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 Este trabalho é realizado pelos alunos  Filipe Lourenço nº 
7393, Claudia Amaral nº 7784 e por Nuno Granada nº 7584, do Curso 
de Comunicação Empresarial do Instituto Superior Miguel Torga, 
integrado na Unidade Curricular de Protocolo Empresarial. 
 
 Escolhemos como entidade para a elaboração do trabalho a 
Dielemar como tal este trabalho apresenta-se no seguimento e como 
complemento do trabalho final na disciplina de marketing 
internacional realizado no 2º ano do mesmo curso. Assim e 
aproveitando a comemoração do 45º aniversário da Marca, no ano 
de 2010 decidimos realizar um evento comemorativo para os 
funcionários da empresa.  
 
 Pretendemos não só promover a integração de novos 
funcionários, como fortalecer as relações de amizade e trabalho 
como contribuir para que todos os colaboradores, quadros técnicos e 
dirigentes, e operários se automotivem e adquiram maior 
rentabilidade e gosto por pertencer a uma instituição forte e de 
prestígio . É de salientar que o trabalho e o evento são fictícios, 
porém é nosso objectivo aplicar os conhecimentos adquiridos de 
forma a podermos torná-los o mais real e o mais aplicável possível. 
 

 Bem-vindo ao Evento 
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Introdução 

 No seguimento do referido trabalho realizado na disciplina de 

marketing internacional, são de salientar as recentes evoluções da Marca 

no que diz respeito à Comunicação e ao Patrocínio, nomeadamente o 

patrocínio ao Futebol Clube do Porto, as parcerias com o Sporting Clube 

de Portugal para a confecção dos fatos dos respectivos jogadores e com a 

estilista Fátima Lopes que detém os direitos de criação dos fatos Oficiais 

da Selecção Portuguesa de Futebol.  

 Esta última parceria parece-nos ser de extrema importância  e 

traduz-se na confecção dos fatos dos jogadores, por medida, como é 

tradição da Dielmar. Pensamos que este factor é de uma relevância 

inquestionável no que toca à notoriedade da Marca junto dos clientes do 

sector médio-alto.  

 No nosso entender, como ja foi referenciado, este é uma factor 

destacadíssimo e partindo dele como base decidimos criar um evento de 

designação “Semana Dielmar”.  

 Com a realização deste evento pretendemos estabelecer e 

desenvolver novas ligações e ainda promover o envolvimento dos 

trabalhadores no processo produtivo da empresa. Pretendemos que os 

níveis de motivação e satisfação dos trabalhadores aumentem, 

incrementando assim a compreensão dos valores e objectivos desta 

empresa.  

 Por último, é de referir que estabelecemos como objectivo 

orçamental para a realização deste evento o valor de 30 mil euros. 

Apresentação do evento 

 O evento tem como mote a comemoração do 45º aniversário da 

Dielmar e está subordinado ao tema da descoberta da História da Marca, 

numa perspectiva evolutiva, desde os primórdios (visita ao museu e às 

instalações fabris de confecção) até aos dias de hoje (partida da selecção 

nacional de futebol para a África do Sul) e consequente projecção no futuro 

(projectos de investigação desenvolvidos com a Universidade de Castelo 

Branco). O Evento terá ainda uma vertente desportiva, contando também 

com duas cerimónias, uma de abertura e outra de encerramento. 
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Data Local do evento 

 Prevemos a realização do Evento no período temporal de 25 a 28 de 

Maio de 2010 e terá lugar em Castelo Branco.  

A escolha desta data é justificada pelo facto de se tratar de um período que 

antecede a mudança de colecção na moda nacional, por ser data de final de 

campeonato de futebol e período de pré-mundial de futebol.  

 O local escolhido tem uma carga simbólica que importa desenvolver, 

uma vez que a escolha se prendeu com a própria  proviniência da empresa, 

que é oriunda de Alcains, uma pequena vila que dista de Castelo Branco 

certa de 13 Kms. Escolhemos Castelo Branco porque, tendo uma dimensão 

populacional maior, no que respeita à oferta de infraestruturas hoteleiras, 

apresenta-se substancialmente melhor apetrechada.  

Organização 

 Segundo os dados de que dispomos, desactualizados e datados de 

2005, a Dielmar emprega cerca de 400 pessoas e faz parte do objectivo do 

nosso trabalho dar lugar à participação de todos. E aqui encontramos a 

primeira dificuldade, visto que a empresa não pode fechar portas para a 

realização do evento. Como forma de ultrapassar este obstáculo, pensámos 

em criar um evento de dois dias, a repetir-se nos dois dias seguintes, para 

que todos os trabalhadores possam dele participar, sem causar prejuízos de 

maior ao normal funcionamento da empresa. 

