


 

 

 

 

Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

 

RELATORIO DE ESTÁGIO 

Licenciatura em Comunicação  

e 

 Relações Económicas 

 

 

 

 

 

 

Nuno Miguel Nabais Gueirez 

Janeiro | 2012



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas I 

Ficha técnica 

Discente: 

Nuno Miguel Nabais Gueirez 

Número de matrícula: 500 5692 

 

Curso: Comunicação e relações Económicas 

Instituição: Instituto Politécnico da Guarda 

Escola de ensino: Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto da guarda 

Grau: Relatório para obtenção de licenciatura em Comunicação e Relações Económicas 

 

Professor orientador da ESECD: 

Dr. Carlos Mendes Martins 

Instituição onde se realizou o estagio:  

Banco Espírito Santo, SA (Mirandela) 

Morada: Rua da República n.º 48 5370-347 Mirandela 

Tutor de estágio na Organização 

Sr. Ernesto Alves 

Inicio de estágio: 01 Setembro de 2011 

Duração: 3 meses 

Data de conclusão: 30 Novembro 2011 

 



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas II 

Agradecimentos 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Telmo e Luísa,  

À minha família,  

Aos colaboradores da instituição em que trabalhei, 

Ao IPG, 

Aos meus amigos, 

A todos que tiveram uma palavra amiga, 

Ao Dr. Carlos Mendes Martins 

Um muito obrigado a todos! 

 

 

  



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas III 

Índice 

Introdução ................................................................................................................................... 1 

1.O Banco espírito santo ............................................................................................................. 2 

1.1.Missao e abordagem comercial......................................................................................... 5 

a) Identidade corporativa e visual ....................................................................................... 7 

b) O valor da marca ............................................................................................................. 7 

1.2. Estratégia e modelo de negócios ...................................................................................... 8 

a) Actuação a nível internacional ........................................................................................ 9 

1.3. Analise SWOT ................................................................................................................ 10 

2.O estágio ................................................................................................................................ 13 

2.1.Actividades desenvolvidas .............................................................................................. 13 

2.1.1. Depósitos Bancários: Numerário, Cheque e Directos ............................................. 13 

2.1.2. Abertura de conta .................................................................................................... 15 

2.1.3. Atendimento ao público .......................................................................................... 15 

a) Atendimento Telefónico................................................................................................ 16 

b) Fax................................................................................................................................. 16 

c) Digitalizações ................................................................................................................ 16 

2.1.4. Requisição de cheques ............................................................................................ 16 

2.1.5. ATM ........................................................................................................................ 17 

2.1.6.Arquivo..................................................................................................................... 17 

a) Correspondência ............................................................................................................ 17 

2.1.7. Reuniões .................................................................................................................. 18 

2.1.8.Seguros ..................................................................................................................... 18 

a) Seguro Auto .................................................................................................................. 18 

b) Seguro Bes Casa ........................................................................................................... 18 

c) Seguro BES dia-a-dia .................................................................................................... 19 

2.1.9. Poupanças ................................................................................................................ 19 

a) Conta poupança dez ...................................................................................................... 19 

Reflexão final ........................................................................................................................... 20 

Bibliografia ............................................................................................................................... 21 

Web grafia............................................................................................................................. 21 

Anexos ...................................................................................................................................... 22 

 

  



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas IV 

Índice de quadros 

 

Quadro 1 - Modelo de negócios do BES ................................................................................. 9 

 

Quadro 2 - Análise SWOT do balcão de Mirandela ...............................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas V 

Glossário 

APS – Adesão a Produtos e Serviços 

ATM – Automatic teller machine 

BES – Banco Espírito Santo 

CRCP – Conservatória do Registo Comercial e Predial 

CTT – Correios, Telefones e Telecomunicações 

D.O – Depósitos á ordem 

D.P – Depósitos a Prazo 

ESECD – Escola superior de Educação comunicação e desporto da guarda 

IRC – imposto de rendimento colectivo 

IRS – Imposto de rendimento singular 

IBAN – Internacional bank Account Number 

LEA - Leasing 

NIB – Numero de identificação bancária 

OIC – Outras instituições comerciais 

PPR – Plano poupança reforma 

TSU – Taxa social Única 

DMI – Departamento de municipalizados e Institucionais  

RE – Residentes no Estrangeiro  



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas VI 

Lista de anexos 

 

Anexo I - Plano de estágio 

Anexo II - Deposito Normal  

Anexo III – Deposito Directo 

Anexo IV - Abertura de Conta 

Anexo V - Requisição de Cheques 

Anexo VI - Flyer do Seguro auto 

Anexo VII - Flyer do Seguro casa 

Anexo VIII - Flyer do BES dia-a-dia 

Anexo IX - Flyer da Poupança Programada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relatório de Estágio 2011.  

 
 

 

 
Comunicação e relações económicas 1 

Introdução 
 

O presente relatório surge no âmbito de um estágio curricular realizado no sector da banca, 

nomeadamente no Banco Espírito Santo S.A., para conclusão do curso de Comunicação e 

Relações Económicas. 

