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Glossário  
 

A 

Abatido ao Ativo – operações vencidas provisionadas até 100%. 

Acionista – É um sócio capitalista que pode participar na gestão de uma sociedade.  

Ativo – É um bem físico ou um direito incorpóreo que tem valor económico. 

Amortização é a redução do valor de um ativo. No fundo, é uma estimativa monetária 

de dimensão da depreciação, a que o bem de capital foi sujeito num determinado 

período de tempo. 

ATM (Automated Teller Machine) – Máquina que pode executar a maior parte das 

funções de um funcionário ou caixa de banco. ATM ou caixas automáticas, para além 

de “fornecer” dinheiro, aceita solicitações para emitir talões de cheques, fornece 

extratos de conta e atualmente, algumas já têm a possibilidade de efetuar depósitos de 

dinheiro ou cheques.  

Aval – Garantia dada por um terceiro, de que garante o pagamento total ou parcial de 

um crédito concedido. 

Avalista – Um terceiro, que garante o pagamento por outrem pelo valor total ou parcial 

(consoante a cobertura efetuada pelo aval). 

B 

Banca – É uma instituição que negoceia dinheiro e gera dinheiro ao realizar 

empréstimos que não têm de ser reembolsados até uma determinada data.  

Banco – Instituição de crédito, onde se realizam operações e prestações de serviços 

financeiros, como depósitos. 

C 

Capital – É todo o dinheiro que se empresta ou pede emprestado. 

Comissão – É um valor ou encargo que o cliente paga à instituição. 

Crédito – É um contrato estabelecido com a instituição para o empréstimo de dinheiro. 



 

 

VI 

Crédito vencido - É quando se verifica o incumprimento de pagamento de um crédito. 

D 

Débito – Registo de uma quantia paga. 

 

Domiciliação de ordenado – Fixar, por um determinado período de tempo a 

remuneração de um cliente. 

E 

Empréstimo – Contrato pelo qual se regula o acordo estabelecido entre o banco e o 

cliente relativo a um financiamento, e onde se especificam todas as suas condições 

(montante, prazo, taxas de juro).  

 

Extrato de Conta - Relatório de movimentações de dinheiro na conta corrente ou fundo 

de investimento. 

F 

Fidelização – Tornar o cliente fiel à instituição, ou seja, ser o Banco de eleição para o 

cliente. 

I 
 

IBAN – International Bank Account Number – é um componente de informação que 

facilita a identificação, bem como a validação de uma conta, dentro do Espaço 

Económico Europeu. 

Impostos – São encargos financeiros pagos ao Estado. 

Irregulares – São operações com incumprimentos contratuais efetivos por parte do 

cliente, e descobertos D.O sem autorização, com prazos de incumprimento a partir de 1 

dia e inferior a 91 dias. Os valores em incumprimento incluem Capital Vencido + Juros 

vencidos. 

 

 

 



 

 

VII 

M 
 

Morosidade de Gestão – Classificação das operações em função dos prazos de 

incumprimento, segundo critérios interno do grupo, sem impacto na contabilidade, 

afetando não só as contas/operações individualmente, bem como as restantes operações 

do cliente. 

Mora / Morosidade – o pagamento de algo (crédito habitação, credito ao consumo,…) 

não foi efetuado até à data que estava estabelecida ou acordada. 

N 

Negócio – É quando se verifica uma transação comercial entre entidades. 

 

P 
 

Poupança - É guardar, amealhar algum dinheiro. 

 

Prestação - Montante a pagar com determinada periodicidade para cumprir as 

obrigações financeiras assumidas num contrato de financiamento. 

 

R 

Reciclador – É o equipamento que recebe, conta, fornece e distingue se as notas são 

verdadeiras ou falsas durante o dia.  

Recursos - São bens, aplicações ou dinheiro. 

Risco significa a variabilidade das rendibilidades de um investimento. Todas as 

operações de risco são acompanhadas pelo conselho de administração. 

S 
 

Scoring - É uma aplicação informática que, em função do Banco, valida de acordo com 

determinadas variáveis, nomeadamente, os rendimentos, o estado civil, a idade, a 

efetividade de emprego, entre outros. 

Spread - Margem, em pontos percentuais, que a financeira soma ao indexante e que 

resulta a taxa para o cliente. 

 



 

 

VIII 

T  

TAE – Taxa Anual Efetiva – taxa que mede todos os custos que estão associados a um 

determinado empréstimo, incluindo os juros e outro tipo de encargos associados. 

TAEG – Taxa Anual de Encargos Efetiva Global – é o custo total do crédito para o 

consumidor indicado em percentagem anual do montante do crédito que foi concedido. 

Este distingue-se da TAE, uma vez que se refere especificamente ao crédito ao consumo 

e por incluir, ainda, os impostos associados a um empréstimo deste tipo de crédito. 

Taxa – é o preço fixo por uma convenção, pela lei ou pelo uso. No fundo trata-se de um 

valor pago pelos serviços prestados.  

Taxa de Juro – é a percentagem aplicada ao capital de um montante emprestado ou 

recebido.  

V 

Valor Residual – Valor a pagar pelo cliente no final do contrato, se por ventura este 

deseje exercer a opção e compra. Este valor é acordado entre ambas as partes no inicio 

do contrato. 
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Lista de Siglas 
 

A 

ATM – Automatic Teller Machine – Caixa de Multibanco 

B 

B.I – Bilhete de Identidade 

BST – Banco Santander Totta 

C 

CMVM – Comissão de Mercados e Valores Mobiliários  

COA – Centro de Operações Administrativas – é uma unidade cuja finalidade é a 

realização de toda a carga administrativa do balcão. 

CRP – Conta de Rendimento e Poupança 

D 

DEP - Departamento de Estrangeiro e Pagamentos  

D.O – Depósitos à ordem 

D.P – Depósitos a prazo 

F 

FIN – Ficha de Informação Normalizada é um documento onde estão apresentadas toda 

a informação de um determinado produto. 

I 

IBOS (International Banking – One Solution) é uma Associação composta por 15 

grupos bancários, que visa o desenvolvimento do negócio a nível internacional, de 

forma facilitada. 

IRS – Imposto sob o Rendimento das Pessoas Singulares 
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N  

NIB – Número de Identificação Bancária 

NIF – Número de Identificação Fiscal ou número de contribuinte 

NTN – Núcleo Tesouraria Numismática 

O 

OIC – Outra Instituição de Crédito 

OIS – Outra Instituição de Seguros 

P 

PIN – Código de acesso 

T 

TAEL- Taxa Anual Efetiva Liquida 

TANB – Taxa Anual Nominal Bruta 

TANL – Taxa Anual Nominal Liquida 
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Introdução 
 

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular realizado na instituição 

financeira, o Banco Santander Totta, para concluir o curso de Comunicação e Relações 

Económicas.  

Dado que a área financeira despertava em mim uma certa curiosidade e vontade de 

aprender mais sobre esta atividade, não surgiram quaisquer dúvidas no momento de 

escolher a atividade para exercer durante três meses.  

Assim, a Instituição por mim escolhida foi o Banco Santander Totta, uma vez que este é 

um grupo que ocupa uma posição de destaque não só em Portugal, mas mundialmente. 

O local onde tive estive durante três meses, foi na agência de Viseu-Hospital que conta 

com catorze anos a proporcionar aos seus clientes uma melhoria na qualidade dos seus 

serviços.  

Aqui, encontram-se expostas as diversas atividades, que tive a oportunidade de exercer 

durante o período na instituição, e que contribuíram para uma aprendizagem e maior 

desenvolvimento de todos os conteúdos abordados ao longo de três anos académicos. 

O presente relatório encontra-se dividido em quatro capítulos. 

No primeiro Capítulo cujo título é “Banco Santander Totta, S.A.”, são apresentados 

aspetos relacionados com a atividade bancária e com a história da instituição. 

O segundo capítulo é reservado para a história e aspetos relacionados com a agência 

onde decorreu o meu estágio, como tal o título é “Santander Totta Viseu-Hospital”. 

O terceiro capítulo é designado por “Produtos e Serviços”, uma vez que neste são 

apresentados diversos serviços de que a instituição dispõe. 

O quarto capítulo é denominado de “Estágio Curricular”, pois neste estão expostas as 

atividades que realizei na instituição, de acordo com o plano de estágio (Anexo I). 

Ao longo deste relatório, e como metodologias de trabalho, utilizei as pesquisas e 

recolha de informação através da intranet do Santander Totta, mas também de outras 

consultas bibliográficas referentes a Unidades Curriculares. 
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Banco Santander Totta
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1.1. Sistema Financeiro 
 

O sistema financeiro é composto por mercados, empresas e outras instituições que 

concretizam as decisões financeiras das famílias, das empresas, dos governos e do resto 

do mundo. São componentes importantes do sistema financeiro, o mercado monetário, 

mercados para ativos de juro fixo como obrigações ou empréstimos hipotecários, 

mercados de ações de capital de sociedades e mercados cambiais que transacionam as 

moedas de vários países. (Samuelson & Nordhaus, 2005, p752). 

Assim, é importante referir que o sistema financeiro é composto por instituições de 

crédito, sociedades financeiras e instituições financeiras. 

As Instituições Financeiras, e, de acordo o artigo 2º do Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras
1
, são “empresas cuja atividade consiste em receber do 

público depósitos ou outros fundos reembolsáveis, com o intuito de os aplicarem por 

conta própria mediante a concessão de crédito”( Banco de Portugal, regime geral) 

 Por sua vez, o Artigo 3º do RGICSF, apresenta os diversos tipos de instituições 

financeiras, como: a) Bancos; b) Caixas Económicas; c) Caixa Central de Crédito 

Agrícola Mútuo e Caixas de Crédito Agrícola Mútuo; d) Instituições financeiras de 

crédito; e) Instituições financeiras de crédito hipotecário; f) Sociedades de investimento; 

g) Sociedades de locação financeira
2
; h) Sociedades de Factoring

3
; i) Sociedade 

financeiras para aquisições a crédito; j) Sociedades de garantia mútua; l) Instituições de 

moeda eletrónica. 

Contudo e na sequência do artigo anterior, surge o Artigo 4º, onde se encontram 

explicitas as atividades que as instituições de crédito, onde numa vasta lista se destacam 

                                                           
1
 Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF). 

2
Locação Financeira ou Leasing é uma linha de crédito, cuja finalidade é apoiar os clientes na aquisição 

de um determinado bem. 

3
 Factoring – é um produto de compra de créditos, cuja finalidade é a resolução de problemas entre 

tesourarias de empresas e os clientes. No fundo este processo é a transformação, mais ou menos imediata 

de faturas das empresas sobre os seus clientes em dinheiro.  
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atividades como: receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis; operações de 

crédito, como locação financeira e factoring; serviços de pagamento.  

 

1.2. História do Grupo Santander 
 

(Toda a informação deste ponto foi consultada no site: www.santander.com) 

No ano de 1857, numa província denominada de Santander nasceu, de acordo com a 

aprovação da Rainha Isabel II, um novo Grupo Financeiro, que, uma vez instalado na 

mesma foi intitulado de Santander. 

Inicialmente, este grupo, apenas se encontrava nesta província, mas rapidamente se 

converteu num dos maiores grupos financeiros não só em Espanha, mas também a uma 

escala mundial, visto que este banco sempre foi aberto ao exterior, encontrando-se 

ligado, inicialmente, ao porto de Santander e à América Latina. 

Foi entre os anos de 1900 e 1919 que o Santander começou a assumir uma maior 

importância perante outras instituições. Ainda nestes anos, verificou-se a fundação de 

três grandes bancos espanhóis, que com o passar do tempo integram o grupo Santander. 

Esses três grandes bancos são o banco Hispano-Americano que surgiu em 1900, o 

banco Espanhol de Crédito nasce em 1902 e o Banco Central que nasce no ano de 1919. 

Contudo, foi a partir do ano de 1947 que se verificaram os primeiros passos de 

expansão, ou seja, foram abertas as primeiras agências de representação na América, em 

Cuba, seguidas por Argentina, México e Venezuela. Por sua vez, em Londres assistiu-se 

à instalação de um escritório de representação do grupo. 

Em 1950, e numa altura em que o objetivo do Santander era a sua expansão, o seu 

crescimento e também a sua modernização, Emílio Botín
4
 foi nomeado presidente do 

Santander. 

Quando Emílio Botín assume o cargo da presidência, este vai conseguir a aquisição de 

outros bancos locais e prolongar a expansão do grupo até à década de 60. 

                                                           
4
 Emílio Botín Sanz-de Sautuola Garcia de los Rios nasceu a 1 de outubro do ano de 1934. É um 

banqueiro espanhol, e tal como os elementos da sua família, também ele presidente do Banco Santander. 

http://www.santander.com/
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Em 1957, ao celebrar os 100 anos de existência, o Banco de Santander tinha-se tornado 

na sétima mais importante entidade financeira de Espanha.  

Entre os anos de 1976 e 1982, o grupo Santander vai converter-se em pioneiro de 

Bancos Comerciais da América Latina, devido ao investimento no First Nacional Bank 

of Puerto Rico e no Banco Español Chile.  

Com o passar do tempo e de forma a continuar o processo de expansão estabelecido 

pelo presidente Emílio Botín, Santander, no final dos anos 80, vai reforçar a sua posição 

na Europa, com a compra do CC-Bank. 

Porém, e ainda na década de 80, o grupo vai estabelecer os primeiros laços com 

Portugal, através da aquisição do Banco do Comércio e Indústria, mas também vai criar 

uma aliança muito importante e estratégica com o The Royal Bank of Scotland. 

