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“O degrau de uma escada não serve simplesmente para que alguém permaneça em cima 

dele, destina-se a sustentar o pé de um homem pelo tempo suficiente para que ele 

coloque o outro um pouco mais alto.” Thomas Huxley
1
 

  

                                                 
1 Fonte: http://pensador.uol.com.br/busca.php?q=thomas+arnold 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/thomas_huxley/


IV 

 

ÍNDICE GERAL 
Introdução ................................................................................................................................... 1 

Capítulo I - Caracterização do Banco Espírito Santo ................................................................. 2 

1.1 -Identificação do Banco Espírito Santo ............................................................................ 2 

1.2 - Marcos históricos ........................................................................................................... 2 

1.3 -Missão e Abordagem Comercial ..................................................................................... 6 

1.4-Estratégia e modelo de negócio ........................................................................................ 6 

1.5 -Estrutura do Grupo BES .................................................................................................. 7 

1.6 -Composição dos Acionistas ............................................................................................ 8 

1.7 -Presença Internacional..................................................................................................... 9 

1.8 -A Marca ......................................................................................................................... 10 

1.8.1 -Valor da Marca ....................................................................................................... 10 

1.8.2 -Identidade Corporativa ........................................................................................... 10 

1.8.3 -A Cor ...................................................................................................................... 11 

1.8.4 - A tipografia ........................................................................................................... 11 

1.9 -Patrocínios ..................................................................................................................... 12 

1.10 – Sustentabilidade ......................................................................................................... 13 

1.10.1 - Sustentabilidade no BES ..................................................................................... 13 

1.10.2 - Governance e Ética ............................................................................................. 13 

1.10.3 - Princípios e Políticas ........................................................................................... 14 

1.10.4 - Produto e serviços ............................................................................................... 14 

Capítulo II -O balcão do BES em São Pedro do Sul ................................................................ 16 

2.1-Localização da empresa ................................................................................................. 16 

2.2 -Organigrama do balcão de São Pedro do Sul ................................................................ 17 

2.3 -Análise SWOT .............................................................................................................. 18 

2.4 -Serviços disponíveis no Banco Espírito Santo .............................................................. 19 

2.4.1 - Abertura de contas ................................................................................................. 20 



V 

 

2.4.2 - Conta à ordem ....................................................................................................... 20 

2.4.3 -Tipos de contas à ordem no Banco Espírito Santo ................................................. 21 

2.4.4 - Aplicações ............................................................................................................. 24 

2.4.5 - Soluções de Reforma ............................................................................................. 26 

2.4.5 – Crédito .................................................................................................................. 27 

2.5 -Cartões ........................................................................................................................... 30 

2.5.1 - Cartões de Débito .................................................................................................. 30 

2.5.2 - Cartões de Crédito ................................................................................................. 30 

2.6 – Canais .......................................................................................................................... 32 

2.6.1 - BESNet .................................................................................................................. 32 

2.6.2 - BES direto ............................................................................................................. 33 

2.6.3 - Seguros .................................................................................................................. 33 

Capítulo III - Atividades Desenvolvidas .................................................................................. 36 

3.1 -Descrição do plano de estágio ....................................................................................... 36 

3.1.2 - Meios de Comunicação ......................................................................................... 37 

3.1.2.1 - Atendimento ao Público ................................................................................. 37 

3.1.2.2 - Atendimento telefónico .................................................................................. 37 

3.1.2.3 – Fax ................................................................................................................. 38 

3.1.2.4 – Correio ........................................................................................................... 38 

3.1.3 – Prestações de Serviços ........................................................................................ 39 

3.1.3.1 – Abertura de Conta .......................................................................................... 39 

3.1.3.2 – Alteração de dados......................................................................................... 42 

3.1.3.3 – Campanhas Publicitárias (Conta Poupança e Depósitos a Prazo) ................. 42 

3.1.4 – Caixa ..................................................................................................................... 43 

3.1.4.1 – Depósitos ....................................................................................................... 44 

3.1.5 – Serviços Exteriores ............................................................................................... 44 

3.1.6 – ATM ..................................................................................................................... 45 



VI 

 

3.1.7 – Computador do BESNet ....................................................................................... 45 

3.1.8 – Arquivo ................................................................................................................. 46 

Refelxão Final .......................................................................................................................... 47 

Bibliografia ............................................................................................................................... 49 

 

  



VII 

 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Fig. 1 – José Maria do Espírito Santo e Silva ................................................................... 2 

Fig. 2 – José Ribeiro do Espírito Santo e Silva ................................................................ 3 