O objectivo deste estágio foi colocar em prática tudo o que foi leccionado no curso de 

Comunicação e Relações Económicas nas diversas unidades curriculares, colocando em 

prática tudo o que foi abordado numa fase teórica. As unidades curriculares com maior ênfase 

foram, Marketing e Publicidade (devido á utilização de publicidade e segmentação de 

clientes), Teoria da comunicação (aplicação de conceitos sobre o processo de comunicação), 

Relações Económicas Internacionais (comercio de internacionalização), Gestão Bancária, 

Contabilidade e Economia. Do ponto de vista pessoal e profissional, o estágio foi uma 

oportunidade de desenvolver a minha interacção com o público, espírito de equipa, 

aumentando desta forma as minhas competências de organização de trabalho e competências 

comunicacionais, permitindo uma aquisição de experiência numa actividade real da 

sociedade, aplicando conhecimentos adquiridos, bem como o comprimento dos objectivos do 

Plano de Estágio (Anexo I). 

Este relatório está estruturado em 3 partes, a primeira fase visa uma sucinta apresentação da 

actividade do Banco Espírito Santo S.A., englobando a sua Evolução Histórica, Missão, 

Localização, Actuação a nível nacional e internacional, e uma breve descrição ao nível da 

organização promotora do estágio. 

Uma segunda parte onde constam as actividades desenvolvidas, de forma a dar uma ideia 

geral do trabalho realizado, tais como atendimento ao público, seguros, depósitos, serviços 

externos. 

Uma terceira parte, com uma reflexão final, como forma de me auto-avaliar face ao que me 

foi transmitido durante o curso de Comunicação e Relações Económicas, como uma mais-

valia, perante o trabalho desenvolvido enquanto estagiário desta instituição bancária. 
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1.O Banco Espírito Santo 

 

O BES e uma instituição financeira, que aceita depósitos e concede empréstimos a 

particulares, em nome individual ou empresas, efectuam cobranças e pagamentos bem como a 

guarda de valores e de títulos. È uma instituição que tem soluções criadas especialmente para 

responder as necessidades das pessoas, tais como, domiciliação de ordenado, débitos directos, 

BES Net, BES directo. Toda e qualquer instituição bancária são reguladas pelo Banco de 

Portugal. 

O inicio da actividade bancária é muito antiga, segundo CAIADO e CAIADO (2006) dizem 

“A actividade bancária, que é muito antiga, terá tido uma origem de índole religiosa” 

O Banco Espírito Santo, tem origem na “actividade de José Do Espírito Santo E Silva 

(Lisboa, 1850 – 1915), em 1969 negocia títulos de crédito e operações cambiais na sua “caza 

de câmbio”, situada na calçada do combro, em Lisboa. 

A partir de 1884, e sempre como sócio maioritário, funda casas bancárias: Beirão Silva Pinto 

& Cª., (1884 – 1897), Silva, Beirão, Pinto & Cª.(1897 – 1911), J.M Espírito Santo Silva 

(1911) e J.M Espírito Santo Silva & Cª. (1911 – 1915). 

Falecido o fundador em 1915, a firma dissolve-se para dar lugar á casa Bancária Espírito 

Santo Silva & Cª. Gerida pelo Filho José Ribeiro Espírito Santo e Silva que em 1930, 

transforma a casa Bancária em um Banco, com um capital de 3600 contos. 

Na década de 20, apesar dos problemas políticos, económicos e sociais que conduzem alguns 

Bancos a falência o BES reforça a sua posição, e em 1926 integra o grupo das cinco maiores 

instituições bancárias privadas. 

A partir de finais de 1932, inicia-se uma fase de consolidação e de expansão da empresa, com 

este novo modelo de gestão implementado por Ricardo Ribeiro Espírito Santo e Silva.
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Em 1936 o Banco Espírito Santo assume a liderança da banca privada, sobretudo devido ao 

aumento da quota de mercado, a diversificação das transacções bancárias e a modernização 

orgânica detendo da maior rede geográfica de balcões, que em 1937 e por via da fusão com o 

banco comercial de Lisboa, a designação e alterada para Banco Espírito Santo e Comercial de 

Lisboa (BESCL). 

O BESCL teve um empenho activo na internacionalização da economia Portuguesa incitada 

nos anos 50, materializado numa ampla distribuição de crédito e na participação de todas as 

emissões que ocorreram no País resultante dos Planos de Fomento. 

Em termos de inovação dos produtos e serviços bancários, referência particular para o 

lançamento do crédito individual, em 1965, e no ano seguinte o Sistema de Pagamento de 

Cheques. 

Devido á Nacionalização das instituições de crédito nacionais com sede no território 

Português que impediu o desenvolvimento de actividades em Portugal, Decreto-lei nº 132-A 

de 14 de Março de 1975, o Grupo Espírito Santo (GES) refaz os seus interesses no exterior, 

em países como o Brasil, Suíça, França e Estados Unidos da América. 

Nos anos 80 e na sequência da abertura da actividade bancária á iniciativa privada, o GES 

regressa a Portugal e, em 1986, em parceria com a Caísse Nationale Du Credit Agricole e o 

apoio de um núcleo de accionistas portugueses, constituiu o Banco Internacional de Crédito 

(BIC). 