Por sua vez, e já no ano de 1994, o Santander vai proceder à compra do Banco Espanhol 

de Crédito (Banesto), contribuindo para um momento de grande importância para a 

história do grupo, uma vez que este consegue alcançar uma posição vantajosa perante 

outras instituições de crédito espanholas, assumindo, assim, a liderança do mercado 

bancário em Espanha. 

É, a partir do ano de 1995, que se começa a sentir os resultados do investimento 

realizado, permitindo uma expansão intensa e o desenvolvimento do negócio do grupo 

na América Latina, essencialmente em países como Argentina, Brasil, Colômbia, 

México, Chile, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. 

Em janeiro do ano de 1999, vai estabelecer-se uma ligação entre o Banco Santander e o 

Banco Central Hispano. Esta vai ser a primeira grande fusão bancária na Europa. Na 

sequência da fusão constitui-se a maior entidade financeira de Espanha e ainda líder da 

América Latina. 

Contudo, e ainda na década de 90, o Grupo volta a estabelecer uma ligação com 

Portugal, quando este adquire os grupos financeiros Totta Açores e Crédito Predial 

Português.  

Em 2003, o Grupo constitui o Santander Consumer, quando integra no alemão CC-

Bank, a italiana Friconsumo, a Hispamer em España e outras empresas do Grupo. Esta 

nova franquia de banca de consumo está presente hoje em 12 países europeus como 
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Espanha, Reino Unido, Portugal, Itália, Alemanha, Holanda, Polónia, Republica Checa, 

Áustria, Hungria, Noruega e Suécia.  

No ano de 2006, o grupo Santander consegue obter resultados muito interessantes e 

importantes, cerca de 7.596 milhões de euros, o que contribuiu para que o grupo 

impulsionasse a “modernização” na banca. Esta começou a direcionar a sua especial 

atenção para os clientes, ou seja, para o Santander os clientes eram o mais importante, 

como tal, este grupo começa a apostar numa melhor qualidade de serviços para o 

cliente, mostrando uma maior importância para com o mesmo. 

Um ano mais tarde, quando o grupo celebra o 150º aniversário, este vai ocupar lugares 

de destaque, como o décimo segundo banco no mundo por capitalização bolsista, o 

sétimo em lucros e a entidade com a maior rede de distribuição retalhista do mundo 

ocidental: 10.852. 

Em 2008, o Santander continuou a crescer, fazendo importantes aquisições num 

mercado estratégico para o Banco, como é o Reino Unido. Desta forma, assistiu-se à 

agregação entre o Alliance & Leicester e o Bradford & Bingle. Esta união foi essencial 

para que mais uma vez o Santander adquirisse bons resultados, como sendo considerado 

o terceiro banco do Reino Unido por depósitos e ainda como tendo em sua posse, cerca 

de 1300 agências espalhadas no país. Porém o Santander foi ainda consagrado o terceiro 

melhor banco do mundo, visto que este conseguiu arrecadar 8876 milhões de euros em 

lucros. 

Apesar do Grupo Santander se encontrar tão bem posicionado, este não diminuiu a sua 

intensidade e interesse em se expandir e, no ano de 2009, através da aquisição do 

Sovereign, este vai marcar a sua presença no negócio da banca comercial nos Estados 

Unidos.  

Em Portugal, o Banco Santander Totta é o resultado da união de dois dos mais antigos e 

prestigiados Bancos da Península Ibérica.  

Este conta com cerca de dois milhões de clientes e mais de 700 balcões a nível 

Nacional. É, ainda, importante referir que este apresenta cerca de 12% de quota no 

sistema bancário português. (Anexo II) 
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1.3. Valores 
 

O Grupo Santander distingue-se de muitas outras instituições de crédito pela capacidade 

de negócio que possui, e também pela capacidade que o mesmo tem em se adaptar a 

qualquer meio envolvente m que este se insira (localização geográfica diversificada), 

assumindo, assim, um lugar de destaque no setor financeiro. 

Assim, e tendo em conta a diversidade de produtos e serviços que o Grupo Santander 

coloca à disposição dos seus clientes, torna-se claro, que a principal prioridade desta 

instituição financeira, assenta na satisfação das necessidades daqueles. 

Como tal, e sendo o cliente um elemento fundamental para o grupo, o Santander foca-se 

nos seguintes valores (www.santandertotta.pt): 

 Dinamismo 

Este valor, representa a iniciativa e a agilidade que a instituição pretende para encontrar 

e promover oportunidades de negócio, antecipando-se a outras instituições de crédito. 

Com este, o Banco Santander Totta pretende uma maior flexibilidade em adaptar-se a 

mudanças que se verifiquem no mercado. 

 Solidez 

A solidez e a prudência na gestão do risco contribuem para que o BST
5
 possua a 

capacidade de crescimento e de gerar valor para todos os acionistas que investem a 

longo prazo. 

 Liderança 

O BST conta com uma forte capacidade de liderança. Como tal, nos mercados em que 

se integra, os resultados são sempre muito positivos posicionando a instituição em 

lugares de destaque, uma vez que esta contém equipas orientadas para as necessidades e 

satisfação do cliente, bem como para os bons resultados da organização. 

 Inovação 

Inovação é um valor que esta instituição financeira tem sempre presente, principalmente 

na procura de novos produtos e serviços com o intuito de proporcionar aos seus clientes 

                                                           
5
 BST – Banco Santander Totta. 
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uma maior satisfação das suas necessidades. Contudo, esta contribui, também, para que 

a instituição consiga melhores resultados comparativamente a outras instituições de 

crédito (concorrência). 

 Orientação comercial 

 O cliente é sempre o elemento principal, para que o BST consiga delinear a sua 

estratégia. É através da área comercial, que este pretende a captação, satisfação e 

fidelização dos seus clientes, disponibilizando-lhes uma oferta diversificada de produtos 

e serviços com qualidade. 

 Ética profissional 

O último valor, mas não menos importante, é a ética profissional. É, através deste que se 

verifica um estrito cumprimento de leis, códigos de conduta e normas internas, onde se 

exige que todos os colaboradores mantenham sempre honestidade e sinceridade perante 

os seus clientes.  

1.4. Imagem da Instituição 
 

Uma instituição, empresa ou organização necessita de uma identidade visual, ou seja, de 

uma imagem. Assim, tudo o que se encontra relacionado com a instituição contribui 

para a sua identificação e reconhecimento visual por parte do público. Porém são 

elementos como o nome, a marca e o logótipo que desempenham um papel fundamental 

neste processo. 

1.4.1. Marca 

 

A Marca, é um conceito que se encontra relacionado com o produto. É algo que não 

designa o produto, mas sim o identifica facilitando a sua memorização, bem como o seu 

reconhecimento, perante um Target
6
. Desta forma, a marca atua como um elemento de 

identificação e diferenciação de produtos e serviços relacionados com empresas ou 

instituições distintas. Assim, uma marca assume diversas funções: 

Diferenciação – Esta função permite ao target a distinção de produtos e serviços entre 

concorrentes. 

                                                           
6
 Target pode ser também designado por Público-alvo.  
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Fidelização – esta função assume como finalidade a lealdade dos clientes para com os 

produtos e serviços. 

Identificação – Como o próprio nome indica, esta permite ao target a identificação/ 

reconhecimento de uma forma facilitada. 

Imagem – é através desta que se cria uma impressão psicológica simplificada e 

duradoura na mente dos clientes, tornando-se um elemento fulcral, visto que é através 

desta que o público-alvo revela o seu comportamento em relação à marca que está 

associada. 

Qualidade – o target ao consumir um determinado produto ou serviço, está a 

identificar-se com ele. Assim, esta função relaciona-se com a importância, distinção e 

valores do consumidor. 

Satisfação Pessoal – A criação de uma imagem ajusta-se a necessidades, desejos e 

expectativas do consumidor. Assim, e tendo em conta os aspetos anteriores, o 

consumidor poderá sentir, ou não, a necessidade de adquirir ou usufruir de um 

determinado produto ou serviço dessa marca, contribuindo assim para uma possível 

fidelização. 

Segmentação – esta função remete para uma análise aprofundada do mercado, com o 

intuito de constituir grupos, onde os consumidores apresentem necessidades análogas. 

A marca do Grupo Santander reflete o compromisso que a Instituição assume perante 

todos os que, de certa forma, se encontram relacionados com a mesma, nomeadamente 

clientes, funcionários e investidores da instituição. 

Assim, e tendo em conta a identificação, a imagem, o seu posicionamento internacional 

e valores como o dinamismo, a força, a liderança, a inovação, a orientação comercial e a 

ética profissional o Santander converte-se num dos maiores grupos financeiros a nível 

mundial. 

A marca, independentemente do mercado onde o Santander esteja inserido, é única, 

permitindo a sua integração nas cem melhores marcas globais. Assim, e uma vez que a 

marca é a identificação do Grupo, vai refletir-se numa forte confiança, credibilidade e 

satisfação perante o seu target.  
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1.4.2. Logótipo 

 

O logótipo do Santander é composto pelas cores, vermelha e branca, por um símbolo 

que representa uma chama e pelo nome da Instituição. 

A cor vermelha transmite a sensação de força, rigor e dinamismo. No fundo, nesta cor 

estão representados os valores do Grupo Santander. Porém, permite, ainda, fazer o 

contraste com os restantes elementos, tornando o logótipo mais atrativo, permitindo 

uma fácil identificação e memorização para os seus clientes. 

Por sua vez, a cor branca está associada a valores como sabedoria, perfeição, verdade. 

Como tal, foi a cor escolhida para representar o nome da Instituição, mas também, para 

que os clientes associem a verdade e confiança que podem depositar nesta. 

A chama representa o calor, a transparência e a luz. O símbolo foi escolhido para 

mostrar que a instituição se preocupa com os seus clientes e que para além destes 

adquirirem ou usufruírem de um determinado produto ou serviço da instituição, existe 

um forte vontade de estabelecer uma relação por parte do grupo para com os seus 

clientes, estabelecendo, portanto, uma relação de proximidade com os mesmos. 

Por fim o nome da Instituição que permite a sua identificação, mas também marca um 

grande percurso decorrido pelo Grupo Santander. 

Figura 1 - Logótipo do Santander Totta 

 

Fonte: www.santandertotta.pt 

1.5. Modelo Comercial do Grupo Santander Totta 
 

O Grupo Santander dispõe de um modelo comercial, onde o cliente é o elemento fulcral 

para que a instituição obtenha bons resultados apesar de, atualmente, se verificar uma 

certa debilidade na economia. 

Para que este se converta num modelo exemplar, este irá apoiar-se em aspetos como: 

http://www.santandertotta.pt/
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Foco Comercial – Para o Santander, o cliente assume um papel fundamental. Neste 

sentido o modelo comercial é constituído em seu redor, disponibilizando-lhes um vasto 

leque de produtos e serviços, de modo a satisfazer as necessidades de todos os que 

encontram relacionadas com a instituição. 

Contudo, é importante referir que o Santander conta com cerca de 91 milhões de 

clientes, 13.660 sucursais, contribuindo para que este contenha a maior rede de 

sucursais da banca internacionais (www.santander.com (modelo comercial)). 

Eficiência – O Santander é um dos Bancos mais eficientes do mundo, com um rácio 

custos/receitas de 41,7% (37,6%, excluindo depreciações e amortizações
7
) 

(www.santander.com (modelo comercial)) 

Mas, o facto de o grupo dispor de uma plataforma informática bastante organizada e 

completa, contribui para que a instituição perceba quais as maiores necessidades dos 

seus clientes. Assim, e sabendo o que cada cliente necessita, é mais fácil e eficaz para os 

colaboradores do grupo apresentarem as soluções indicadas, permitindo a satisfação de 

clientes, mas também um aumento significativo da atividade comercial. 

Diversificação Geográfica – A diversificação geográfica do Santander está bem 

equilibrada entre os mercados desenvolvidos e os emergentes. A sua presença está 

concentrada em 9 grandes mercados: Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, 

Brasil, México, Chile, Argentina e EUA e, na maioria destes mercados, atingiu elevadas 

quotas de mercado na banca retalhista. (www.santander.com (modelo comercial)). 

Prudência nos riscos – Para o sucesso e os bons resultados do Santander, a prudência 

de riscos
8
 é um aspeto muito importante. Assim, tornou-se indispensável o 

acompanhamento cauteloso, para conseguir prevenir situações menos favoráveis, 

promovendo, a estabilidade e confiança da instituição para com os seus clientes e 

acionistas. O acompanhamento apenas é possível, com a relação de proximidade entre o 

Santander e os seus clientes. (Anexo III) 

                                                           
7
 Amortização é a redução do valor de um ativo. No fundo, é uma estimativa monetária de dimensão da 

depreciação, a que o bem de capital foi sujeito num determinado período de tempo. 

8
 Risco significa a variabilidade das rendibilidades de um investimento. Todas as operações de risco são 

acompanhadas pelo conselho de administração. 

http://www.santander.com/
http://www.santander.com/
http://www.santander.com/
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Disciplina de Capital e Solidez financeira – O Santander assume uma posição de 

destaque no mundo, onde tem de assumir um compromisso e ter o máximo rigor no que 

respeita a novas aquisições, assim como uma forte capacidade de antecipação perante a 

concorrência.
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Diretora Comercial 

Dra. Adelaide Costa 

Subdiretor de Balcão 

Sr. José Costa 

Gestor Particulares 

Bruno Celestino 

Assistente Comercial 

Inês Pinheiro 

Diretor de Balcão 

Sr. Carlos Ferreira 

 

1. Balcão Viseu-Hospital 
 

O balcão de Viseu-Hospital foi aberto a 21 de julho do ano de 1997, proporcionando 

aos seus clientes catorze anos de uma melhoria de qualidade nos seus serviços. 