 Desta forma, é nossa proposta a divisão dos funcionários em dois 

grupos. Metade do pessoal operário, metade dos vendedores e metade dos 

quadros intermédios participarão no primeiro ciclo do evento e os 

restantes nao segundo.  

 O conselho de administração da empresa (Presidente Alcino José 

Batista Rafael , Vogais Ramiro Marques Rafael Bispo Baltazar, Hélder 

José Marques Rafael, Dr. Luís Filipe da Silva Rafael e Dr.ª Margarida 

Beirão) bem como os quadros dirigentes têm presença obrigatória nos dois 

momentos do evento, porque a presença deles é vital.  

 Para tal é necessário que as folgas programadas e coincidentes com 

o evento sejam reequacionadas e agendadas para datas a acordar com os 

colaboradores, de forma a garantir uma participação universal. Assim, 

pretende-se que sejam assegurados os serviços de funcionamento mínimos 



Evento - 45 Anos Dielmar 

Protocolo Empresarial 

 

  
Page 4 

 
  

da confecção, venda e pós venda. De referir que as marcações de entrega 

dos pedidos/encomendas dos clientes nas lojas terão de ser agendadas em 

conformidade, devendo os pontos de venda proceder à agilização das data 

de entrega sem prejuízo para os clientes. 

Transportes 

 Os colaboradores podem deslocar-se da forma que lhes seja mais 

conveniente: de carro, de comboio ou de autocarro. Podem ainda formar 

grupos consoante a proximidade e fazerem-se transportar numa única 

viatura, sendo todas as despesas de deslocação asseguradas pela empresa 

num processo de reembolso a posteriori mediante apresentação de 

facturas. 

Dormidas 

 Como é facil de perceber, se o evento decorre durante dois dias, há a 

necessidade de garantir alojamento para os trabalhadores pernoitarem no 

respectivo local. Para este efeito, a escolha recaiu no Hotel Tryp Colina do 

Castelo que fica perto da zona comercial de Castelo Branco e perto do 

Centro Histórico da Cidade, que oferece um clube de bem-estar equipado 

com piscina aquecida (onde é obrigatório o uso de touca de banho), sauna, 

banho turco e jacuzzi, bem como 3 campos de ténis e 2 campos de squash. 

Todos os hóspedes do Hotel Tryp Colina do Castelo dispõem da utilização 

gratuita destas instalações e de garagem. Dispõe ainda de 103 quartos com 

capacidade para 2 pessoas, o que permite uma acomodação adequada de 

todos os participantes.   

 O hotel será disponibilizado, num primeiro momento, apenas para os 

colaboradores que não possuam residência na região. No entanto, se 

existirem interessados em pernoitar no mesmo, estes deverão comunicar 

previamente esse interesse, a fim de ser feita reserva nesse sentido.  

 Uma vez que a Dielmar dispõe de 10 lojas em Portugal continental, 

foi-me difícil apurar o verdadeiro e actual número de trabalhadores das 

lojas, por isso, parti da minha experiência profissional para avançar com 

uma estimativa minimamente fiável.  

 Assim e como a maioria das lojas é em centros comerciais, cujo 

horário de funcionamento é alargado, é apropriado calcular a existência de, 

pelo menos, 2 turnos de trabalho com 2 trabalhadores por turno mais o 
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gerente de loja, o que prefaz um total de 7/9 trabalhadores por loja. Mais 

3/4 colaboadores da loja de rua de Castelo Branco. Assim, serão cerca de 

90/100 pessoas que necessitam de alojamento.  

 Como tal, ao nível do orçamento, podemos adiantar desde já que a 

estadia ficará num total estimado de 60 mil euros. Este valor ja inclui as 

refeições que constam do programa. 

Refeições 

 As refeições de presença obrigatória são oferecidas pela empresa, no 

entanto as restantes são asseguradas pelos colaboradores. 

Programa 

 Aqui apresentamos o plano de actividades geral para posterior 

análise, desde já saliento que apresentamos o programa da primeira parte 

do evento de comemoração do 45º aniversário Dielmar. 

Dia 25 

11horas – recepção de todos os convidados.  

11 /12 Horas - Check in no Hotel Tryp. 

13 Horas – Abertura Solene do Evento (sala de conferências do Hotel). 

  Sessão de Boas Vindas com a presença do Conselho de 

Administração. Oradores: Alcino José Batista Rafael, Presidente do 

Conselho de Administração da Dielmar, SA. 