Nesse mesmo ano forma-se a Espírito Santo Sociedade de Investimentos (ESSI), com a 

participação, entre outras instituições financeiras, da Union de Banques Suisses e do 

Kridietbank do Luxemburgo. 

O GES em 1989 -1990 recupera a companhia de seguros tranquilidade e o Banco Espírito 

Santo com a participação da PREDICA – Sociedade seguradora criada em 1887 pela Caisse 

Nationale du Credit Agricole (CNCA) 

A 9 de Julho de 1991 realiza-se a primeira fase da operação de venda da BESCL (40% do 

capital), sendo os restantes 60% comprados no inicio de 1992. Na segunda fase da 

reprivatização, o BESCL passa a dispor de 32mil accionistas e de um grupo liderado pelo 
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GES, ao qual se associa a Caísse Nationale du Credit Agricole, assegurando o crescimento 

sustentado do banco no futuro. Consequentemente, a sua actividade torna-se cada vez mais 

abrangente (Banca comercial, Banca de Investimento, Outras Instituições de Credito, Gestoras 

de Fundos, Seguros, Corretagem, entre outros), passando de Banco Universal a Grupo 

Financeiro Global – Grupo Banco espírito santo (grupo BES) 

Em 1992 o BESCL passa a operar no mercado espanhol após a aquisição do Banco Industrial 

del Mediterrâneo, quê posteriormente altera a designação para BES (Espanha), e é criada a 

ESAF – Espírito Santo Activos Financeiros. Três anos mais tarde inaugura-se em Macau o 

Banco Espírito Santo do Oriente e em 1998 a Société Bancaire de Paris (mais tarde Banque 

Espírito Santo et de la Vénétie). 

Finalmente, por escritura de 6 de Julho de 1999, o BESCL adopta a designação de Banco 

Espírito Santo (BES). 

Um ano depois consolida os investimentos em Espanha, com a aquisição da Benito y 

Monjardin e da GES capital, enquanto nos Estado Unidos da América adquire o capital do 

Espírito Santo Bank, cuja actividade de Private Bank e direccionada para os clientes da 

América latina, em especial do Brasil. 

Em Janeiro de 2003, o BES adquire o Bank espírito santo internacional, Limited e inicia-se a 

fusão das participadas Besleasing Mobiliária, Besleasing Imobiliária e Euroges numa só 

entidade e a integração do Espírito Santo Dealer no Banco. 

Em Março de 2004 o BES apresentou o seu primeiro relatório de responsabilidade social, e 

um ano mais tarde em Janeiro de 2006, procede a renovação da sua Identidade Corporativa 

traduzida na alteração da imagem em todos os suportes comunicacionais com o objectivo de 

transmitir a sua capacidade de rejuvenescimento, vitalidade e modernidade alicerçada na 

experiencia e sabedoria de mais um século de Actividade Financeira. 

Em Maio de 2007 o BES informa que foi concluído o processo de fusão por incorporação da 

sua Filial em Espanha, com o objectivo de alcançar maior eficiência operativa, através da 

utilização de estruturas comuns, e também de potenciar o aumento de actividade junto do 

segmento de empresas, e neste mesmo ano passou a integrar o FTSE4Good, Índice de 
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Referência Internacional em termos de empresas cotadas com as melhores praticas em prol do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Do século XIX ao XXI, a actividade do BES assenta na criação de valor, consubstanciado por 

um crescimento sustentado em termos absolutos e comparativos (quota de mercado), em 

termos de Produtividade, Solidez Financeira e Rendibilidade”. (adaptado ao site do Banco 

espírito santo) 

O banco de Portugal e a entidade reguladora no nosso país das principais funções que 

compõem o sistema financeiro português. Dizem CAIADO e CAIADO (2006) “O Banco de 

Portugal, como Banco Central da República Portuguesa, faz parte integrante do sistema 

Europeu de Bancos Centrais e, nessa medida, a sua actividade enquadra-se também num 

contexto Internacional e, em especial, Europeu, caracterizado pela União Económica 

Monetária. A nível nacional é a entidade reguladora e supervisora das principais Instituições 

que compõem o Sistema Financeiro Português”. 

Essa supervisão do Banco de Portugal é bastante importante, pois como refere CAIADO E 

CAIADO (2006) “No domínio da supervisão, o Banco de Portugal exerce funções de grande 

importância, nomeadamente a da supervisão das Instituições Financeiras a ele sujeitas, a 

recolha e a elaboração das estatísticas Monetárias, Financeiras, Cambiais, e da balança de 

pagamentos e o controlo dos mercados monetários e cambial “. 

1.1.Missao e abordagem comercial 

 

O grupo Banco espírito santo tem por objectivo central da sua actividade a criação de valor 

para clientes, colaboradores e accionistas. Entende como primeira e fundamental missão 

alinhar uma estratégia de reforço constante e sustentado da sua posição competitiva no 

mercado com um total respeito pelos interesses e bem-estar dos seus clientes e colaboradores. 