E, dentro do Banco Santander Totta, todos os balcões assumem uma determinada 

classificação, de acordo com o volume de negócios que cada um apresente. Desta 

forma, o Balcão em questão, é qualificado com um nível comercial de Tipo B, 

integrando na Direção Comercial Particular Negócios Norte 9 (DCPNN9). 

Atualmente este balcão, posiciona-se no lugar número 132 no Ranking da rede, num 

universo de cerca de 700 balcões
9
. 

No que diz respeito ao Ranking da Qualidade, este encontra-se em terceiro lugar na rede 

num nível Nacional e em primeiro lugar relativamente à direção comercial que integra. 

 

1.1. Estrutura 
 

O Balcão de Viseu-Hospital encontra-se estruturado de acordo com o seguinte 

organograma: 

Figura 2 – Organograma do Balcão de Viseu-Hospital 

 

 

 

 

Fonte: Realização própria 

                                                           
9
 Informação fornecida pelo Subdiretor do balcão. 
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1.1.1. Assistente Comercial 

 

Uma assistente comercial tem como função o acolhimento e atendimento dos clientes. 

Esta ao efetuar o atendimento ao balcão, vai ouvir atentamente os pedidos dos mesmos 

e perceber se o serviço pode ser ela executado ou se deve encaminhá-lo para outras 

áreas ou colaboradores. 

Assim, é de realçar que a missão de uma assistente comercial reflete-se no contacto e na 

satisfação das necessidades dos clientes que se desloquem ao balcão. Porém, esta conta 

ainda com uma carteira de clientes, que deve seguir atentamente. 

A gestão desta carteira, consiste em efetuar um planeamento de atividades e 

necessidades de âmbito da sua relação comercial, com o objetivo de incrementar 

volume de negócio, bem como a vinculação do cliente para com a instituição, tendo 

sempre em conta uma agenda comercial. É, no fundo, através desta carteira de clientes 

que a assistente comercial vai perceber qual o perfil do cliente, consoante o que este 

possui no BST ou em outras instituições de crédito, bem como as suas necessidades, 

propondo-lhes os produtos mais adequados. 

No entanto a assistente comercial é, ainda, responsável por organizar e tratar de todas as 

tarefas relacionadas com a caixa e gestão de tesouraria. 

No fundo a grande diferença entre a uma assistente comercial e um gestor particular é 

que a assistente comercial para além de gerir uma carteira com menos clientes que um 

gestor, esta também exerce uma função mais administrativa (caixa). 

 

1.1.2. Gestor de Particulares 

 

Um gestor de particulares tem como missão a gestão de uma carteira de clientes, onde 

este procura prestar um serviço adequado a todos os seus clientes, assim como 

desenvolver a fidelização dos mesmos perante a instituição, aumentando a rentabilidade. 

Mas, para além da gestão da sua carteira, cabe, ainda, a este colaborador a captação de 

negócio e clientes. 
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Quando se fala numa carteira de clientes, assim como na sua gestão, o colaborador deve 

ter em conta uma agenda comercial, de modo a proceder ao planeamento de atividades e 

necessidades, com o objetivo de incrementar o volume de negócio com o Banco.  

Através desta, um gestor consegue perceber qual o perfil de cada cliente, bem como as 

suas principais necessidades, apresentando-lhes produtos e serviços adequados para a 

satisfação das mesmas. Contudo, a carteira de clientes, permite ainda que um gestor 

entre em contacto com os seus clientes permanentemente tentando apoiar e satisfazê-los, 

mas ao mesmo tempo detetar novas oportunidades de negócio e assegurar o 

cumprimento de acordos estabelecidos com o BST. 

 

1.1.3. Subdiretor 

 

Ao subdiretor do balcão, compete a execução de toda a área administrativa relacionada 

com o mesmo. 

Este colaborador tem como missão dirigir, organizar e controlar aspetos operativos e 

logísticos do balcão. No entanto, conta ainda com uma carteira de cliente, porém não 

tão vasta e extensa como a de um gestor ou assistente comercial. 

Perante a equipa, é seu dever assegurar que todos os colaboradores dominam as tarefas 

da instituição, de modo a garantir uma correta execução e controlo das operações e 

transações solicitadas pelos clientes. 

É, ao subdiretor, que compete, também, a gestão operacional do balcão e a segurança. 

Assim, o subdiretor deve assegurar as condições necessárias ao bom funcionamento do 

mesmo, analisando diariamente, toda a informação, ou seja, todas as novidades que 

surgem no portal da intranet privada, de forma a garantir a sua rápida e correta 

introdução/implementação. 

Contudo, este colaborador deve ainda acompanhar diversos processos como abertura de 

clientes
10

 ou de contas, a caixa e tesouraria, transferências interbancárias, requisição de 

cheques, cartões, entre outras aplicações, bem como proceder à conferência de todos os 

                                                           
10

 Abertura de clientes é quando se inserem os dados de um novo cliente no sistema informático. 
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movimentos efetuados durante o dia e realizar o fecho contabilístico do mesmo dia, 

assim como a correção de eventuais erros de lançamento. 

O subdiretor, integra, também, a equipa que constitui a Comissão de Crédito
11

, onde são 

analisados e acompanhados os processos mais delicados ou que constituem um maior 

risco para a instituição. 

Cabe ao mesmo, a análise e o tratamento de toda a correspondência que o balcão recebe, 

garantindo ainda, a organização adequada do arquivo, de todo o material relacionado 

com o merchandising
12

 (panfletos, cartazes) e com o economato (quando se verifica a 

falta de materiais importantes para o balcão, o subdiretor cria um pedido desse mesmo 

material em falta, que mais tarde será aprovado e enviado). 

Relativamente à carteira de clientes que este possui, e tendo em conta a agenda 

comercial, deve efetuar o planeamento das suas atividades e necessidades, cujo objetivo 

é o incremento do volume de negócio, bem como a captação de potenciais clientes. 

No fundo, o subdiretor do balcão deve garantir a Qualidade. Isto traduz-se no controlo 

das caixas, na resolução e resposta a pedidos de esclarecimento, assim como a eventuais 

reclamações de clientes. A qualidade deve, ainda, estar sempre presente, no atendimento 

ao público, ou seja, este deve ser efetuado rapidamente e de forma eficaz. 

Numa eventual ausência do diretor, é o subdiretor que procederá à sua substituição. 

 

1.1.4. Diretor 

 

O diretor do balcão, tem como missão liderar a equipa. Este define, dirige e controla a 

estratégia e a atuação comercial consoante os objetivos delineados/impostos pela 

Diretora Comercial, procurando assegurar a consecução dos objetivos de negócio, bem 

como alcançar níveis de Qualidade de serviço, de acordo com os pré-requisitos da 

instituição financeira, o BST. 

                                                           
11

 Comissão de Crédito é uma unidade de negócio que possui o poder de decisão de crédito. 

12
 Merchandising é uma ferramenta de comunicação de Marketing utilizada nos meios de comunicação, 

com o intuito de reforçar a publicidade ou propaganda feita sobre um determinado produto ou serviço.  
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É, função do diretor, certificar-se que todos os colaboradores se encontram bem 

informados acerca dos diversos produtos e serviços, que o banco disponibiliza, assim 

como ter em conta o bom funcionamento da agência, garantindo uma abordagem mais 

correta e eficaz, perante os seus clientes. 

Assim, e de acordo com a diretora comercial e com toda a equipa, o diretor do balcão 

vai proceder ao planeamento e á implementação do Plano de Gestão Trimestral; 

acompanha e controla o crédito vencido, procurando soluções para a resolução do 

mesmo, e acompanha a evolução do negócio e o cumprimento ou incumprimento dos 

objetivos delineados. 

Tal como o subdiretor, também este integra e preside à comissão de crédito, onde 

“apela” à sua eficácia, experiência e adequada preparação para determinadas operações 

de maior risco. 

Desta forma, e para além das já referidas funções, também a promoção e a liderança das 

reuniões semanais e mensais devem ser acompanhadas por este colaborador, assim 

como o acompanhamento e desenvolvimento dos gestores. 

E, tal como qualquer outro colaborador que integra na equipa deste balcão (Viseu-

Hospital), também o diretor conta com uma carteira de clientes. Assim sendo, a gestão 

da mesma deve verificar-se através do planeamento das suas atividades e necessidades 

associadas com a área comercial, onde o objetivo fulcral é o aumento de volume de 

negócio. 

No fundo, é através daquela que surgem maiores oportunidades para promover negócio 

com a finalidade de captar potenciais/ novos clientes. 

Contudo, para além do seguimento e gestão da sua própria carteira, o diretor deve, 

ainda, analisar as carteiras dos vários gestores do balcão e efetuar a afetação de clientes 

às mesmas, consoante as normas de encarteiramento.  
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1.1.5. Diretora Comercial 

 

A missão da diretora comercial é liderar a equipa. Esta é quem dirige e controla a 

estratégia e a atuação de um determinado grupo, consoante os objetivos delineados pela 

Direção de Coordenação. Este grupo é constituído por um conjunto de balcões. 

No fundo, a diretora comercial procura assegurar a consecução dos objetivos de 

negócio, tentando alcançar níveis de Qualidade e serviço elevados. 

Compete-lhe acompanhar e controlar os negócios de cada balcão, de acordo com os 

objetivos traçados no Plano de Ação comercial, reportando e justificando eventuais 

desvios e procedendo a adoção de medidas corretivas. 

Deve ainda analisar as atividades desenvolvidas por cada balcão, dar a conhecer aos 

mesmos sugestões para melhorar a quantidade e qualidade das vendas ou reconhecer o 

sucesso, definir atuações corretivas e acompanhar mais aprofundadamente os balcões 

que demonstrem uma maior dificuldade na concretização dos seus objetivos. 

Para além de fazer este acompanhamento, a diretora comercial deve ainda realizar com 

frequência, visitas aos diversos balcões que constituem o seu grupo, com o intuito de 

potenciar negócio, motivar as equipas e detetar eventuais sinais de alerta, corrigindo 

desvios. 

É a diretora Comercial que tem poder para dar determinadas autorizações com 

condições especiais como é o caso de comissões ou de taxas relacionadas com diversas 

aplicações. Mas também para promover o recrutamento, a nomeação, a rotação e gestão 

de carreiras dos colaboradores da sua Direção, consoante a ligação com a Direção de 

Coordenação. 

Também esta é detentora de uma carteira de clientes, que deve acompanhar. Contudo 

esta carteira passa pelo agendamento e acompanhamento de todos os balcões, pelos 

quais esta é responsável. 
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1.2. Funcionamento do Balcão 
 

Em cada balcão, verifica-se uma série de actividades que devem ser devidamente 

planeadas. São exemplos dessas, o Plano de Gestão Comercial, a Reunião Semanal, o 

Plano de Gestão Semanal, o Plano de Gestão Trimestral e o Encontro Diário, que 

permitem a todos os colaboradores um melhor desempenho das suas funções. 

1.2.1. Plano de Gestão Comercial 

 

O Plano de Gestão Comercial é um instrumento que a instituição possui, dedicado, 

exclusivamente à gestão interna do balcão. Este é considerado uma ferramenta de apoio 

à rede e tem suporte tecnológico que permite uma operativa simples o que permite obter 

uma atuação comercial homogénea, fortemente uniformizada da estrutura comercial. 

 

1.2.2. Reunião Semanal  

 

Reunião semanal é uma atividade obrigatória todas as semanas. Geralmente esta é 

realizada todas as segundas, onde o diretor e o subdiretor (a direção do balcão) lideram 

a reunião na presença de toda a equipa. 

Esta reunião tem como finalidade a discussão de como se encontra a equipa/balcão no 

momento, quais os aspetos que não estão a funcionar da melhor forma, ou seja, o que 

está a falhar e quais as soluções que deverão ser tomadas para que a equipa ou o balcão 

possam atingir os seus objetivos. 

 É ainda durante estas reuniões, que se vão delinear os objetivos a ser estruturados no 

futuro, ou seja, irão ser delineados todos os aspetos a ser trabalhados durante a semana 

seguinte. 

A reunião termina com a elaboração da ata da Reunião, o designado Plano de Gestão 

Semanal, pela direção do balcão. 

 

1.2.3. Plano de Gestão Semanal (PGS)  

 

O Plano de Gestão Semanal é considerado um instrumento de gestão que integra um 

conjunto de métodos de utilização exclusivamente do balcão. Este permite efetuar a 
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gestão de compromissos mensais do mesmo e também da equipa com um 

acompanhamento semanal. O PGS permite ainda registar de forma simples as atas de 

reunião. 

Este instrumento de gestão, tem como finalidade a sistematização do Planeamento 

Semanal, através de um documento único, contribuindo assim para uma maior clareza e 

transparência de objetivos/resultados, mas também para as prioridades e definição de 

diferentes níveis de responsabilização para toda a equipa. 

Os objetivos individuais devem ser mensuráveis, percetíveis e negociados, para que o 

colaborador acabe por ficar comprometido com estes. 

Assim, na reunião realizada semanalmente no balcão, deve verificar-se o grau de 

cumprimento dos objetivos dos colaboradores quer a um nível individual, quer dos 

objetivos coletivos do balcão e introduzir medidas corretivas em face dos desvios ao 

que estava planeado. 

No final de cada mês, poderá existir a necessidade de efetuar uma avaliação e revisão do 

plano para o mês seguinte. 

Aos PGS têm acesso o diretor e subdiretor do balcão, no entanto toda a equipa consegue 

consultar. 

No fundo, este plano traduz-se em dois momentos. 