14 Horas – Almoço no Hotel. 

16 Horas – Visita às instalações fabris e sede da Dielmar em Alcains. 

18 Horas – Coffee Break nas instalações da Dielmar. 

22.00 Horas – Jantar de Gala.   

23.30 Horas - Apresentação da colecção Outono/Inverno para 2010. 

02.00 Horas – Encerramento do Primeiro dia do Evento. 

Dia 26 

9.30 Horas – Manhã Desportiva. 
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11/12 Horas – Check out do Hotel. 

13 Horas – Almoço. 

15 Horas - Cerimonia de encerramento do Evento. 

 Este é então o Programa do Evento.  

 Assim, foi nossa intenção ao desenvolver este evento, como já foi 

dito, o aumento dos níveis de motivação e confiança dos colaboradores e, 

como tal, criámos um evento em que se desse a conhecer um pouco melhor 

as ideias e a escala de valores enraízada na empresa.  

 Ao mesmo tempo, dando a conhecer o dificil que deve ter sido 

manter e fazer crescer esta empresa com a circunstância, em grande 

medida agravante, de estar situada no interior do País.  

 Pretendemos com a visita à sede, dar a conhecer um pouco mais da 

estrutura organizacional da empresa que um colaborador de uma loja 

dificilmente deverá conhecer. É como abrir o back office aos colaboradores 

que só conhecem o front office da empresa, como se de um normal cliente 

se tratasse. 

 O objectivo do jantar de gala no primeiro dia do evento é o de 

proporcionar uma jantar diferente a pessoas que não se conhecem, dando-

lhes assim oportunidade de criar laços.  

 Segue-se depois a apresentação da colecção Outono /Inverno 2010 

com a presença de modelos locais e com as caras escolhidas para o catálogo 

da Marca para essa Colecção, em primeira mão e com a presença de 

jornalistas. Posteriormente seguirse-á uma festa com o animador de 

serviço (speaker da apresentação do desfile). No dia seguinte, a Manhã 

Desportiva tem o objectivo de puxar pelos níveis de competividade dos 

colaboradores bem como o espírito de grupo e entreajuda.  

 É composta por 3 actividades: paintball, orientação e slide/escalada, 

ficando a escolha dos desporto ao critério dos participantes, sendo que a 

escolha e a participação é obrigatória. Esta actividade desenrolar-se-á nos 

jardins ou parque da cidade.  

 Na cerimónia de encerramento, para além dos agradecimentos a 

todos pela disponilbilidade dispensada, por parte do Presidente do 

Conselho de Administração da Empresa, será delineada uma linha 
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temporal desde os primórdios da empresa até aos dias de hoje, traçando 

ainda as linhas orientadoras do futuro. Desta forma, pensámos na 

visualização de um vídeo preparado com a devida antecedência.  

 Assim, os gerentes de loja ficariam responsáveis pela recolha de 

imagens e situações dos colaboradores e do ambiente de loja, assim como 

os quadros intermédios, operários da confecção e também, porque não, 

dirigentes. No vídeo, para além destas imagens, provavelmente hilariantes, 

constarão ainda fotos antigas de campanhas de imagem antigas e que 

projectem a linha evolutiva da empresa. 

  A terminar introduzimos a associação da ideia de “todos com a 

selecção” na mostragem da partida da selecção para a Àfrica do Sul 

(integração do sentimento de patriotismo no evento) de forma a realçar a 

parceria com a estilista Fátima Lopes na participação nesta epopeia 

nacional. 

Organização das cerimónias  

 A cerimónia de abertura decorre na sala de reuniões do Hotel que 

tem capacidade para 280 pessoas. Foi escolhida esta sala, apesar de 

pequena em dimensão, por razões de comodidade, uma vez que a recepção 

dos convidados será feita no Hotel. A disposição será a seguinte:  

 

 

 

 

 

Palco da  Sala de reúniões 

 Como se pode observar pela figura, a disposição seria idêntica a esta, 

sendo portanto o palanque ocupado numa extremidade pela mesa do 

Conselho de Administração pela seguinte ordem:  Presidente Alcino José 

Batista Rafael ao centro da mesa , à sua direita Ramiro Marques Rafael 

Bispo Baltazar, à sua esquerda Hélder José Marques Rafael, à direita do 1º 

vogal Dr. Luís Filipe da Silva Rafael e por fim a Dr.ª Margarida Beirão e 

na outra extremidade, colocado mais à frente, situa-se o oratório.  

oratório 

Mesa do Conselho de 

Administração 
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 Atrás fica o cenário de cor cinza escuro (ideia de prestígio) com o 

logo da Marca e, a branco, o texto “45ºanos de inovação”. A decoração da 

sala será feita com flores brancas e balões brancos e pretos. O palanque 

será forrado a alcatifa vermelha e com os cortinados da sala da mesma 

tonalidade da passadeira. Tudo o resto nos tons de cinza escuro.  