Entende que é seu dever permanente contribuir de forma cada vez mais aprofundada e 

proactiva para o Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental do País. 
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O Banco Espírito Santo para se diferenciar perante a concorrência utiliza ferramentas 

Comunicacionais, tais como a Publicidade, o Marketing e o Mix da Comunicação, pois 

necessita de ser cada competitivo em relação ao Mundo que o rodeia. 

Segundo CAETANO e RASQUILHA (2007) “Comunicar é por em comum uma informação, 

é partilhar uma opinião, um sentimento, uma atitude, um comportamento. Tudo isto, 

frequentemente, com o objectivo de convencer, persuadir (de mudar de opinião, adoptar um 

comportamento diferente) ”. 

A estratégia de marketing de uma empresa visa a oferta de produtos e serviços atendendo aos 

desejos e necessidades dos clientes. Para CAIADO e CAIADO (2006) “Uma estratégia de 

sucesso, tem de preservar o relacionamento com o cliente na perspectiva de que o valor criado 

e repartido em moldes equilibrados, a fim de que o cliente sinta que a quota-parte do valor 

que lhe cabe satisfaz plenamente as suas expectativas e anseios”. 

O BES Trabalha todos os dias para melhorar a sua imagem e reputação perante todos aqueles 

com quem se relaciona. Utiliza cada vez mais os médios como forma de se divulgar, a 

televisão, a rádio, a internet são os meio mais utilizados. 

Como diz CASTRO (2002) “A inclusão de novidades numa peça publicitária – novo produto, 

nova formula, nova embalagem – é uma forma segura de cativar a curiosidade do público. As 

pessoas compram jornais, ouvem rádio, vêem televisão, entre outras razoes, para saber as 

noticias, por isso reagem naturalmente bem á publicidade que satisfaz a sua busca de 

informação original. No fundo, trata-se essencialmente de explorar a curiosidade – a 

antecâmara da inteligência e um dos traços mais definidores do ser Humano”. 

A utilização de figuras públicas na publicidade resulta num maior ênfase ao que se pretende 

transmitir, sendo que a figura publica utilizada pelo BES é o jogador da selecção nacional de 

nome Cristiano Ronaldo. Esta aposta inscreveu-se na estratégia de utilizar o futebol enquanto 

veículo de comunicação e imagem. Para CASTRO (2002) “A incorporação de celebridades na 

publicidade é uma forma segura de potenciar níveis consideráveis de reconhecimento, pelo 

que pode ser encarada como uma espécie de truque baixo para fazer disparar o day after 

recall”. 
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O BES é um dos principais patrocinadores do Estoril Open, pela importância deste torneio, 

que com o decorrer dos anos se tornou incontornável no panorama desportivo nacional, e pela 

projecção internacional resultante da sua magnífica organização, ocupando um lugar de 

destaque no âmbito da política de patrocínios desportivos do BES. 

a) Identidade corporativa e visual 

 

A identidade é um instrumento fundamental da estratégia da empresa e da sua 

competitividade, servindo para criar valor e para facilitar a aproximação da empresa ao seu 

Publico. Actualmente é através da identidade e da imagem corporativa que as empresas se 

representam e se diferenciam do mercado e dos concorrentes. 

A identidade visual é um conjunto de elementos, que configuram explicita ou simbolicamente 

a sua identidade global, através do nome, ideia, produto, símbolo, logótipo e conjunto de 

cores, capaz de transmitir a assinatura da empresa ou instituição 

O logótipo do BES é uma das suas imagens de marca, inserindo-se na identificação de uma 

empresa. Como refere LAMPREIA (2003) “A identidade de qualquer instituição começa, em 

termos de comunicação, pelo seu nome, pelo seu logótipo e também pelo seu slogan que são 

os elementos primários ara a identificação e reconhecimento deste junto do público”. 

No caso do BES a cor seleccionada foi o verde, que segundo LENDREVIE (Et al., 1996) 

“Significa que é uma cor que transmite associações positivas de vida, a esperança, a 

fertilidade, o vegetal, a natureza, a segurança, a satisfação e o repouso”. 

 

b) O valor da marca 

 

Uma instituição deve ter uma boa política de imagem para permitir demonstrar confiança, 

segurança e sobretudo organização no interior de uma instituição, para com os seus públicos e 

para a opinião pública em geral. 
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O Banco Espírito Santo tem como valores/associações principais a permanência, a solidez e a 

portugalidade. A percepção destes valores pelos consumidores consubstancia uma presença de 

oito décadas no mercado de serviços financeiros, em geral, e bancário, em particular, presença 

essa baseada numa praxis onde os valores da confiança e da credibilidade junto de clientes, 

colaboradores e accionistas foram sempre a prioridades. 

Os valores da marca BES fundem de forma única o passado, o presente e o futuro numa visão 

de “relação” que se posiciona no território da “sabedoria financeira”. 

Assente numa dupla dimensão – comunicação institucional e comunicação cliente – o modelo 

de gestão da marca BES tem permitido ao longo dos anos o reforço de afirmação da mesma 

no espectro das marcas que operam no sector financeiro português. 