O primeiro momento concentra-se na definição de objetivos mensalmente, estando 

assim, relacionado com o plano elaborado trimestralmente (PGT – Plano de Gestão 

Trimestral). O preenchimento deste é elaborado pela direção do balcão (diretor e 

subdiretor). 

Por sua vez, o segundo momento centra-se, essencialmente, na definição de um 

seguimento semanal, ou seja, este verifica-se todas as semanas nas reuniões. 

Desta forma, compete à direção do balcão, identificar para cada colaborador, quais os 

compromissos mensais consoante cada rubrica de negócio, as prioridades da semana e 

efetuar o controlo do cumprimento, sugerindo soluções para a correção de uma situação 

que se encontre menos desenvolvida. 



 

 

22 

1.2.4. Plano de Gestão Trimestral (PGT) 

 

O Plano de Gestão Trimestral é um elemento agregador e mobilizador de todos os 

colaboradores da equipa do balcão possibilitando efetuar uma gestão com rumo 

conhecido e definido entre todos, permitindo, assim, contrariar as ameaças e potenciar 

as oportunidades. 

Para cada ação comercial deve definir-se o mercado alvo a atingir, bem como a 

metodologia a utilizar desde a seleção dos clientes a contactar à organização dos 

contactos e ao controlo do sucesso/esforço comercial. 

1.2.5. Encontro Diário  

 

Apesar de se realizarem todas as semanas, mais propriamente, todas as segundas-feiras 

as reuniões semanais, a direção do balcão tem, ainda, como obrigação, promover um 

encontro diário designado por “Flash Diário”. 

Este “Flash diário” tem por objetivo orientar a equipa, comentar o dia e as novidades 

que surgiram, bem como a performance individual e coletiva. 

Por norma, esta era realizada todos os dias, durante cerca de 15 minutos, no balcão, 

onde toda a equipa se reúne e se esclarecem dúvidas sobre as novidades que surgiram 

durante o dia. 

1.3. Gestão do Plafond de tesouraria  
 

Todos os Balcões que integram o Grupo Santander são geridos através de uma 

tesouraria central, através da qual se realizam todas as operações efetuadas nos diversos 

balcões do grupo. 
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Em esquema: 

Figura 3 – Gestão do Plafond de Tesouraria 

Tesouraria Central (Lisboa) 

NTN 

 

Balcão 

Tesouraria central   

(Cofre) 

 

 

Caixa 1         Caixa 2   Caixa 3 

 0                                          0                                      0 

 

Fonte: Realização própria 

Legenda: 

 

 = envia e recebe  

 

Resumo: 

A tesouraria central do Banco Santander Totta encontra-se localizada em Lisboa e é 

designado por Núcleo Tesouraria Numismática
13

. Esta tem como finalidade enviar ou 

receber moeda nacional (MN) ou moeda estrangeira (ME) para ou de um balcão, 

consoante os pedidos que são feitos.  

Geralmente esta transação é efetuada quando existe dinheiro a mais ou quando não 

existe a quantia pretendida.  

                                                           
13

 Núcleo de Tesouraria Numismática ou NTN 
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Cada balcão, consoante a sua dimensão, mas, essencialmente de acordo com as 

transações que efetua durante o dia tem um Plafond
14

 estabelecido, que não deverá 

ultrapassar.  

Assim sendo, sempre que existe uma quantia no cofre, aproximada ou superior ao do 

Plafond estabelecido, é necessário efetuar um pedido de recolha. Porém, estes pedidos 

não são apenas efetuados nestas situações, mas, também quando um balcão necessita de 

moeda estrangeira ou até mesmo de moeda nacional. 

Para além do NTN, também o balcão conta com uma tesouraria que é o cofre. É a partir 

do cofre que se estabelecem todas as transações monetárias que se verifiquem durante o 

dia/semana. No inicio do dia a colaboradora que se encontra na caixa e um outro 

elemento do banco, deslocam-se ao cofre, onde vão tirar o dinheiro que será 

indispensável durante o dia. Quando os colaboradores fecham o cofre, o dinheiro é 

colocado no reciclador e terá de ser contabilizado em mapas próprios que o banco 

possui para que não se verifiquem eventuais erros. 

Quando o banco encerra a porta (15 horas), a colaboradora que está na caixa efetua o 

descarregamento do reciclador, e procede à contagem manual do dinheiro para conferir 

se os valores estão corretos. Só se consideram “valores corretos”, se a caixa no final 

ficar a zero. 

1.4. Comissão de Crédito 

 

A comissão de crédito é uma unidade que possui poder de decisão de crédito. Esta é 

designada por Comissão executiva que, de acordo com o regulamento, delega poderes, 

consoante diversos níveis hierárquicos/ de decisão. 

Existem quatro níveis de poderes, sendo a Unidade de Negócio
15

 o primeiro nível e o 

último nível que detém um maior poder de decisão é a Administração Executiva. 

Estes poderes são revistos periodicamente, de acordo com diversos fatores, 

nomeadamente com as condições do mercado, com os rácios de crédito vencido
16

 e com 

o volume de negócio.  

                                                           
14

 Plafond é o limite de crédito autorizado perante um cliente. 

15
 Unidade de Negócio pode ser designada, também por Balcão. 



 

 

25 

Assim, a comissão de Crédito da Unidade de Negócio (balcão) reúne periodicamente, 

ou seja, todos os dias, sendo os objetivos principais os seguintes: 

 - Propor sancionar as operações do Ativo
17

  

 - Seguimento de clientes que tenham ativos; 

 - Controlar todas as operações morosas. 

Assim, todas as decisões devem ser adotadas de acordo com os poderes da comissão e 

todos os intervenientes deverão estar em consenso. 

No fundo, a comissão de crédito deve analisar e ter em atenção todos os clientes que se 

encontrem com irregularidades. 

A Comissão é constituída pelo Diretor, Subdiretor e gestor ou assistente comercial, de 

acordo com o cliente em questão, ou seja, se o cliente em questão estiver a ser 

acompanhado pelo gestor, este deve participar da mesma, se porventura o cliente é 

acompanhado pelo assistente comercial é este quem deverá estar presente na reunião.  

No final de todas as reuniões da Comissão de crédito, deverá ser elaborada e 

formalizada uma ata, onde estão especificadas todas as operações ou situações 

abordadas, bem como a assinatura de todos os que intervieram na mesma. 

 

1.5. Análise SWOT do Balcão 
 

Análise SWOT traduz-se numa ferramenta que visa o planeamento, bem como uma 

gestão pormenorizada de uma empresa ou organização. 

No fundo, esta permite uma análise aprofundada de uma organização, mostrando as 

forças e as fraquezas a um nível interno e a um nível externo apresenta as oportunidades 

e as ameaças.  

                                                                                                                                                                          
16

 Crédito Vencido – é quando se verifica o incumprimento de pagamento de um crédito. 

17 Ativo - cliente tem ativo, quando este tem aplicações relacionadas com operações de crédito, 

significando que o banco recebe juros; 

  Passivo - cliente que tem passivo, significa que o cliente tem depósitos, logo o banco paga juros ao 

cliente. 
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Desta forma, as forças e as fraquezas encontram-se relacionadas com fatores internos da 

organização (podem ser melhorados ou corrigidos), enquanto que as oportunidades e as 

ameaças variam de acordo com fatores externos, como o mercado, a concorrência, entre 

outros (não podem ser alterados).  

A sigla SWOT é formada pelas seguintes palavras, Strenghts (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). 

Quadro 1 – Análise SWOT do balcão Viseu-Hospital 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O balcão de Viseu-Hospital encontra-se instalado dentro do átrio do Hospital de São 

Teotónio em Viseu. Porém, considera-se uma boa localização do balcão, uma vez que é 

um local onde durante todo o dia entram imensas pessoas, permitindo a estas usufruir 

deste serviço sem terem de se deslocar ao centro da cidade para encontrar um banco. 

Pontos Fortes 

- Nome da Instituição; 

- Proximidade (relação entre clientes e instituição); 

- Elevado número de agências na cidade; 

- Boa Localização do Balcão; 

- Elevado profissionalismo dos funcionários. 

Pontos Fracos 
- Balcão de pequena Dimensão; 

- Falta de máquinas de depósito rápidas. 

Oportunidades 

- Diversidade de Produtos e Serviços; 

- Maior investimento no segmento jovem; 

 - Variação de Spread’s. 

Ameaças 

- Instabilidade Económica e Financeira; 

- Variação de taxas de juro; 

- Maior incumprimento de clientes em contratos de 

crédito; 

- Mercado muito dividido 
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Como pontos fracos, surge o facto do balcão ser pequeno o que não permite a aposta de 

novos equipamentos como alguns balcões já usufruem, nomeadamente as máquinas de 

depósitos rápidos. Assim e como combate a estes, a instituição encontra-se em 

negociação de modo a conseguir aumentar a dimensão do balcão. 

Relativamente às ameaças este aposta na ação comercial, ou seja, no contacto com os 

clientes tentando conseguir uma captação de clientes, demonstrando que os valores do 

grupo contribuem para que este se mantenha sólido, face á instabilidade que se verifica 

a nível económico.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Produtos e Serviços 



 

 

29 

1.1. Produtos Santander  
 

Os produtos que um banco comercializa, podem inserir-se nas seguintes categorias: 

- Depósitos à ordem 

- Depósitos a prazo (DP’s); 

  - Contas Rendimento e Poupança (CRP’s); 

  - Estruturados; 

  - Seguros; 

   - Seguro de Saúde 

   - Seguros de Vida; 

   - Seguros Habitação / Multiriscos 

  - Fundos; 

   - Fundos mobiliários 

   - Fundos imobiliários 

  - Cartões; 

   - Cartões de Débito 

   - Cartões de Crédito 

  - Produtos de crédito ( Anexo X) 

    

1.1.1.  Depósitos à ordem 

 

Depósito à ordem, trata-se de uma conta que o cliente tem, onde o dinheiro está sempre 

disponível, podendo efetuar depósitos, levantamentos ou outras transações de acordo 

com o numerário que estiver disponível nessa conta. 
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1.1.1.1.  Super Conta Ordenado 

  

Super conta ordenado é uma conta à ordem, onde é domiciliado o ordenado ou a pensão. 

Esta é uma conta direcionada para clientes que tenham uma entidade patronal 

(trabalhadores por conta de outrem), reformados, pensionistas, empresários em nome 

individual e profissionais liberais. 

É uma conta, onde o cliente não é obrigado a colocar um montante mínimo (sem 

mínimo de abertura), porém, o valor mínimo para a domiciliação do ordenado é de 375€ 

no caso de reforma ou pensão é de 300€. 

 

1.1.1.2.  Super Conta Ordenado Global 

 

A Super Conta Ordenado Global é uma conta de depósito à ordem semelhante à 

anterior, mas para além de domiciliar o ordenado, esta, consoante o pagamento de uma 

comissão mensal, o cliente pode usufruir de outros produtos/serviços como . 

De igual modo à Super Conta Ordenado, esta exige para domiciliação de ordenado e 

para usufruir de todas as vantagens adicionais o valor mínimo para domiciliação de 

ordenado é de 350€ e para pensões ou reformas é de 300€. 

1.1.1.3. Super Conta Jovem 

 

A Super Conta Jovem é uma conta com a modalidade de depósitos à ordem, destinada, a 

jovens que tenham idades compreendidas entre os 14 e os 20 anos. Para além de conta à 

ordem, esta tem ainda a vantagem de ter associada uma vertente de investimento, 

incentivando o cliente jovem à poupança. 

A movimentação desta conta é feita por: 

- Pais/representantes legais até este atingir a idade adulta (18 anos). Esses movimentos 

poderão ser efetuados a partir de transferências em multibanco ou nos bancos ou através 

do NetBanco. 

- Titular da conta (jovem) a partir dos 18 anos: 
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A partir desta idade o jovem poderá efetuar toda a movimentação de conta, como 

qualquer outra conta à ordem. 

O montante mínimo inicial desta conta é de 25€ 

Ao efetuar a abertura de uma Super Conta Jovem, o cliente usufrui de vantagens em 

produtos tais como: 

 Oferta de um seguro de Responsabilidade Civil Familiar; 

 Oferta de um cartão Mesada Já Ká Konta e um cartão recarregável; 

 Oferta da taxa e das anuidades do cartão de débito associado à conta; 

 Oferta de uma personalização da imagem do cartão de débito. 

 

1.1.1.4.  Super Conta Mesada 

 

Tal como a anterior, a Super Conta Mesada é uma conta direcionada para o segmento 

jovem, com idades compreendidas entre os 0 e os 13 anos, associada a uma vertente de 

poupança. 

Nesta, o menor é sempre o titular da conta, porém os pais são considerados 

representantes legais e estes é que poderão movimentá-la. 

 

1.1.2. Depósitos a prazo (DP) 

 

São considerados depósitos a prazo, todas as contas em que o valor aplicado não possa 

ser utilizado durante um determinado período de tempo. Nestas aplicações, o cliente 

deposita um valor, comprometendo-se a não o movimentar durante um período 

estabelecido/acordado com a instituição. Assim, durante esse período estipulado, o 

banco pode dispor do capital depositado. 

Para a criação de um depósito a prazo é importante que o cliente interessado proceda a 

passos básicos, como a abertura de uma conta à ordem, o depósito de um montante igual 

ou superior ao exigido pelo banco (pode ser feito diretamente no D.P, ou depositado 
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primeiro na conta à ordem e depois transferido para o depósito a prazo) e para finalizar 

esta operação, basta o preenchimento do impresso relacionado com o depósito a prazo 

que o cliente quer realizar. 

Um depósito a prazo
18

 pode assumir duas categorias, ou seja, este pode ter a 

possibilidade de ser mobilizado antes do tempo previsto ou não ser mobilizado. 