Fig. 3 – Ricardo Ribeiro do Espírito Santo e Silva .......................................................... 3 

Fig. 4 – Manuel Espírito Santo Silva ................................................................................ 4 

Fig. 5 – Manuel Ricardo Espírito Santo e Silva ............................................................... 4 

Fig. 6 – Dr. Ricardo Salgado ............................................................................................ 5 

Fig. 7 – Presenças internacionais ...................................................................................... 9 

Fig. 8 -  O BES – Identidade Corporativa ...................................................................... 10 

Fig. 9 – A nossa Cor – Banco Espírito Santo ................................................................. 11 

Fig. 10 – A nossa tipografia – Banco Espírito Santo...................................................... 11 

Fig. 11 – Posicionamento no desporto............................................................................ 12 

Fig. 12 - Cartão BES/WWF……..……………………………………………………...15 

Fig. 13 - Mapa com a localização do concelho de São Pedro do Sul ............................. 16 

Fig. 14 - Organigrama do Balcão de São Pedro do Sul .................................................. 17 

Fig. 15 – Cartões de Débito ............................................................................................ 30 

 

  

file:///C:/Users/Susana/Desktop/relatorio%20para%20imprimir/relatorio/indice.docx%23_Toc316517366


VIII 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 – Estratégia de Negócio ..................................................................................... 6 

Tabela 2- Estrutura do Grupo BES ................................................................................... 7 

Tabela 3 – Participações qualificadas ............................................................................... 8 

Tabela 4- Acionistas de referência ................................................................................... 8 

Tabela 5 - Análise SWOT da Agência de São Pedro do Sul .......................................... 18 

Tabela 6 – Soluções de Aplicações no Banco Espírito Santo ........................................ 24 

Tabela 7 - Várias soluções para crédito individual......................................................... 27 

Tabela 8 - Varias soluções de crédito habitação............................................................. 28 

Tabela 9 - Cartões de Crédito ......................................................................................... 30 

 

  



IX 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

ATM – Automatic Teller Machine 

BES – Banco Espírito Santo  

BESCL – Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa  

BIC – Banco Internacional de Crédito  

CMVM – Comissão de Mercado de Valores Mobiliários  

CRCL – Conservatório do registo comercial predial de Lisboa  

EURIBOR - Euro Interbank Offer Rate (Taxa de juro interbancária aplicada aos 

depósitos em euros) 

FIN – Ficha de Informação Normalizada  

GES – Grupo Espírito Santo  

IBAN – Número Internacional de Conta Bancária 

ICAE – Instrumento de Captação de Aforro Estruturado 

IRS – Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

NIB – Numero de Identificação Bancária 

PIN – Personal Identification Number (Número de Identificação Pessoal) 

PPR – Plano Poupança Reforma  

TAE - Taxa Anual Efectiva 

TAEG - Taxa Anual Efectiva Global 

TANB – Taxa Anual Nominal Bruta  

WWF – World Wildlife Fund (Fundo Mundial da Natureza) 

 

  

http://www.acabem.com/banco/euribor.htm


X 

 

GLOSSÁRIO  

Aplicação - é uma utilização de poupanças na aquisição de títulos com o objectivo de 

auferir rendimentos. 

Banco - é uma instituição financeira cujo serviço é o de mediação financeira. 

Bonificação - é um apoio financeiro do Estado, para aquisições de crédito com fins bem 

definidos. 

Capital - é a soma de todos os recursos, bens e valores, mobilizados, para a constituição 

de uma empresa. 

Capital Social - é o montante de capital de uma sociedade anónima que os accionistas 

vinculam ao seu património, como recursos próprios, destinados ao cumprimento 

dos objectivos da referida sociedade. 

Cartão de Crédito - permite realizar pagamentos diferidos, sem que o seu titular 

disponha de dinheiro nessa mesma altura. 

Cartão de Débito - é um cartão de pagamento imediato, que está associado a uma conta 

existente numa instituição financeira 

Cheque - é um registo físico que contêm uma ordem escrita que serve como meio de 

pagamento. 

Comissão - é uma retribuição que pode ser fixa ou percentual de um valor associado a 

uma determinada transacção. 

Crédito - é um contrato em que o banco coloca à disposição dos clientes, determinadas 

quantias de dinheiro, o qual terá que ser devolvido com juros e comissões conforme 

tenha sido contratualizado. 

Depósito - é o acto de colocar uma determinada importância a crédito numa conta de 

um banco. 

 EURIBOR - é a taxa de juro média à qual os bancos da zona Euro, vão emprestar 

dinheiro entre si, definida por 57 bancos de países da UE e de outros países. 