 

1.2. Estratégia e modelo de negócios 

 

O grupo Banco Espírito santo assume como principais eixos de desenvolvimento e 

diferenciação estratégicos a prestação de serviços caracterizados pela excelência e permanente 

orientação para as necessidades de cada cliente, constituindo-se como um grupo financeiro 

universal que serve todos os segmentos de clientes particulares, empresariais e institucionais 

(Quadro 1). A estes oferece uma gama abrangente de valores diferenciadas, capazes de 

responder de forma distinta às necessidades, assente em três vectores: conhecer melhor as 

necessidades, desenvolver a oferta de acordo com as necessidades e encontrar as melhores 

soluções. 
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Quadro 1 – Modelo de Negócio do BES 

 

Fonte: www.bes.pt (data: 12 de Dezembro de 2011) 

Neste quadro podemos constatar, que o BES actua a nível nacional e internacional. Apoia 

particulares a nível do BEST, que serve para servir um segmento de mercado afluente, em que 

os clientes se caracterizam pela necessidade de informação financeira e por disporem de um 

património financeiro significativo, e o Private com um serviço de acessória personalizada por 

Gestores especializados. Apoias as diversas Empresas, pequenas ou medias empresas (PME) 

ou as grandes empresas. A Actuação a nível internacional está presente nos diversos 

continentes, através do internacional Private Banking, e o ES Bank nos Estados Unidos da 

América. 

a) Actuação a nível internacional 

 

A internacionalização pode ser vista como uma estratégia num mundo em constante 

desenvolvimento para fazer face a uma concorrência cada vez mais global. 

A presença do BES faz-se sentir hoje em 23 países e 4 continentes, através de sucursais, 

escritórios de representação ou empresas participadas, fazendo do Grupo Banco Espírito 

Santo o mais internacional dos grupos financeiros. 

http://www.bes.pt/
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A internacionalização do BES, aspecto fulcral da sua estratégia de crescimento e posicionado 

como Banco de referência, tem duas vertentes essenciais, Por um lado, apoiar as empresas 

portuguesas no estrangeiro, acompanhando-as nos mercados para onde exportam e investem e 

por outro lado apoiar as comunidades portuguesas em países com afinidades culturais com 

Portugal e/ou países com comunidades portuguesas relevantes, particularmente Espanha 

Angola e Brasil. 

1.3. Analise SWOT 

 

De modo a perceber melhor o estudo da análise SWOT, é feita uma descrição do balcão de 

Mirandela. 

Este balcão esta localizado na Rua da República, a principal rua de Mirandela onde também 

estão situadas outras das principais Instituições Financeiras  

O balcão de Mirandela é um dos 29 balcões que compõem a Direcção Regional de Trás-os-

Montes, sediada em Vila Real. Este balcão conta com 1850 clientes (Novembro 2010) sendo 

que estão reagrupados em segmentos, nomeadamente, Departamento de Municípios e 

Institucionais (DMI), centro de empresas, segmento de negócios, particulares e retalho, 360º e 

Residentes no estrangeiro (RE). 

É um balcão onde trabalham 4 colaboradores permanentes, incluindo o director do balcão, um 

gestor de clientes360º, um assistente de vendas e um caixa tesoureiro. Todas as semanas 

desloca-se um elemento da Direcção Regional para periodicamente ajudar sobre os diversos 

segmentos ao qual são responsáveis a nível regional. 

Estes colaboradores têm estipulado uma determinada função, o director do balcão para além 

de líder de grupo, desempenha a função de gerente, está no balcão á 6 anos, responsável pela 

qualidade e serviços do balcão, gestão de pessoal e por toda a actividade que desempenha, 

nomeadamente objectivos de negócio que o mesmo tem que atingir. 

O gestor de clientes360º, gere a sua carteira de clientes, sendo estes tratados de modo especial 

tendo em conta o potencial dos clientes e o volume dos movimentos financeiros, está neste 

balcão á 14 anos. 
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O assistente de vendas tem como função o atendimento dos clientes de segmento particulares 

de retalho e a venda de produtos, ao fluxo normal de clientes que vem ao balcão e outros que 

previamente são contactados via telefone no sentido de se efectuar a venda de um produto 

adequado, está no balcão á 6 anos. 

O caixa/tesoureiro exerce a função de caixa e tesoureiro dentro do balcão, bem como o 

encaminhamento de clientes para o atendimento privado. Para lá de assuntos de caixa quando 

se trata de algum cliente que pela especificidade necessite de outro tipo de informação sobre 

os produtos comerciais, está neste balcão a 6 meses. 

Como nos referem BICHO e BATISTA (2006) “O termo SWOT resulta da conjugação das 

iniciais das palavras anglo-saxónicas Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), 

Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Assim, a análise SWOT corresponde á 

identificação por parte de uma organização e de forma integrada dos principais aspectos que 

caracterizam a sua posição estratégica num determinado momento, tanto a nível interno como 

a nível externo” (Quadro 2) 

Quadro 2 – Análise SWOT do balcão de Mirandela 

Forças (Strengths) Fraquezas (Weaknesses) 

 

 Localização geográfica 

 Idoneidade e imagem de marca da 

instituição 

 Profissionalismo dos colaboradores 

 

 Antiguidade do layout do balcão 

 Segmentos 

Oportunidades (Opportunities) Ameaças (Threats) 

 

 Fidelização de clientes 

 Exploração das aldeias limite  

 

 

 

 Concorrência 

 Desertificação do interior 

 

 

Fonte: Autor do relatório 
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Feita a analise ao quadro pode verificar-se que apesar da dimensão a nível de número de 

clientes, reporta-se na fraqueza uma vez que a maior parte de clientes é do segmento vida 

activa (32-54 anos) e sénior (55 +). Reporta-se ainda na fraqueza a antiguidade do layout do 

balcão que não sofreu alterações desde a sua criação, não estando actualizado. 