Um DP mobilizado antes do tempo significa que o montante aplicado no mesmo pode 

ser levantado antes da data acordada com a instituição embora com penalização de 

juros. 

Por sua vez, um DP não mobilizado, significa que o montante aplicado tem de cumprir a 

data acordada sem que este possa ser levantado antes do tempo. 

 

1.1.2.1. Proteção Garantida 

 

A proteção Garantida é um depósito a prazo onde se vão verificar três operações, 

nomeadamente a constituição do Depósito a prazo, o pagamento de juros e ainda o 

reembolso do dinheiro que o cliente aplicou neste produto. Este é um produto destinado 

para clientes que sejam titulares de contas particulares, e tem um montante mínimo de 

1000€ e um montante máximo de 250000€. 

É um DP (depósito a prazo) com constituição de quatro anos e o pagamento de juros 

ocorre semestralmente, onde a taxa pode variar entre os 4% e os 6.50%. 

 

1.1.2.2. DP Taxa Crescente 

 

É um depósito onde se verifica a constituição deste produto, o pagamento de juros que é 

feito semestralmente. Este produto tem como montante mínimo de abertura 1000€. 

Neste tanto o segmento particular como o segmento empresas pode proceder à sua 

constituição, sendo a sua duração de três anos, e onde o juro vai variar/crescer, 

consoante o decorrer dos anos. 

                                                           
18

 Depósito a Prazo pode designar-se por DP. 
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1.1.2.3. DP (Tradicional) 

 

Trata-se de um depósito a prazo, onde as taxas e os períodos de tempo são variáveis, 

consoante as necessidades do cliente e com a aceitação da instituição. 

 

1.1.3. Contas Rendimento e Poupança (CRP) 

 

Uma Conta Rendimento e Poupança é uma conta que, por definição, vence juros e se 

capitaliza num período curto, ou seja, se contratar uma CRP a 1 ano, esta irá manter as 

mesmas condições durante esse mesmo prazo. 

 

1.1.3.1. Super Poupança proteção 

 

A super poupança proteção é uma conta de Rendimento e poupança, direcionada para 

clientes de segmento particular com o intuito de aplicar o seu dinheiro, mas que também 

possam movimentar sempre que necessitarem.  

A movimentação desta CRP pode ser feita por transferência via multibanco, banca 

telefónica, netbanco ou no próprio balcão do BST. 

Esta não tem qualquer tipo de prazo, pode ser movimentada sempre que o cliente 

desejar e não tem qualquer montante mínimo de constituição. O pagamento de juros 

ocorre mensalmente, e logo após um ano, este vai considerar-se como um DP 

tradicional a 180 dias. (Anexo IV) 

1.1.3.2. Poupança Garantida 

 

A Poupança Garantida é, também, uma conta de rendimento e poupança (CRP) 

destinada a clientes de segmento particular, sem prazo. Para que os clientes possam 

constituir este produto, necessitam de aplicar um montante mínimo de 1000€, podendo 

fazer transferências via multibanco, através da Banca Telefónica, do netbanco ou ao 

Balcão do BST. 
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O pagamento dos juros são efetuados trimestralmente, e estes são introduzidos no 

capital do cliente, porém estes podem ser depositados na conta à ordem, caso o cliente 

assim o prefira.  

 

1.1.3.3. CRP 2012 

 

Tal como as anteriores, também a CRP 2012, é considerada uma conta de rendimento e 

poupança para clientes que pertencem ao segmento particular. 

Um cliente que pretenda adquirir este produto não necessita de ter um montante mínimo 

disponível para a abertura da mesma. É também uma conta sem prazo e o pagamento 

dos juros verifica-se trimestralmente. O cliente tem ainda, a opção de escolher onde 

quer que o pagamento de juros seja depositado, se na conta à ordem ou se introduzidos 

no capital que este aplicou. A remuneração dos juros pode variar consoante o montante 

disponível neste produto e pode ir dos 3.25% aos 6.50%. 

 

1.1.4. Estruturados 

 

São produtos que apresentam um prazo fixo determinado. Porém, estes podem ser ou 

não mobilizados antes desse período pré-definido, consoante as condições autorizadas 

pelas entidades competentes (Comissão de Mercados de Valores Mobiliários
19

 e Banco 

de Portugal). 

O capital aplicado num destes produtos é garantido na sua maturidade, contudo, e uma 

vez que estes produtos se encontram conectados com outros, poderão sofrer algumas 

alterações, visto que a taxa de juro pode variar. Esta variação da taxa de juro
20

 deve-se 

ao facto de esta estar condicionada a fatores como a evolução de índices, a taxa de 

câmbio, a matérias-primas, entre outros. 

                                                           
19

 CMVM – Comissão de Mercados e Valores Mobiliários 

20
 Taxa de juro – remuneração efetuada pela instituição financeira a um determinado financiamento do 

cliente. 
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1.1.4.1. Rendimento Euro Commodities 

 

O rendimento Euro Commodities é um produto financeiro que pode ser subscrito por 

qualquer segmento do BST, ou seja, é destinado para clientes particulares, de negócio, 

para empresas, entre outros. Para a constituição deste produto o cliente deve ter um 

montante mínimo disponível de 500€ e deve estar seguro de que realmente não irá 

necessitar durante três anos do mesmo, uma vez que a mobilização deste produto não é 

permitida. (Anexo V) 

 

1.1.5. Seguros 

 

Os seguros podem inserir-se em dois grupos distintos: 

 Seguros Autónomos 

o Plano vida + proteção (vida) 

Trata-se de um seguro autónomo, que visa a proteção financeira para a família em três 

situações específicas: morte, invalidez absoluta e definitiva, invalidez total e 

permanente. (Anexos VI e VII) 

o Plano proteção ordenado (desemprego) 

Seguro de vida Autónomo, que tem como finalidade a criação de uma diferenciação 

para os Clientes considerados Premium, uma vez que estes podem obter um segundo 

esclarecimento médico sem quaisquer custos. Este seguro, como o próprio nome indica, 

protege o cliente numa situação de desemprego. Porém, este cobre ainda, situações 

como: morte, invalidez absoluta e definitiva e um segundo esclarecimento médico. 

o Valor saúde (saúde) 

O Valor de saúde é um produto exclusivo do BST, com o objetivo de aumentar o 

portfólio de produtos para o segmento particulares, empresas. Tem a vantagem de 

usufruir de descontos por inclusão do agregado familiar no plano de Saúde. Este cobre 

diversos tratamentos, de acordo com o montante que o cliente esteja disposto a pagar. 

 Seguros Crédito (Seguros relacionados com o crédito) 
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o Crédito Habitação: 

 Vida prémio único 

Este produto trata-se de um seguro de vida Habitação, com um prémio único por 5 anos. 

Este cobre situações como morte e invalidez total e permanente a 66%. 

Com este produto o cliente usufrui de uma maior segurança em caso de invalidez, e de 

fácil pagamento. 

 Plano Desemprego Habitação 

O plano desemprego Habitação tem como finalidade a criação de uma cobertura 

complementar adequada às necessidades de uma maior proteção em situações de 

incumprimento no crédito de habitação. Este tem a capacidade de cobrir situações 

como: Incapacidade temporária absoluta e desemprego e ainda incapacidade temporária 

absoluta e hospitalização. 

 Multirriscos recheio 

Este produto é referente a um seguro de bens móveis de uma habitação. Este produto 

tem a capacidade de cobrir diversas situações como incêndio, explosões, tempestades, 

inundações, entre outros aspetos, relacionados com a habitação. 

o Crédito Consumo: 

 Seguro Vida – Credito ao consumo 

É um seguro de Puro Risco temporário. Este está inserido a créditos de consumo. Este 

assume coberturas como morte e invalidez absoluta e definitiva. 

 

 Plano proteção Crédito 

É um produto que assume uma proteção mais eficaz quando se registam situações de 

incumprimento em crédito ao consumo/pessoal. Este cobre situações como incapacidade 

temporária absoluta para o trabalho (acidentes ou doenças), desemprego involuntário e 

hospitalização de trabalhadores. 
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1.1.6. Fundos 

 

Fundo é uma aplicação financeira, sem garantia de capital e juros, em que os clientes 

investem um determinado montante, sujeitos à volatilidade dos mercados, ou seja, 

sujeitos a ter lucro ou prejuízo. 

Estes são, fundos de investimento, que apesar de ser um investimento individual este vai 

ser feito coletivamente, ou seja, estes investimentos vão ser aplicados em mercados 

financeiros diferentes. 

Estes fundos podem dividir-se em dois tipos, nomeadamente em Fundos de 

investimento Mobiliário e em Fundos de investimento Imobiliário. 

Os Fundos de investimento Mobiliário são todos os fundos onde o património do cliente 

está a ser investido num determinado mercado, através de ações, obrigações, etc. 

São exemplos de Fundos mobiliários os seguintes: 

  Fundos de Ações – É o investimento do património em ações. Geralmente, o 

grau de risco apresenta-se de acordo com o país ou mercado em que se 

encontram inseridos, porém e relativamente aos outros fundos de investimento 

este é considerado o fundo com um grau mais elevado de risco. 

  Fundos Fiscais - São fundos destinados a clientes que têm por objetivo a 

poupança privada, ou uma poupança para o futuro.  

  Fundos Mistos - São todos os fundos que se divide em ações e em obrigações, 

e onde o grau de risco pode variar, consoante o peso relativo de cada um dos 

ativos
21

. 

  Fundos Obrigações - São fundos onde a forma de investimento é em 

obrigações. 

Este tipo de fundo apresenta um grau de risco mais elevado que um fundo de tesouraria, 

porém o fundo de ações consegue apresentar um risco superior a este. 

                                                           
21 Ativos – Ações e Obrigações. 
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 Fundos de Tesouraria - São fundos caracterizados por aplicações a curto prazo 

e com uma liquidez elevada. São, essencialmente, fundos de baixo risco e com 

uma rentabilidade equivalente a taxas de juro de mercados monetários. 

1.1.6.1. Santander Global 

 

O Santander Global é um fundo de tipo flexível, ou seja, este é, essencialmente, um 

fundo de investimento mobiliário aberto de capitalização.  

Este apresenta às aplicações dos seus clientes um prazo aconselhável de dois anos, e 

com um risco moderado para os mesmos. 

Este produto é indicado para clientes que pretendam aplicações a médio e longo prazo 

associados a ofertas de fundos de investimento de risco moderado. (Anexo VIII) 

1.1.7. Cartões 

1.1.7.1. Cartões de Débito 

A. CARTÃO NOVO CLASSIC 

 

O Cartão Novo Classic é um cartão de débito, porém pode vir a adquirir a vertente de 

crédito, caso o cliente o deseje. Este pode ser utilizado a nível Nacional e também a 

nível internacional. 

Através deste cartão podem-se efetuar diversas operações, tais como: levantamentos, 

pagamentos de serviços, pagamento de compras em estabelecimentos comerciais, 

requisição de cheques, entre outros serviços que se encontrem disponíveis na ATM
22

. 

Todas as operações efetuadas têm de ser validadas através do PIN
23

 do cartão, e se por 

ventura a sua utilização for realizada internacionalmente, a validação de todas as 

operações feitas será através de assinatura. 

Assim as operações que forem realizadas a débito encontram-se presentes na conta à 

ordem. 

                                                           
22

 ATM – Automated Teller Machine 

23
 PIN – Código de acesso ou código secreto 
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Se o cliente tiver condições e assim o desejar, pode ainda ser atribuído um plafond de 

descoberto a este mesmo cartão. 

B. Cartão Classic Universitários 

 

O Cartão Novo Classic Universitários é um cartão destinado ao segmento jovem que 

frequenta o ensino superior. Para que um cliente deste segmento possa adquirir este 

cartão, basta ser o titular de uma conta à ordem designada por Super Conta Estudantes 

Universitários. Contudo, também docentes e administrativos podem obter o mesmo, 

caso tenham uma conta à ordem designada por Super Conta Ordenado Universitários. 

Este cartão, tem as mesmas características que o anterior (Cartão Novo Classic), porém 

este conta com a vantagem de ter a isenção de anuidades do cartão. 

 

1.1.7.2. Cartões de Crédito 

 

A. Cartão Light 

 

O Cartão Light é um produto direcionado para todos os clientes particulares do BST. 

Este é um tipo de cartão de crédito que pode ser utilizado no multibanco ou em sites 

internacionais, uma vez que a validação das operações são feitas através da assinatura e 

não do PIN. Pode ser utilizado em qualquer lugar, independentemente de se encontrar 

dentro ou fora do país. 

Assim, e apesar de ser um cartão de crédito, este pode realizar operações de débito 

(apenas nacionalmente) como levantamento de numerário ou outras operações que se 

encontram disponíveis numa caixa de multibanco. Para além disso, pode realizar 

quaisquer operações a crédito.  

A taxa de juro base de pagamento deste cartão é de 24%. E, quando se trata do 

pagamento de um cartão, um cliente pode optar pela forma de pagamento do mesmo. 

Assim, se este pretender pagar a totalidade no dia de pagamento estabelecido, o cliente 

não paga qualquer juro. Caso o cliente não prefira pagar a totalidade, os juros poderão 

variar de acordo com a modalidade de pagamento que o cliente pré-definiu. (Anexo IX) 
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B. Cartão Titanium 

 

O Cartão de Crédito Titanium é destinado a clientes do BST e pode ser utilizado a nível 

Nacional ou Internacional em redes MasterCard ou mesmo em multibanco.  

O limite de crédito estabelecido para este cartão pode variar de cliente para cliente. A 

taxa de juro base é de 22%, contudo se verificar incumprimento no pagamento do 

mesmo existe uma penalização de juro de 4%. 