 A restante disposição da sala será então de frente para o palanque 

com todos os colaboradores sentados em fila da direita para a esquerda. 

 Na cerimónia de apresentação da nova colecção, bem como no jantar 

de gala, a decoração mantem-se no que diz respeito às cores e aos 

materiais utilizados. No entanto, e como o espaço a utilizar é o  Cinéteatro 

Avenida, cuja sala dispõe de uma lotação de 700 pessoas, 408 lugares na 

plateia, 264 no 1º balcão e 7 camarotes com uma lotação de 31 lugares, é 

necessário adequar a decoração às dimensões superiores deste espaço. 

 Desta forma, a ideia é aproveitar as óptimas condições do espaço e 

proceder a uma pequena remodelação, suprimindo as primeiras filas, 

adaptando uma passadeira para a passagem de modelos.  

 Quanto ao jantar de gala, de salientar que o cinéteatro foi alvo de 

obras de restauro recentemente e ganhou um novo espaço no piso -1. 

Assim sendo, este ficou com capacidade de receber, por exemplo, um 

Jantar de Gala com as dimensões do proposto. Assim a disposição do 

mesmo seria:  

 

 Legenda:  

Mesa  Assembleia Geral. 

 Mesas Gerentes de  loja  

 e quadros  intermédios.   

 Mesa dos 

 Colaboradores. 
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 De referir que as cores das toalhas de mesa são das cores 

apresentadas, os cortinados do salão são inspirados na cor da marca, ou 

seja, o clássico preto. Neste caso, aconselho fundo negro com vivos em 

branco. Os centros de mesa são inspirados no tema da nova colecção a 

apresentar, bem como nas suas cores.  

 Os convidados sentam-se de acordo com as instruções fornecidas na 

portaria, mas as mesas são compostas por membros das lojas e das 

confecções e pessoal de distribuição. As mesas dos gerentes e quadros 

intermédios são constituidas por membros destas divisões. As pessoas 

mais velhas das respectivas mesas são colocadas numa extremidade da 

mesa com as restantes em redor. 

 Quanto à cerimónia de encerramento, decorre no espaço do 

cineteatro (ja decorado previamente e devidamente limpo de vestígios da 

actividade da noite anterior). Esta cerimónia deve constar da análise do 

momento actual da empresa, de novas metas a serem traçadas, da 

redefinição de objectivos e estratégias (formação) para as lojas e para a 

fabrica de confecção.  

 Deste modo, pretende-se que todos saibam em que situação está e 

melhor compreender as motivações e os objectivos da empresa. Por outro 

lado, cria-se, em cada um, o sentimento de pertença à empresa.  

 A encerrar o evento decorre a vizualização do vídeo (duração 45 

min.) e as palavras de agradecimento e encorajamento do Presidente do 

Conselho de Administração e dos respectivos criadores da mesma. 

Termina com uma chuva de balões , previamente presa no tecto, de várias 

cores, de acordo com as cores base da nova colecção. 

Protocolo no jantar 

 O Jantar de Gala será servido por uma empresa de Catering 

anteriormente contratada. Esta deverá ser, por exemplo, uma equipa de 

serviço de um conceituado restaurante da região.  

 A ementa deve ser constituída com entradas e aperitivos regionais, 

prato de peixe, tira-gosto,  prato de carne, sobremesas regionais ou fruta, 

café e digestivos.  

 As entradas e admissões no Jantar de Gala são controladas através 

de uma Lista de Convidados, situada na entrada do cineteatro onde serão 



Evento - 45 Anos Dielmar 

Protocolo Empresarial 

 

  Page 
10 

 
  

indicadas as respectivas mesas onde devem ficar e os lugares sentados para 

assistir ao Desfile da Colecção.  

 A selecção dos lugares sentados, tanto no jantar como no cineteatro, 

são aleatórias, uma vez que se pretende valorizar a interacção entre os 

colaboradores. Quanto ao vestuário, os convidados devem trajar de acordo 

com o protocolo de cerimónia. 

Protocolo na manhã desportiva 

 A actividade desportiva tem como regras base o vestuário e a 

organização das equipas. Assim, os participantes devem vestir roupa de 

desporto, confortável, e os participantes numa primeira fase devem 

escolher qual prova fazer primeiro ou qual/quais querem praticar. Os 

colaboradores devem criar equipas mistas, especialmente para os jogos de 

paintball e de orientação. 