Em relação a ameaças, a concorrência devido ao mercado cada vez mais exigente e os 

produtos e serviços de cada instituição bancária serem muito semelhantes, a desertificação 

também se considera uma ameaça pois a população esta cada vez mais a sair do interior e 

procurar o litoral ou o estrangeiro. 

As forças presentes são essencialmente a localização geográfica pois e nesta rua que se 

verifica o grosso do comercio da cidade; idoneidade e imagem de merca por se tratar de um 

banco inovador e com reconhecimento internacional. O profissionalismo de cada colaborador 

por respeitarem as “regras de etiqueta” do balcão. 

No que respeita a oportunidades pode dizer-se que a sua importância esta associada á 

necessidade dos gestores e outros responsáveis preverem eventuais desenvolvimentos futuros 

que possam ter maior ou menor impacto nessa mesma organização. A exploração de aldeias 

limite através da criação de postos avançados em locais estratégicos. 
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2.O estágio 

 

O facto da escolha do Banco Espírito Santo, S.A., deu-se por vários motivos, entre os quais, 

ser um banco inovador, em crescimento e o seu prestígio Internacional. 

Há a perfeita consciência desde o início que vamos “lidar” com pessoas completamente 

diferentes daquelas que estamos habituados a lidar no dia-a-dia no percurso académico, uma 

vez que é o mundo do trabalho na sua realidade. 

A responsabilidade pessoal e profissional, o respeito pelo sigilo bancário, honestidade para 

com os membros da instituição, e com os clientes, pois estamos a lidar com bem precioso que 

cada cliente deposita na instituição. Cumprindo ainda os regulamentos em vigar desta 

instituição bancária, e cuidado com o material e equipamento por mim utilizado. 

Os primeiros dias não foram fáceis, estando sempre atento aos pormenores comunicacionais, 

que deveriam ser usados, enquanto me era explicado todas as funções e procedimentos que 

iria ter que desempenhar durante os três meses. 

As funções desempenhadas por mim foram: depósitos em numerário, cheque e directos. O 

atendimento ao público, atendimento telefónico, abertura de novas contas, requisição de 

cheques, envio de correspondência, seguro BES dia-a-dia, seguro automóvel, seguro casa, 

poupança programada.  

2.1.Actividades desenvolvidas 

2.1.1. Depósitos Bancários: Numerário, Cheque e Directos 

 

O Banco Espírito santo dispõe como qualquer outro banco de diferentes opções de depósito. 

Dentro deles podemos destacar os depósitos em numerário, depósito de cheques e depósitos 

directos  

Segundo SANTOS (1992) “Por depósito bancário entende-se o depósito de dinheiro que as 

pessoas e empresas efectuam em diversas condições, nos estabelecimentos autorizados para 

receber depósitos desta espécie”. 
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Depósito em Numerário 

È uma operação efectuada pelo operador de caixa no sistema informático com um talão de 

depósito, onde é processado alguns dados, como o nome do cliente, o numero de conta, o 

montante do depósito, o colaborador que efectuou a tarefa, a data e hora. O documento sai em 

duplicado em que o original é para o Banco e o duplicado fica para o cliente (Anexo II). 

Depósito em cheques   

Este processo de depósito é semelhante ao do depósito em numerário, através da leitura 

óptica, discriminava-se a quantia do cheque e registava-se informaticamente, no fim era 

entregue um talão de depósito semelhante ao do depósito em numerário. 

Embora o processo seja simples como no depósito em numerário, existem diferentes tipos de 

cheques: Os cheques que são do BES e os que são de OIC, e deposito de vales de CTT, que 

são tratados como um cheque normal. 

Dentro dos cheques existem os endossados e os não endossados, sendo que os endossados 

tinham que ser depositados obrigatoriamente na conta do titular a endossar, os não endossados 

não era obrigatório colocar na conta do titular. 

Depósitos directos 

O deposito directo e um procedimento muito utilizado, e pratico, onde pode ser feito um 

deposito em numerário ou em cheque, evitando que o cliente fique a espera da sua vez para 

ser atendido, ao qual eu ajudei a preencher, nos momentos de maior fluxo de clientes (Anexo 

III). 

Deposito Cofre Nocturno/diurno  

È um deposito bastante utilizado por algumas empresas e até alguns clientes que utilizavam o 

cofre nocturno para colocar Depósitos Directos, ao qual no dia seguinte na abertura de caixa, 

o caixa tesoureiro com a ajuda de um colaborador, fazia a verificação se os valores conferiam, 

para fazer posteriormente os depósitos. 
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2.1.2. Abertura de conta   

 

A Abertura de uma conta envolve uma relação futura entre o banco e o cliente. Este é o 

primeiro momento e único para conhecer e fazer a aproximação, envolvendo o cliente. 