A s operações deste cartão, podem ser efetuadas a débito e a crédito dentro do país, ou 

apenas a crédito, caso o cliente efetue qualquer operação no estrangeiro. 

Tal como todos os cartões de crédito, o extrato da conta-cartão, têm uma data de fecho 

que é determinada aleatoriamente pelo sistema. Assim sendo, o pagamento do mesmo 

vai ser efetuado após 20 dias da data de fecho e emissão do extrato. 

 

1.2. Serviços Santander 
 

O Banco Santander Totta coloca à disposição dos seus clientes um conjunto 

diversificado de serviços, com o intuito de prestar aos mesmos, toda a informação 

necessária para que o cliente fique satisfeito com estes. 

 

1.2.1. SuperLinha 

 

A Superlinha é um serviço de banca telefónica, disponibilizada pelo BST, onde os seus 

clientes podem aceder às contas do banco, com toda a comodidade e segurança, 

efetuando as atividades como consultar extratos, ativar cartões, entre outras operações. 

 

1.2.2. NetBanco Particulares 

 

O NetBanco Particulares é uma plataforma de Banca Eletrónica do BST para os clientes 

que assumem o estatuto de particular. (Anexo XII) 
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Através deste serviço, os clientes podem efetuar um conjunto de diversas operações 

bancárias, a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Para aceder a esta plataforma, o cliente deve entrar na página www.santander.pt e clicar 

no botão designado Acesso a Particulares e introduzir os códigos de acesso. 

A adesão a este serviço pode ser feita através do balcão (preenchimento de um folheto 

pré atribuído), da superlinha ou ainda adesão online. (Anexo XIII) 

1.2.3.1. No NetBanco podem efetuar-se operações como: 

 

- Consulta de património, saldo e movimentos; 

- Transferências Nacionais e Internacionais; 

- Cheques (requisição, ativação, consulta e visualização); 

- Cartões (consulta de movimentos, extratos, pagamento, ativação, …); 

- Carregamento de Telemóveis  

- Débitos Diretos (criação, modificação ou anulação); 

- Sala de Mercados (consultas, compras e venda de títulos); 

- Via Verde (ativação e substituição do cartão) 

- Depósitos a Prazo, Fundos de Investimento (consulta, constituição, reforço e 

liquidação) 

- Extratos digitais (subscrição e consulta); 

- Mobile Banking
24

 (subscrição) 

-NetAlertas
25

 (receção de mensagens ou e-mails de aviso de operações pendentes de 

aprovação, retorno de lotes, saldos e movimentos). 

                                                           
24

 Mobile Banking é um serviço para clientes particulares que lhes permite aceder às suas contas e a toda 

a informação disponibilizada pelo BST em qualquer dispositivo móvel. 

25
 NetAlertas é um serviço que o BST disponibiliza toda a informação referente a saldos e movimentos de 

contas, através de mensagens enviadas ao cliente via telemóvel ou correio eletrónico. 

http://www.santander.pt/
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1.2.3. NetBanco Empresas 

 

O NetBanco das empresas é também uma plataforma de Banca Eletrónica do BST para 

empresas e negócios. 

Através deste serviço, os clientes Empresa, podem efetuar a maioria das suas operações 

diárias que compreendam a gestão diária das suas contas, a qualquer hora e em qualquer 

lugar. 

1.2.3.1.  Principais operações: 

 

- Consulta e património e posição consolidada de saldos; 

- Saldos e movimentos (DO; IBOS
26

, Contas cheque, contas off-shore, …); 

- Transferências Nacionais, Internacionais e outras moedas; 

- cash management; 

- Cheques; 

- Cartões; 

- Pagamentos; 

- Lotes – pagamentos/cobranças; 

- Histórico netbanco; 

- Assinatura de operações pendentes; 

- Gestão de beneficiários e beneficiários frequentes. 

1.3. Métodos de venda 
 

O objetivo primordial do BST é a fidelização de clientes, através do bem-estar e 

satisfação dos mesmos. Assim, a instituição dispõe de uma diversidade de produtos com 

boas características e acima de tudo, produtos competitivos para oferecer ao cliente. 

                                                           
26

 IBOS (International Banking One Solution) é uma Associação composta por 15 grupos bancários, que 

visa o desenvolvimento do negócio a nível internacional, de forma facilitada. 
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É durante a conversa entre o cliente e o colaborador que pode surgir uma oportunidade 

de negócio interessante para ambos. Desta forma, cabe ao colaborador, primeiramente, 

traçar o perfil do cliente, para que face às suas necessidades possa apresentar-lhe 

diferentes alternativas de produtos adequados ao mesmo. 

Porém, e apesar de objetivo do colaborador ser a venda de um produto ao cliente, este 

não pode estar constantemente focado neste, uma vez que pode provocar no mesmo um 

certo desconforto e perder uma oportunidade de negócio.  

Assim sendo, este deve, mostrar-lhe que para além de uma venda, o seu principal 

interesse passa por satisfazê-lo da melhor forma possível. Por isso, ao captar a sua 

atenção para um determinado produto, vai expor-lhe toda a informação com clareza e 

sinceridade, através de casos concretos e suportes de informação, para que o cliente 

assimile o conteúdo de forma correta garantindo a máxima segurança na aquisição do 

produto. 

É, importante, que após o negócio conseguido, o colaborador se coloque inteiramente à 

disposição do cliente para qualquer situação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Estágio Curricular
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1.1. Enquadramento 
 

Neste capítulo são abordadas todas as atividades e objetivos que constavam do plano de 

Estágio referido pela Instituição financeira, o Banco Santander Totta. 

 A finalidade de um estágio é fazer a associação ou o reconhecimento de todos os 

conteúdos e conhecimentos que foram transferidos de docentes para os discentes com a 

realidade que se vive no mundo de trabalho, tornando possível ao estagiário o 

conhecimento do funcionamento do local onde o mesmo estágio decorre, que no meu 

caso é na Instituição Financeira designada por Banco Santander Totta. 

 

1.2. Atividades Desenvolvidas 
 

O meu estágio teve a duração de três meses. Este começou no dia 1 de agosto de 2011 e 

acabou no dia 30 de outubro do mesmo ano.  

Durante todo este tempo que integrei a equipa do balcão Viseu-Hospital em Viseu, 

consegui perceber que a uma instituição financeira é muito mais do que um simples 

local onde se efetuam depósitos ou levantamento de dinheiro. Existem muitas outras 

tarefas e um trabalho árduo por parte de todos os colaboradores, para que no dia a dia os 

objetivos do Banco, bem como os objetivos pessoais de cada colaborador sejam 

atingidos, contribuindo assim de forma positiva para o bem-estar e para a satisfação dos 

clientes.  

Neste período de tempo, contei com o apoio de todos os colaboradores, que sempre se 

mostraram disponíveis para me apoiar em todas as situações nas quais sentia uma maior 

dificuldade. 

1.2.1. Conhecimento da Atividade Bancária 

 

O meu estágio começou com uma reunião com o meu tutor/supervisor e diretor do 

balcão, que sempre se mostrou muito interessado no meu desenvolvimento durante os 

três meses que integrei a equipa do balcão.  
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Nesse mesmo dia assisti à primeira reunião semanal, de modo a perceber mais ou menos 

o funcionamento da instituição financeira. E, basicamente, durante as duas primeiras 

semanas foi uma fase de ambientação e conhecimento do funcionamento do mesmo.  

Por isso o meu dia a dia era passado com a assistente comercial no posto da caixa, onde 

consegui entender as funções que esta desempenhava, assim como percebi como 

funcionava realmente a operativa de caixa, apesar de não ter a oportunidade de exercer 

esta atividade. Porém, e para além de estar com a assistente comercial e a apoiar em 

pequenas situações como ir buscar fotocópias ou documentos que esta necessitava, 

também passava algum tempo com o gestor do balcão. Com este eu aprendia a vertente 

mais comercial ligada á instituição, e a forma adequada de realizar um contacto. 

Com o passar do tempo fui adquirindo mais conhecimentos e a desenvolver mais 

atividades. 

1.2.2. Sistema Informático 

 

O BST, atualmente, conta com o auxílio do programa informático designado por 

Partenon. Este tem como a finalidade conhecer em tempo real a situação de todo o 

grupo
27

, mas também dos seus clientes. Porém existem algumas tarefas que este não 

esta totalmente preparado para as realizar, sendo, assim necessário recorrer a algumas 

operativas do sistema anterior designado por Sintra
28

. 

No fundo, este é uma plataforma onde se encontra toda a informação imprescindível, 

uma vez que funciona em carrossel, ou seja, permite o acesso a um conjunto de portais 

que complementam a informação encontrada no portal inicial, auxiliando, ainda, o 

desempenho de tarefas. 

Assim, a primeira tarefa de um colaborador ao entrar no banco é ligar o seu terminal 

financeiro
29

, preparando-se para qualquer tarefa. Com a abertura deste, o colaborador 

                                                           
27

 Informação de qualquer País onde este se encontre instalado (Espanha, Portugal, Bélgica, …). 

28
 Sintra é um programa informático com uma lista diversa de operativas que funcionavam isoladamente. 

29
 Terminal financeiro – é a plataforma informática onde o colaborador irá trabalhar todo o dia. 
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tem acesso imediato ao “Jornal do Dia”
30

, informando quais os novos produtos a entrar 

em comercialização e os que se encontram prestes a sair do mercado. 

1.2.3. Atendimento Telefónico 

 

Quando o balcão recebe uma chamada, é importante que colaborador, primeiramente, 

siga alguns princípios básicos que se traduzem na identificação do banco, do balcão e 

ainda do próprio colaborador. 

O telefonema deverá ser atendido antes que complete o terceiro toque, onde o 

colaborador deve proporcionar ao cliente o esclarecimento de todas as suas dúvidas com 

a maior clareza. Se, porventura o mesmo se encontre ocupado e caso não seja possível a 

sua interrupção, é fundamental, anotar o nome e o número de telefone do cliente para o 

contactar mais tarde. 

Uma das tarefas que realizei durante os três meses de estágio foi o atendimento de 

chamadas telefónicas, consoante as regras básicas que me foram explicadas. Assim, 

com todo o respeito, simpatia e atenção às necessidades do cliente, o atendimento 

telefónico consistia no seguinte: 

“Banco Santander Totta, Balcão Viseu-Hospital, Bom dia/ Boa tarde fala Sónia…. Só 

um momento por favor que eu vou passar a chamada ou de momento não é possível 

falar com quem pretende, quer deixar o seu contacto para quando o gestor esteja 

disponível poder contactá-la? Continuação de um bom dia.” 

1.2.4. Contacto telefónico com clientes 

 

No contacto telefónico com o cliente e, tal como o atendimento do mesmo, deve 

respeitar aspetos fundamentais como nome e apelido do cliente, a função que este 

desempenha e o departamento ou empresa onde este exerce a sua profissão, permitindo 

ao colaborador traçar o perfil correto do cliente. Assim, e de acordo com esse perfil, vai 

ser mais fácil e eficaz para o colaborador conseguir expor e vender um determinado 

produto ao mesmo. 

                                                           
30

 Jornal do Dia – jornal interno da Instituição, onde são apresentadas todos os novos produtos ou 

campanhas da mesma. 
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No momento do contacto, o colaborador deve identificar-se e referir o BST. 

Seguidamente deve certificar-se de que realmente está a conversar com o cliente 

pretendido e apresentar o assunto que o levou a realizar o contacto, permitindo o 

esclarecimento e assimilação de toda informação. Independentemente da reação do 

cliente (positiva ou negativa) o colaborador deve sempre despedir-se com delicadeza e 

colocar-se inteiramente à disposição deste, disponibilizando-lhe o local onde o pode 

encontrar, bem como o número de telefone ou e-mail. 

Geralmente o contacto ao cliente pode ser realizado por diversas razões, como num dia 

importante para o cliente como o seu aniversário, para informar o cliente do atraso no 

pagamento de um acordo estabelecido com a instituição
31

, quando o objetivo é a ação 

comercial
32

 ou quando o contacto é feito apenas para conversar um pouco com o cliente. 

A realização desta tarefa, foi muito importante pois contribuiu para o meu 

desenvolvimento comunicacional. Porém, para mim foi uma das tarefas mais difíceis 

para mim uma vez que sentia algum receio relativamente à reação do cliente. Contudo, à 

medida que ia exercendo esta mesma tarefa, ia tornando-se mais fácil a realização da 

mesma. 

1.2.5. Criação, Consulta e Manutenção de Clientes 

 

Uma outra tarefa por mim realizada foi a criação, consulta ou manutenção de clientes. 

Quando ao balcão surgem potenciais clientes que pretendem estabelecer uma relação 

com a instituição, é fundamental a recolha dos dados pessoais do mesmo como o B.I
33

 

ou cartão de cidadão, NIF
34

 e os respetivos comprovativos de morada, profissão e 

entidade patronal. Estes documentos vão ser a base para a introdução de dados em 

sistema, tornando definitivamente um potencial num efetivo cliente da instituição. 

Se, eventualmente, um cliente se encontrar já registado, torna-se mais fácil uma 

consulta pormenorizada do mesmo, nomeadamente a posição que este ocupa no grupo, 

                                                           
31

 Atraso no pagamento da prestação de um Crédito Habitação, Crédito ao Consumo, de um plafond 

32
 Ação Comercial é quando o colaborador tenta que o cliente adquira um determinado produto. 

33
 B.I – Bilhete de Identidade 

34
 NIF – Número de Identificação Fiscal ou número de contribuinte 
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quais os produtos de que este usufrui, se o cliente é vinculado ou não vinculado
35

, entre 

outras. Por outro lado, a manutenção de dados do cliente, torna-se uma tarefa mais 

facilitada, uma vez que se procede à alteração de um determinado campo do mesmo. 