Fundos de Investimentos - são aplicações formadas pelo conjunto de vários 

investidores, para realizarem investimentos financeiros, com a finalidade de obter 

um determinado ROI (Retorno ao Investimento). 

http://www.acabem.com/banco/aplicacao.htm
http://www.acabem.com/banco/cartao-de-credito.htm
http://www.acabem.com/banco/fundos-de-investimentos.htm
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Imposto - é o valor de tributos exigido pelo Estado e sem qualquer contrapartida. 

Juros - são as taxas de rendimentos paga pelos bancos, empresas e pessoas que fazem 

créditos, quer para uso próprio quer para terceiros. 

Pocket – Estrangeirismo utilizado num cartão desta instituição (significa Bolso). 

Plano Poupança Reforma - é regulamentado por legislação, por forma a criar um 

complemento de reforma através de depósitos periódicos, únicos ou suplementares 

realizados ao longo da validade do contrato. 

Privatização - é a aquisição ou incorporação de uma companhia ou empresa pública 

por uma empresa privada. 

Spread - é a margem financeira aplicada pelos bancos, sobre uma determinada taxa de 

referência. 

Stakeholders - O termo inglês stakeholder designa uma pessoa, grupo ou entidade com 

legítimos interesses nas acções e no desempenho de uma organização. 

Taxa Anual Efectiva - traduz a taxa de juro nominal contratada, a frequência de 

pagamentos das prestações e os encargos iniciais do empréstimo.  

Taxa Anual Efectiva Global - traduz o custo total do crédito. 

Workflow  - Fluxo de Trabalho 

 

 

http://www.acabem.com/banco/imposto.htm
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INTRODUÇÃO 

Mais uma etapa chegou ao fim, uma fase da vida onde se adquire uma grande fonte de 

conhecimento e experiência a todos os níveis. Assim finalizo a vida de estudante, com a 

apresentação do relatório de estágio, onde descrevo uma das fases que a nível profissional me 

deu mais satisfação concretizar. 

O estágio exige o profissionalismo do estudante através de uma experiência de trabalho 

durante treze semanas. 

Estagiei durante três meses no Banco Espírito Santo em São Pedro do Sul. Decidi escolher 

esta instituição bancária pelo profissionalismo de todos que dela fazem parte, o rigor que têm 

mostrado e, sem dúvida, porque a banca é uma área com que me identifico bastante. 

Assim com todo o contentamento irei ao longo deste relatório descrever a minha experiência 

adquirida nesta instituição bancária. 

O meu estágio decorreu de acordo com o previsto no Plano de Estágio (Anexo I) 

Este relatório irá conter três capítulos: o primeiro capítulo destina-se à apresentação do Banco 

Espírito Santo, identificando a sua origem, bem como a sua história, missão, estratégia 

utilizada, a sua estrutura, a sua expansão internacional, o valor da sua marca e a sua 

sustentabilidade. Num segundo capítulo irá ser apresentada a agência onde estagiei, onde vou 

referir a sua localização, os seus pontos fortes e fracos, bem como as suas oportunidades e 

ameaças, o organigrama do balcão e os serviços prestados à comunidade. O último capítulo 

destina-se a relatar toda a experiência adquirida através das diferentes atividades que 

desenvolvi nesta instituição. 
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CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO DO BANCO ESPÍRITO SANTO 

 

1.1 -Identificação do Banco Espírito Santo 

 

O Banco Espírito Santo (BES) teve origem na atividade de José Maria do Espírito Santo e 

Silva, em 9 de abril de 1869, com um capital social de 3.600 contos. 

O Banco Espírito Santo encontra-se registado na conservatória do registo comercial e predial 

de Lisboa (CRCL), cujo número de contribuinte é o 500852367.  

Com a persistência e seriedade, é o banco português privado mais antigo, tendo construído, ao 

longo de 142 anos, uma imagem de confiança e credibilidade, que faz atualmente do BES, 

uma das marcas mais familiares dos portugueses.  

Os valores/atributos da marca do BES, estão presentes na sua cor, sendo o único banco que se 

veste de verde. É a cor do rigor, da verdade, da solidez, da transparência, do valor.
1
 

A marca do BES possui uma cor viva e luminosa, em que um espectro alargado de verdes traz 

novos atributos como a frescura, transparência, vitalidade, equilíbrio, intensidade e 

abrangência, para que os seus clientes o vejam como o banco verde do futuro. 