Dizem CAIADO e CAIADO (2006) que “para conhecer o cliente é necessário saber 

comunicar, isto é, interpretar os anseios e as suas expectativas, reagir de forma apropriada aos 

seus pontos de vista, saber gerir e controlar as emoções em curso e, o que é mais relevante no 

processo de comunicação fazer com que o cliente se sinta confortável e confiante a sua volta”. 

Este processo começava quando o cliente se dirigia ao banco, para se informar dos 

documentos necessários para a abertura da conta, tais como o bilhete de identidade, cartão de 

contribuinte, ou cartão do cidadão, comprovativo de morada e de profissão, sendo que se o 

cliente possui-se esses documentos era encaminhado para atendimento privado ao qual eu 

assistia. Todos os documentos eram fotocopiados e carimbados (Anexo IV). 

Os documentos eram encaminhados para o serviço de clientes, onde era aprovado o número 

de conta. 

2.1.3. Atendimento ao público  

 

A minha função no atendimento ao público, era perguntar aos clientes se necessitavam de 

ajuda, bem como encaminhar os clientes para falar com um colaborador, como a gerência ou 

o gestor de 360º. Refere-nos BEIRÃO et al. (2008) “o cara-a-cara é a forma de comunicação 

oral mais comum, que usamos diariamente para comunicar. Na comunicação cara-a-cara o 

receptor tem possibilidade de ver qual a reacção do ser interlocutor quando está a fornecer a 

informação e tem hipótese de colocar questões de sobre potenciais duvida que se levante, 

augurando que todas as situações menos claras ficam esclarecidas, não dando por este motivo 

azo a rumores que se possam levantar.” 

É importante ter em conta a postura e profissionalismo, respeitando os colegas de trabalho e o 

publico com que nos relacionamos. 
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a) Atendimento Telefónico  

 

O telefone é um meio de comunicação muito importante, pois é bastante usado nesta 

instituição. 

Foi-me explicado como proceder no atendimento telefónico, ao qual era indicado pelo BES. 

Numa primeira abordagem, dizer o nome da instituição, cumprimentar com um “bom dia” 

sonoro e identificarmo-nos. 

Para além do atendimento telefónico, e o reencaminhamento de chamadas, também contactei 

diariamente clientes para aconselhar um produto ou uma aplicação, como também se 

houvesse alguma irregularidade. 

b) Fax  

 

O fax é um meio de comunicação, que foi outra ferramenta que utilizava diariamente, que 

facilitava a ligação entre as instituições, apesar de poder existir perda de privacidade e 

convivialidade de conteúdos. 

Sempre que este serviço era executado, passado uns minutos vinha o relatório de envio do fax. 

c) Digitalizações 

 

Este processo funcionava como o envio de fax, mas os documentos eram digitalizados e 

enviados para o servidor onde, passado poucos minutos era possível o acesso por via do 

sistema.  

2.1.4. Requisição de cheques 

 

As requisições de cheques pode ser feita directamente no balcão, pela caixa automática 

“Automática teller machine”, pelo do BES NET, ou pelo BES directo. 

Obrigatoriamente deve ser feita a primeira requisição de cheques no balcão. 
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O procedimento de uma requisição começava quando o cliente se dirigia ao balcão para 

efectuar uma requisição, identificava-se normalmente com o bilhete de identidade. Após isso 

era feito o preenchimento do documento, que era assinado pelo cliente, sendo verificado a 

assinatura no sistema informático, sendo rubricada de seguida por um colaborador. 

Os cheques podiam ir para casa do cliente ou por correio interno para o balcão, sendo que 

todas as requisições eram ao final do dia visado pela gerência e enviadas para o arquivo. 

Quando os cheques chegavam ao balcão eram carimbados com a data de chegada ao balcão 

junto com a folha de arquivo interna, o cliente aquando da sua vinda para efectuar o 

levantamento, eram verificadas as assinaturas no sistema informático (Anexo V). 

2.1.5. ATM 

 

Esta e a designação abreviada da caixa automática “Automatic Teller Machine”. Por vezes 

houve necessidade de acompanhar os clientes do balcão junto do ATM, devido a dúvidas com 

algumas operações a efectuar, tais como pagamentos a entidades e transferências bancárias. 

2.1.6.Arquivo 

a) Correspondência  

 

A agência dispõe de dois tipos de correspondência, interna e externa. A interna como o nome 

indica era aquela que cujo destino era identificado através de um código interno do BES, para 

os diversos departamentos existentes. 

A externa é a que é dirigida normalmente a clientes, na qual colaborei, derivado a assuntos de 

actualização de dados conta ou envio de carta para dar informações ao cliente que não e esteja 

contactável via telefone. 

No final do da, todos os documentos eram colocados nos envelopes, que depois eram 

colocados no saco de correio interno. No dia seguinte de manha os CTT encarregavam-se de o 

encaminhar para o centro de operações que efectuava a sua separação. 
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2.1.7. Reuniões 

Todas as semanas era efectuada uma reunião com todos os colaboradores do balcão, com 

objectivo de melhorar e cumprir com objectivos traçados, fazendo-se a passagem de 

informações e de pontos importantes a melhorar para o progresso do balcão. 

