem orientar o conhecimento. 

 

9. Como carateriza o panorama atual da profissão em Portugal (em termos formativos e de 

desempenho dos profissionais)? 

Acho que é um setor em crescimento e que se espera que venha a crescer ainda mais. 

 

10. Como seria o Perfil ideal de um Licenciado em Ciências da Comunicação/Relações Públicas 

(competências técnicas, pessoais, disciplinas e áreas de estudo)? 

O profissional de Relações Públicas tem de ter uma grande capacidade de comunicação, de 

assertividade, de capacidade de relacionamento interpessoal, de resistência, de resiliência, de foco.  
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