Protocolo no desfile de moda 

 No desfile de moda, os convidados devem sentar-se no lugar 

correspondente e assistir ao espectáculo sentados. No entanto, serão 

incentivados a participar na festa pelo Speaker de serviço.  

 De salientar que para a organização deste evento de moda são 

necessários camarins e que este factor pesou bastante na escolha deste 

cinéteatro. Assim, as luzes a utilizar, bem como o sistema de som a 

utilizar, são do próprio cineteatro.  

 Para o orçamento, realçamos a contratacção de um Light/Dj 

animador do evento. Provavelmente o mais viável seria convidar o DJ da 

discoteca mais conceituada da Cidade de Castelo Branco.  

 Para finalizar, o desfile conta com modelos locais e com a presença 

de dois modelos famosos sem esquecer os modelos fotográficos do 

catálogo (as caras da marca). 

Brindes 

 Os brindes a distribuir pelos funcionários serão distribuídos durante 

a cerimónia de encerramento e serão constituídos por artigos fabricados na 

região, tradicionais e outros artesanais (pote de mel da associação de 
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produtores da serra da estrela, placa da autarquia de Alcains, camisola da 

selecção nacional, amostra de perfumes ou licores da região, etc.)  

Despesas 

 Quanto às despesas e em jeito de somatório: 

Alojamento – 60 mil euros 

Empresa de limpeza – 800 euros 

Empresa de catering – 3000 euros 

Empresa de transporte de Castelo Branco /Alcains – 500 euros 

Brindes – 800 euros 

Decoração – 2000 euros. 

Manha Desportiva – 800 euros. 

Desfile de Moda  

 Light/Dj – 250 euros 

 

 Modelos – 3000 euros 

 

 Passadeira de desfile – 500 euros 

 

 Aluguer do cinéteatro – 1500 euros 
 

 O total da comemoração dos 45 anos de existência Dielmar é de 75 

mil e 500 euros. Estes valores são ficcionados mas fundamentados em 

valores reais de mercado. 

Press release 

 Este seria o modelo de press relase a distribuir pelos principais 

orgãos de comunicação regional e imprensa nacional de moda ou 

generalistas com secção de moda ou negócios. Por último, o mesmo seria 

enviado para as redações dos departamentos de notícias dos canais 

generalistas e por cabo com programa de moda/eventos na sua grelha de 

programas, assim: 
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“A Dielmar comemora o seu 45º Aniversário” 

 Entre os dias 25 e 28 de outubro decorre na cidade de Castelo 

Branco a comemoração do 45º aniversário da criação da marca Dielmar.  

 Este evento conta com a presença de todos os colaboradores e 

corpos dirigentes da marca e será apresentada aos presentes, em exclusivo, 

a nova colecção Outono/Inverno 2010 com a presença de modelos 

profissionais.  

 Esta iniciativa enquadra-se na estratégia de inovação e pioneirismo 

na confecção de vestuário por medida, características da Dielmar.  

 Com este evento a Dielmar pretende fortificar o espirito de trabalho 

de grupo, dando a conhecer aos seus colaboradores a estratégia da empresa 

para os próximos anos, envolvendo-os na persecução desses mesmos 

objectivos. 

Mais informações em www.dielmar.pt . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dielmar.pt/
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Desdobrável do Programa 

Aqui fica um exemplar do Flyer do programa do Evento: 

 

 

 

Inquerito de satisfação 

 No final do evento será distribuido aos presentes um questionário 

sobre a satisfação pessoal de cada um sobre o  evento. O preenchimento é 

obrigatório e está sujeito a anonimato. 

 

Conclusão 

 Com este trabalho pretendemos criar um evento empresarial onde 

fosse possivel aplicar critérios protocolares. Assim este enquadrasse no 

seguimento do trabalho realizado no ano anterior na discilina de 

marketing internacional e pretendemos dar seguimento a uma ideia de 

inovação e aperfeiçoamento que no meu entender o sector textil nacional 

ainda demora a compreender.  

 Porém algumas empresas deste sector ja despertaram para esta 

realidade e as que não o fizeram fecharam as suas portas. Aqui fica este 

exemplo de como se pode fortalecer e criar laços entre sectores de uma 

empresa com um pequeno evento de comemoração do aniversário da 

empresa. Escolhemos a Dielmar porque de facto disponibiliza no seu site 

toda a informação necessaria ao cliente que quer conhecer mais um pouco 

da Dielmar.  

 

Bibliografia 

www.dielmar.pt  
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