1.2.6. Atendimento ao Público 

 

Durante os três meses de estágio, a tarefa mais realizada foi sem dúvida o atendimento 

ao público. E, apesar de não possuir uma vasta experiência relacionada com a atividade 

financeira, desde o inicio tentei ultrapassar as minhas maiores dificuldades, como o 

receio de conversar com os clientes. 

Porém, sempre que qualquer cliente entrava no balcão eu cumprimentava-os e mostrava 

o meu interesse face às necessidades do cliente. Mas, no inicio, ainda tinha muitas 

limitações na execução de determinadas tarefas, por isso encaminhava-os para um 

colaborador com capacidade de resolver os problemas do mesmo. 

Quando os clientes se dirigiam ao balcão para efetuar operações relacionadas com a 

caixa
36

, e por algum motivo, eu não tinha a possibilidade de os ajudar, pedia a 

compreensão dos mesmos pelo facto de estes terem de aguardar na fila para serem 

atendidos. Mas, à medida que o tempo ia passando, e de acordo com as minhas 

capacidades, foi-me permitida a realização de algumas tarefas que permitiam o auxilio 

da assistente comercial, principalmente para evitar que um cliente estivesse muito 

tempo à espera de ser atendido. 

Como tal, e no atendimento ao cliente, tinha a possibilidade de realizar depósitos 

manuais de valores ou numerário
37

, transferências, consultas de saldos, consultas de 

extratos, entre outras.  

Para além das operações referidas anteriormente, e com o auxílio de um colaborador do 

balcão usufruí ainda da oportunidade de atender clientes, aos quais tinha efetuado um 

contacto telefónico, expondo-lhe um determinado produto. Por outro lado, e uma vez 

que o balcão era muito frequentado por funcionários do Hospital (médicos, enfermeiros 

                                                           
35

 Um cliente é ou não vinculado, consoante os pontos que tem por importância ou por produto.  

36
 Operações como depósitos, transferências, entre outras. 

37
 Depósito de valores ou numerário traduz-se a realização de um talão manual, onde apresentava a 

confirmação de um depósito de notas/moedas (numerário) ou de um depósito de cheques (valores). 
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ou auxiliares), e as suas visitas eram muito frequentes, tive a oportunidade de 

estabelecer uma relação de proximidade com os mesmos, mesmo que curta, mas ao 

mesmo tempo importante no sentido em que consegui desenvolver a minha capacidade 

de comunicação, tendo em conta conceitos fundamentais de todas as disciplinas 

relacionadas com a comunicação, como técnicas de Expressão Oral e Escrita, Teoria da 

Comunicação, entre outras. 

1.2.7. Envio de correspondência 

 

No BST efetuam-se dois tipos de correspondência, nomeadamente a correspondência 

externa e interna. 

A correspondência externa é quando o balcão envia uma carta para um cliente que se 

encontre em situações como: o atraso no pagamento de um contrato estabelecido com a 

Instituição, quando não existem contactos dos clientes, ou não se encontram 

devidamente atualizados em sistema, para o cliente comparecer no balcão, ou 

simplesmente para responder a solicitações ou esclarecimentos dos mesmos. 

Por sua vez, a correspondência interna, é o envio de documentação importante para os 

diversos balcões ou áreas administrativas do mesmo banco. 

1.2.8. Arquivo 

 

O arquivo é composto por um conjunto de documentos, onde estão presentes as 

informações relevantes e indispensáveis para serem consultadas. Este arquivo é 

organizado de forma alfabética, para que os documentos possam ser consultados ou 

revistos com maior facilidade. Este encontra-se dividido em arquivo ativo
38

 e inativo
39

. 

A organização do arquivo foi mais uma das tarefas que realizei. Esta possibilitou-me 

uma grande aprendizagem, uma vez que tive a oportunidade de estar em contacto com 

documentos importantes de diversos temas. 

                                                           
38

 Arquivo Ativo – Documentos que se encontram numa fase de resolução, e que permanecem no balcão 

durante um determinado período para consulta. 

39
 Arquivo Inativo - Documentos já resolvidos e que apenas são consultados em ocasiões excecionais. Se 

porventura estes documentos forem originais, que contenham despachos ou que representem história para 

a instituição não são destruídos devido à importância que estes representam.  
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Organizei o arquivo residente
40

, onde se encontram os processos de Crédito Habitação, 

acrescentando processos atuais ou retirando processos já liquidados; arquivos de crédito 

ao consumo/pessoal, Correspondência de clientes, entre outros. 

E, diariamente elaborava, ainda, o arquivo das operações realizadas durante o dia. Estas 

eram organizadas consoante os três lotes existentes, nomeadamente, Lote Contabilístico 

(lote 1)
41

; Documentos Associados a operações (lote 2)
42

 e Documentos de Suporte 

Contratual (lote 3)
43

.  

1.2.9. Documentos 

 

São várias as operações que requerem o preenchimento de fichas consideradas 

importantes para o sucesso das mesmas. 

Foram diversos os documentos, que eu tive a oportunidade de preencher, 

nomeadamente Propostas de Cartões, Fichas de Clientes Particulares, Fichas de 

requisição de transferências, entre outros. 

1.2.10. Abertura e Manutenção de Contas 

 

A abertura e manutenção de contas era das tarefas que mais realizei na Instituição, 

durante o período de estágio. 

Relacionado com este processo estavam a Criação e manutenção de clientes, visto que 

os dados do mesmo deviam estar devidamente atualizados em sistema. 

Assim, e uma vez os dados atualizados, era iniciado o processo, onde se indicava qual o 

tipo de conta á ordem mais indicada para o cliente, e eram impressos, a partir do 

sistema, a Ficha de Cliente (Anexos XIV e XV), a Ficha de Assinaturas (Anexos XVI e 

                                                           
40

 Arquivo Residente – Arquivo residente na Unidade de Negócio (balcão). 

41
 Lote Contabilístico (lote 1) – é constituído por documentos que refletem todas as operações 

contabilísticas do balcão (depósitos, levantamentos, transferências, entre outros). 

42
 Documentos Associados a Operações (lote 2) – são documentos de execução instantânea (ordens de 

bolsa, ordens de pagamento, extravio de cheques) e documentos de execução continua (Contas de 

Rendimento e Poupança (CRP), depósitos a prazo (DP), fundos, seguros financeiros). 

43
 Documentos de Suporte Contratual (lote 3) – Documentos indispensáveis referentes a aberturas de 

contas de manutenção de contas ou clientes ou cancelamento de contas, que são indispensáveis entre o 

cliente e a instituição financeira. 
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XVII), as condições gerais (quando existem), a Ficha de produtos e serviços e ainda a 

FIN
44

, com os respetivos dados para a assinatura do cliente. 

Neste processo o cliente deve disponibilizar documentos
45

 como o Bilhete de 

Identidade, o Número de Identificação Fiscal e os comprovativos de morada, profissão e 

entidade patronal, onde as cópias eram certificadas com as assinaturas de dois 

colaboradores acompanhados de um carimbo que continha a designação de “Fotocópia 

Fiel do Original”. (Anexos XVIII e XIX). 

Seguidamente, com os documentos devidamente assinados e certificados pelos 

colaboradores, seriam digitalizados diretamente para o sistema, de modo a concluir o 

processo. Durante a realização deste, era fundamental a observar com atenção todos os 

pormenores, para que o departamento de Divisão de Clientes
46

, ao analisar o processo 

não registasse quaisquer incidências
47

, permitindo a validação de conta
48

 definitiva. 

No que respeita à manutenção de uma conta, geralmente, traduz-se na alteração da 

titularidade da mesma. Para este processo é fundamental a impressão da documentação 

essencial para se proceder à assinatura dos mesmos para essa mesma alteração. Mas, 

antes desta alteração, é primordial que o interessado na manutenção de conta preencha e 

assine um documento designado por Comunicação de Cliente
49

, onde é apresentado o 

pedido do cliente, sendo depois arquivado junto ao processo.  

 

 

                                                           
44 FIN – Ficha de Informação Normalizada é um documento onde estão apresentadas toda a informação 

de um determinado produto. 

45
 Documentos apresentados no Check list 

46
 Divisão de Clientes – é uma repartição dos serviços centrais que analisa os processos de conta. 

47
 Incidências – São notas que a Divisão de Clientes cria, caso existam duvidas ou faltem alguns 

documentos. 

48
 Validação de Contas – é o momento em que a Divisão de Clientes confirma a finalização do processo, 

significando que este está completo e sem quaisquer incorreções. 

49
 Comunicação de Clientes – Documento onde os clientes apresentam os seus pedidos (alterações ou 

instruções). 
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1.2.11. Abertura de Depósitos a Prazo ou Contas de Rendimento e Poupança 

 

O processo de abertura de uma conta Depósito a prazo ou de uma Conta Rendimento e 

poupança é feita no mesmo molde de uma conta à ordem. Contudo, existem algumas 

diferenças, uma vez que o cliente tem de possuir uma conta à ordem, para obter um DP. 

Assim, no portal contratação, no item contas, vai proceder-se à abertura do DP, 

nomeando o cliente interessado e o produto que este deseja, ou seja, se o cliente 

pretende um DP ou uma CRP. Seguidamente e dentro de cada uma destas categorias, é 

escolhido o produto mais adequado e pedido pelo mesmo, que apenas assina a Fin e as 

condições especiais do produto escolhido. 

1.2.12. Digitalização de Documentos 

 

A digitalização de documentos, tornou-se numa ferramenta indispensável para a 

instituição, visto que existe uma diversidade de processos que exigem a presença de 

documentos em sistema, nomeadamente uma abertura de conta, um processo de crédito 

habitação, entre outras. Estes documentos são digitalizados a partir de número de caso
50

, 

contribuindo para que os documentos estejam dispostos de acordo com o cliente e 

processo em questão.  

Assim a digitalização pode assumir duas vertentes, ou seja, esta pode ser feita 

diretamente (caso anterior) ou por e-mail. 

A digitalização por e-mail, permite que um colaborador, a partir da sua User
51

 e 

PassWord
52

, digitalize um documento que irá, automaticamente para o seu e-mail ou 

para o que este indicar. É através do Outlook que o colaborador acede ao seu e-mail e 

utiliza o documento para a situação pretendida, como o envio deste documento para um 

                                                           
50

 Número de Caso – Número da proposta criada para um determinado processo (exemplo abertura de 

conta. 

51
 User – Nome de utilizador. 

52
 PassWord – Código secreto. 
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colaborador de outro balcão, para adicionar a um remedy
53

, ou até mesmo para enviar 

para a Diretora Comercial. 

Por sua vez, e também, por e-mail podem ser enviados os documentos essenciais que 

não seja necessária a sua presença física por conter assinaturas dos clientes, para o 

COA
54

. 

1.2.13. Contacto com a Diretora Comercial 

 

Nos três meses de estágio, tive acesso ao meu próprio terminal financeiro, assim como 

ao e-mail. Assim, muitas vezes entrei em contacto, via e-mail, com a Diretora comercial 

com o intuito de lhe pedir autorizações para diversas situações nomeadamente, 

cancelamento de cartões, taxas para constituições de depósitos a prazo. 

Neste e-mail, descrevia toda a situação do cliente, justificando o pedido que lhe estava a 

propor, enviando em anexo os documentos digitalizados, e de acordo com a sua resposta 

procedia-se à continuação do processo. 

1.2.14.  Remedy 

 

O remedy é uma ferramenta cuja finalidade é a resolução ou esclarecimentos de 

problemas que o colaborador no balcão não consegue resolver. 

Sempre que se pretende a resolução ou o esclarecimento de um problema é importante 

ter em conta o tipo de assunto para que este seja enviado para o departamento com a 

responsabilidade e capacidade da sua resolução. A solução, geralmente, é apresentada 

de forma rápida e se o caso estiver concluído com sucesso, é efetuada a avaliação do 

serviço, de seguida a impressão do documento e por fim o caso é fechado. 

Criei diversos remedy’s cujas causas refletiam no cancelamento de cartões, resgate de 

fundos ou seguros, assim como para o esclarecimento de dúvidas e resolução de cartões 

que não foram reemitidos ou que estavam com problemas em ser enviados para o 

cliente. 
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 Remedy – Ferramenta utilizada para a resolução de diversas atividades que não são permitidas ao 

colaborador.  

54
 COA – Centro de Operações Administrativas – é uma unidade cuja finalidade é a realização de toda a 

carga administrativa do balcão. 
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1.2.15. Canais Complementares 

 

Os canais complementares representam um serviço que permite à instituição uma maior 

eficiência, pois através destes os clientes podem usufruir de vantagens como aceder e 

controlar as suas próprias contas sem necessitarem de deslocar-se ao balcão, efetuar 

diversas operações nomeadamente, pagamentos, carregamentos de telemóvel, 

transferências, requisição de cheques, entre outras operações, sem quaisquer custos. 

Assim, e tendo em conta as vantagens da Superlinha e do NetBanco, os clientes 

mostravam o seu interesse em aderir a estes.  

O canal que tinha maior impacto era a adesão ao NetBanco, o que me permitiu o 

acompanhamento do cliente neste processo de adesão. 

1.2.16. Meios de Pagamento 

 

São considerados meios de Pagamento todas as moedas, notas, cheques, letras, entre 

outros. 

Contudo, atualmente, verifica-se que os meios de pagamento eletrónico como o cartão 

de débito e o cartão de crédito, assumem uma grande importância perante os clientes, 

dada a sua frequente utilização, comparativamente com qualquer outro meio de 

pagamento tradicional. 