2.1.8.Seguros 

 

Dentro desta instituição existia vários tipos de seguros, como: Seguro automóvel, seguro de 

vida; seguro da casa; seguro BES dia-a-dia, entre outros. 

O meu papel no que respeita aos seguros, era telefonar a clientes com grande prospecção para 

adquirir um destes seguros, dando-lhe informações sobre os seguros, fazendo com que os 

clientes se dirigissem ao balcão para fazer simulações. 

a) Seguro Automóvel 

 

Sempre que um cliente se dirigia ao balcão para fazer uma simulação, era apenas pedido as 

características do automóvel, o ano, a marca, o número de portas, a cilindrada, o tempo de 

carta do condutor e se este já teve alguma infracção a lei do código da estrada, era tudo 

inserido no sistema que imediatamente com os dados fornecidos, dava o montante para o qual 

o cliente ia pagar (Anexo VI). 

b) Seguro BES Casa 

 

Este seguro funcionava como o seguro auto, o cliente dirigia-se ao balcão para fazer uma 

simulação, onde apenas era necessário o número de assoalhadas da casa e código postal 

(Anexo VII). 

O cliente ficava a saber no momento quanto iria pagar pelo seguro. 
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c) Seguro BES dia-a-dia 

 

È um seguro que cobre acidentes do nosso quotidiano, pensado para manter a qualidade de 

vida física, emocional e familiar de quem sofre acidentes. 

Este foi o seguro ao qual participei mais, sendo muito abordado por mim perante os clientes, 

quando fazia algum telefonema, para além de outros assuntos (Anexo VIII). 

2.1.9. Poupanças 

 

Dentro desta instituição existia vários tipos de poupanças, mas eu dentro deste balcão apenas 

na prestação e colaboração de informações acerca da conta poupança dez.  

a) Conta poupança dez  

 

Esta conta poupança dez, é uma mistura de poupança e depósito a prazo, pois alem de guardar 

a poupança do cliente, também lhe da juros ao fim do ano. 

Foi um produto que foi bastante abordado por mim perante os clientes, sendo um produto 

novo e inovador no BES. 

O cliente escolhe quanto quer poupar por mes, o dia do mes em que deseja poupar, sem ser 

preciso dirigir-se ao balcão para o fazer, pois é feito pelo sistema. (Anexo IX) 
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Reflexão final 

 

Considero o curso de Comunicação e Relações Económicas um curso útil, na medida em que 

possui uma vasta diversidade de unidades curriculares, as quais me foram muito úteis, tanto a 

nível de estagio curricular, como a nível futuro e das quais destaco particular importância á, 

Contabilidade I e Contabilidade II, Economia I e Economia II, Gestão Bancária e 

Seguradoras, Teoria da Comunicação, Marketing e Publicidade, Organização e Gestão de 

Empresas, Gestão de Recursos Humanos, entre outras. Não colocando de parte as restantes 

unidades curriculares pois podem vir a ter utilidade profissional futura. 

È um curso essencialmente teórico, composto por uma diversidade de disciplinas, 

possibilitando uma maior integração no mercado de trabalho. Contudo, a teoria não e 

suficiente para preparar o aluno de forma a enfrentar o futuro profissional, sendo que a 

possibilidade de estar em contacto com o mundo do trabalho através de disciplinas mais 

praticas, seria importante para nos preparar melhor para a realidade do mundo do trabalho. 

A realização deste estágio, nesta instituição, proporcionou-me uma oportunidade 

enriquecedora, bastante boa, pelo facto de ter contacto directo com o mundo de trabalho numa 

área que sempre me despertou interesse pessoal. Pelas experiencias e pelos ensinamentos que 

me foram transmitidos pelos vários profissionais que comigo contactaram, o estágio permitiu 

alargar os horizontes e ter uma noção muito boa do que é trabalhar numa instituição bancária 

como o BES. 

Foi um estágio, que, superou as minhas expectativas do que seria trabalhar num banco, pois 

todos os dias fazia algo diferente da “rotina” diária, que me deu bastante motivação para 

desfrutar de todos os dias de trabalho, que não era possível sem a transmissão de confiança e 

motivação dos colegas, que me fizeram sentir como um colega de trabalho e não como um 

estagiário. Aprendi que um bom relacionamento com os colegas é essencial para um bom 

ambiente de trabalho, traduzindo-se numa melhor rentabilidade. 

 

Termino, salientando que é fundamental a realização de um estagio curricular, após adquirir 

os diversos conteúdos e conhecimentos na teoria.   
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ANEXO I 
 

Plano de estágio 

  





 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II 
 

Depósito Normal  





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
 

Depósito Directo 

 

  





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Abertura de Conta 

  





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 
 

Requisição de Cheques  





 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI 
 

 

Flyer do Seguro Auto 

 

 
  







 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 
 

Flyer do Seguro Casa 

  







 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
 

Flyer do Seguro BES dia-a-dia 

 

 

 

 

 

 

  







 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IX 

Flyer da poupança programada 