Significa, portanto, que as notas ou os cheques, apesar de ainda serem muito utilizados, 

começam a ser substituídos, cada vez mais por estes meios. 

Apesar de durante o meu estágio não ter oportunidade de efetuar caixa, eu tive, de certa 

forma em contacto com a mesma. Eu auxiliava a assistente comercial e como já referi, 

muitas vezes efetuava depósitos diretos, onde apresentava ao cliente um talão manual 

como comprovativo de que este tinha efetuado um depósito em cheque, notas ou ambos, 

que mais tarde a assistente comercial registava informaticamente. 

Ainda de acordo com meios de pagamento, eu auxiliava os colaboradores no 

preenchimento de propostas de cartões de débito ou de crédito, bem como procedia ao 

processo de cancelamento dos mesmos. 
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1.2.16.1. Cheques 

 

Um cheque é um meio de pagamento à vista e que pode ser utilizado para efetuar um 

pagamento. Este pode ser denominado das seguintes formas: cheques cruzados
55

 ou 

cheques não cruzados
56

. 

Uma tarefa que realizei relacionada com cheques, foi a sua destruição. Neste 

procedimento e numa primeira fase é fundamental ter em conta a situação em que os 

mesmos se encontram, ou seja se estão ativou ou pendentes de entrega. Seguidamente 

procede-se à alteração dos campos necessários, consoante o pretendido. No momento 

em que os cheques são cancelados o sistema elabora e imprime um documento 

designado por “Auto Destruição de Cheques” que será assinado por dois colaboradores. 

1.2.16.2. Transferências 

 

Uma transferência consiste em debitar um determinado montante de uma conta para 

creditar noutra conta, podendo, este processo ser feito pelo balcão ou pelo 

Departamento de Estrangeiro e Pagamentos
57

. Estas podem ser Nacionais ou 

Internacionais.  

No período do meu estágio efetuei diversas transferências nacionais onde debitei de 

uma conta e creditei noutra, a pedido do cliente. Muitas vezes este processo foi efetuado 

diretamente no sistema, e outras procedi ao preenchimento da proposta que o cliente 

assinou. 
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 Cheque Cruzado – Tem de ser depositado e apenas o titular do cheque o poderá levantar. Em certos 

casos estes só poderão ser depositados e pagos pela instituição à pessoa que conste no cheque e se for 

cliente da mesma instituição  

56
 Cheque não Cruzado – qualquer cliente tem a possibilidade de levantá-lo, caso o mesmo esteja 

endossado no nome do cliente. 

57
 Departamento de Estrangeiro e Pagamentos – DEP. 
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Conclusão 

 

Este relatório, representa o trabalho realizado ao longo de três meses de estágio, no 

Banco Santander Totta. Este período de tempo proporcionou-me um primeiro contacto 

com a atividade financeira, mas também com o mundo de trabalho. 

Foi, sem dúvida uma experiência muito agradável que me permitiu perceber quais as 

maiores dificuldades que tenho de ultrapassar no futuro, e ao mesmo tempo preparar-me 

para um mundo onde o grau de exigência e de competitividade é muito elevado. 

Esta área, despertou em mim, a vontade de exercer diariamente esta atividade, uma vez 

que para além de se fundamental estabelecer uma relação comunicacional com as 

pessoas, é uma área que está sempre em desenvolvimento, onde a competição saudável 

entre instituições financeiras contribui para a criação e comercialização de novos 

produtos e serviços. 

Durante o período de estágio, pude contar com uma equipa extremamente atenciosa 

comigo, onde todos os colaboradores sempre se empenharam em facultar-me uma 

aprendizagem correta e muito pormenorizada de todas as atividades do balcão, até 

mesmo aquelas que não podia exercer, me foi explicada como funcionava, 

nomeadamente as operações de caixa, mas também me fizeram sentir como um membro 

da equipa e não uma simples estagiária. 

De acordo com os valores e posição solidificada que o Grupo Santander apresenta, na 

minha opinião, e face à instabilidade económica que atualmente o país atravessa, este 

será uma das instituições de crédito que conseguirá ultrapassar, positivamente, todas as 

dificuldades, talvez com uma pequena diminuição de resultados referentes à ação 

comercial, porém, continuará a proporcionar aos seus clientes produtos e serviços 

diversificados garantindo a satisfação e confiança dos mesmos. 

As unidades curriculares, que utilizei ao longo do meu relatório, traduzem-se em 

Economia, Organização e Gestão de Empresas, Técnicas de Expressão Oral e Escrita, 

Teoria da Comunicação, Estudos de Mercado, entre outras, que permitiram uma maior 

aprendizagem assim como uma aplicação mais correta e aprofundada na aproximação e 

relação com o cliente. 
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Anexo X 

 

Produtos de Crédito 



 

 

1.4. Produtos de Crédito 

Produtos de Crédito são produtos que estão relacionados com operações de crédito, 

nomeadamente Crédito Habitação, Crédito ao Consumo e Leasing 

1.4.1. Crédito Habitação 

 

Crédito Habitação, é um dos serviços que uma instituição bancária pode oferecer aos 

seus clientes, de acordo com determinadas condições. 

Geralmente é um contrato, durante um determinado período de tempo, estabelecido 

entre a instituição bancária e o cliente, onde o mesmo pede um empréstimo com o 

intuito de construir ou comprar casa própria ou secundária. 

 

1.4.1.1. Procedimentos 

 

O BST antes de conceder um crédito habitação a um cliente, este precisa de seguir 

diversos procedimentos, de forma a conseguir perceber se o risco é ou não elevado na 

constituição desse mesmo crédito. 

Antes de mais, um colaborador deve fornecer todos os esclarecimentos fundamentais de 

apoio ao cliente. Para isso, o colaborador vai proceder à elaboração de um simulador de 

crédito (uma ferramenta que se encontra à disposição de todos os colaboradores do 

BST, na Intranet privada), consoante a operação mais adequada às necessidades do 

cliente. 

No fundo este simulador funciona como uma primeira análise de acordo com os aspetos 

pedidos no simulador, para que o cliente possa entender mais ou menos de como será a 

sua situação, caso este venha a ser desenvolvido. Este simulador vai gerir-se através de 

fatores predefinidos. 

Quando o cliente decide levar a cabo a realização deste crédito, vai ser-lhe entregue um 

documento designado por Check-list, onde são solicitados todos os documentos 

necessários para dar inicio ao processo, quer dos proponentes, bem como dos cidadãos 

designados para avalistas. (Anexo XI) 



 

 

Após a receção dos mesmos, o cliente deverá preencher uma proposta de financiamento, 

uma vez que todos os pedidos deste tipo devem ser solicitados por escrito à instituição. 

Assim, cabe ao colaborador do balcão, que está a acompanhar este processo, a 

conferência da proposta de crédito, bem como a assinatura dos intervenientes. 

Após a Instituição ter na sua posse a Proposta de crédito devidamente assinada, esta 

poderá efetuar o pedido de centralização de riscos ao Banco de Portugal. Deve ainda 

proceder ao débito das comissões subjacentes à proposta de crédito, como é o caso do 

Dossier, da avaliação e ainda da formalização do mesmo. 

Já numa fase de concessão e formalização de crédito, o balcão deve fazer uma análise 

prévia de todos os intervenientes neste processo, de modo a conseguir identificar se 

existem incidentes com algum dos intervenientes, ou seja, se estes apresentam 

informação negativa. 

A fase seguinte remete para o carregamento dos dados no sistema. Este é designado por 

Scoring
58

. 

No fundo, esta ferramenta é de decisão imparcial, e que atua de acordo com os input
59

 

introduzidas em sistema. 

Após a análise em sistema, e perante a notificação, o balcão é informado da situação em 

que a proposta se encontra. 

Esta pode ser: 

Aprovada - quando a decisão é positiva, o balcão pede a avaliação e de seguida, através 

de e-mail, a carta de aprovação, assim como o check-list de documentos necessários 

para a escritura ou contrato, para facultar ao cliente. 

Revisão - é quando se verificam algumas dúvidas no processo. No fundo, e como o 

próprio nome indica, este processo deve ser novamente revisto e se por ventura existem 

dados que não foram solicitados por algum motivo deverão ser colocados. 

                                                           
58 Scoring é uma aplicação informática que, em função do Banco, valida de acordo com determinadas 

variáveis, nomeadamente, os rendimentos, o estado civil, a idade, a efetividade de emprego, entre outros. 

59
 Inputs são dados ou variáveis.  



 

 

Recusada - neste caso, salvo raras exceções, não podem, formalizar o crédito. Quando 

esta aplicação mostra esta opção, apenas resta à instituição informar o cliente que não 

poderá efetuar o crédito, devolvendo-lhe todos os documentos que haviam sido pedidos. 

 

1.4.2. Crédito ao Consumo 

 

Crédito ao consumo, ou crédito pessoal, é mais um dos serviços que o BST coloca ao 

dispor dos seus clientes. Este é um empréstimo concedido aos clientes para que estes 

possam utilizá-lo em necessidades pessoais. 

 

1.4.2.1. Procedimentos de Crédito ao consumo 

 

Numa fase inicial deste processo, o colaborador da instituição deve informar o cliente 

de todos os aspetos importantes para o esclarecimento e compreensão deste serviço. 

E, tal como no crédito habitação é importante que o colaborador realize uma 

simulação para o produto especifico e pretendido pelo cliente. Este deve, no fim, ser 

entregue ao cliente de modo a que este consiga perceber melhor como poderá vir a 

funcionar o processo de crédito. Contudo é importante mencionar que esta simulação 

não é definitiva, ou seja, é apenas uma primeira análise sem qualquer tipo de 

compromisso. 

Quando o cliente volta ao BST, já com a finalidade de constituir o processo de crédito 

ao consumo, é fundamental que este obtenha toda a documentação indispensável para 

o andamento do processo. 

Este, deve preencher e assinar a proposta de crédito Particulares e deve vir 

acompanhado dos seguintes documentos: 

 Dados Pessoais 

o Bilhete de identidade ou Cartão de Cidadão; 

o Número de Identificação Fiscal; 



 

 

o Contacto telefónico 

  Documentos indispensáveis para a formalização do processo 

o Declaração de Vínculo à Entidade Patronal 

o Última declaração do IRS
60

 e Nota de Liquidação referentes ao mesmo 

ano 

o Três últimos recibos de ordenado 

o Extratos de contas Depósitos à Ordem dos últimos 3 meses. 

Com a receção dos documentos, o procedimento seguinte é a conferência do 

preenchimento da proposta de crédito, bem como da assinatura dos intervenientes e, de 

seguida efetua-se a cópia de todos os documentos recebidos, certificando-os com um 

carimbo de “fotocópia fiel do original”. 

E, tal como no crédito habitação, também o crédito ao consumo necessita de uma 

análise, por parte do balcão, de cada interveniente no processo. No fundo, é 

fundamental saber se os clientes apresentam qualquer incidente. 

Após esta análise, o colaborador procede à introdução de todos os dados em sistema, 

onde se vai proceder à investigação e decisão da operação. 

Quando o balcão toma conhecimento da decisão, cabe ao mesmo informar o cliente, e se 

a decisão for positiva/aprovada, segue-se a formalização do empréstimo. 

 

1.4.3. Leasing 

 

O Leasing é uma operação de financiamento através da qual a Instituição financeira 

cede ao cliente o direito de utilização de um determinado bem, durante um período de 

tempo acordado entre ambos. Porém o pagamento de rendas é feito periodicamente. 

Assim, o cliente pode adquirir o bem no final do contrato, consoante o pagamento do 

valor residual. 
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 IRS – Imposto sob o Rendimento das Pessoas Singulares 



 

 

No fundo, Leasing é um financiamento a médio ou longo prazo com a finalidade de 

apoiar os clientes nas suas necessidades, relativamente a investimentos. Contudo, 

qualquer bem que seja utilizado por um cliente com este tipo de contrato, esse mesmo 

bem é sempre propriedade do banco, como tal o registo é sempre em nome da 

instituição. 

Este pode assumir diferentes vertentes, consoante as necessidades do cliente, ou seja, 

este pode designar-se como leasing automóvel; leasing imobiliário e leasing 

Equipamento.  

O Leasing Automóvel é um Crédito Especializado que tem como finalidade, apoiar os 

seus clientes no financiamento e aquisição de automóveis ligeiros novos. Geralmente 

este crédito é concedido a clientes selecionados de acordo com critérios de apuramento 

de risco. 

O Leasing Imobiliário é um contrato que se direciona, essencialmente, para pequenas e 

médias empresas com fins lucrativos. 

Assim sendo, pode afirmar-se que a finalidade deste, é o suporte a clientes que 

necessitam de adquirir ou construir um imóvel, direcionada, essencialmente, para a 

atividade comercial. 

Por fim, abordo o Leasing Equipamento que, tal como o próprio nome indica, é um 

contrato de financiamento que apoia os seus clientes na aquisição de todo o tipo de 

equipamentos. 

Este contrato tem como finalidade o financiamento para a aquisição de equipamentos de 

energias renováveis para Aquecimento de água e ar e também, de equipamentos 

relacionados com a micro-geração, ou seja, equipamentos específicos e adequados para 

a produção de energia elétrica.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI 

 

Check List 

 Crédito Habitação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XII 

 

               NetBanco  

             



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIII 

 

NetBanco  

Boletim de Adesão 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIV 

 

Ficha de Cliente Particular 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XV 

 

Ficha de Cliente Coletiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVI 

 

Ficha de Assinaturas  

Particular 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII 

 

Ficha de Assinaturas 

Coletiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVIII 

 

Check list  

Conta Singular 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XIX 

 

Check list 

Conta Coletiva 

 

 