 

1.2 - Marcos históricos 

 1869-1915 – Da “Caza de Cambio” ao J. M. Banco Espírito Santo Silva & C.ª 

O BES tem origem na atividade de José Maria do Espírito 

Santo e Silva (Lisboa, 1850-1915), que em 1869 negoceia 

títulos de crédito e operações cambiais na sua “Caza de 

Cambio”, situada na calçada do Combro, em Lisboa. 

Com muito trabalho quase incessante e uma estratégia de 

gestão cambial decisiva, sempre na posição de sócio 

maioritário, a partir de 1884 fundou sucessivas casas  

bancárias em pleno coração financeiro de Lisboa.
2
 

 

 

                                                 
1
 Fonte http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=3571A83F-69A1-4AF1-8ED3-8CBF92FE24C3 

2
 Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=3571A83F-69A1-4AF1-8ED3-8CBF92FE24C3 

Fig. 1 – José Maria do Espírito 

Santo e Silva 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.a

spx?plg=2A6A9A1F-49C3-4386-

AB54-CCC70A0756D4 
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 1916-1932 – Da Espírito Santo Silva & Cª ao Banco Espírito Santo 

Com o falecimento do fundador, a 24 de dezembro de 1915, a 

firma dissolve-se para dar lugar à Casa Bancária Espírito 

Santo Silva & Cª., gerido pelo filho José Ribeiro Espírito 

Santo e Silva que, a 9 de abril de 1920, transformou a casa 

bancária em banco, com um capital de 3.600 contos.
3
 

No mesmo dia é inaugurada a primeira agência de 

Torres Vedras, passo inicial de uma estratégia 

esboçada com o desígnio de aproximar cada vez mais os 

clientes dos serviços bancários. 

Na década de 20, com as convulsões politicas, económicas e sociais que conduziram 

alguns Bancos à falência, o BES reforçou a sua posição e desta forma, em 1926, 

integra o grupo das cinco maiores instituições bancárias privadas.
4
 

 1933-1954 – Do BES ao BESCL: expansão da rede comercial e liderança da banca 

privada 

 

Com o novo modelo de gestão implementado por Ricardo 

Ribeiro do Espírito Santo e Silva, nos finais de 1932, inicia-

se uma fase de consolidação e de expansão da empresa. 

No decorrer dos exercícios seguintes o crescimento da rede 

de retalho, o aumento da quota de mercado, a diversificação 

das transações bancárias e a modernização orgânica são 

fatores que contribuem para que o Banco Espírito Santo 

assuma, em 1936, a liderança da banca privada nacional, 

assim como se torne o detentor da maior rede geográfica de 

balcões. 

Em 1937, a designação social é alterada para Banco Espírito Santo e Comercial de 

Lisboa (BESCL).
5
 

 

 

                                                 
3
 Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=2A6A9A1F-49C3-4386-AB54-CCC70A0756D4 

4
 Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=2A6A9A1F-49C3-4386-AB54-CCC70A0756D4 

5
Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=2A6A9A1F-49C3-4386-AB54-CCC70A0756D4 

Fig. 2 – José Ribeiro do 

Espírito Santo e Silva 

Fig. 3 – Ricardo Ribeiro do 

Espírito Santo e Silva 

Fonte:http://www.bes.pt/si

tebes/cms.aspx?plg=2A6A

9A1F-49C3-4386-AB54-

CCC70A0756D4 

Fonte:http://www.bes.pt/site

bes/cms.aspx?plg=2A6A9A

1F-49C3-4386-AB54-

CCC70A0756D4 
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 1955-1972 – Internacionalização, fomento industrial e inovação dos produtos 

bancários  

Em 1955 Manuel Ribeiro Espírito Santo Silva, assume o lugar 

de Presidente do Conselho de Administração, por falecimento 

do irmão Ricardo ocorrido a 2 de fevereiro. 

Este opta pela inovação dos produtos e serviços bancários, com 

relevo particular para o lançamento de crédito individual, em 

1965 e, no ano seguinte, para o lançamento de cheques de 

viagem e a instalação do sistema de Pagamento de Cheques. 

Neste mesmo ano, adquire a Casa Bancária Blandy Brothers a 

operar no Funchal. 

É na década de 70 que o BESCL internacionaliza os seus 

interesses sendo cofundador do Liber Bank em 1972, e nos anos seguintes de outras 

instituições, assim como o Banco Inter Unido, com um capital de 170.000 contos.
6
 

 

 1973-1990 – Constituição do Grupo Espírito Santo 

Em março de 1973 Manuel Ricardo Espírito Santo e Silva, ascende 

à presidência do Conselho de Administração. Pouco tempo depois, 

o Decreto-lei Nº 132-A de 14 março de 1975 nacionaliza as 

instituições de crédito nacionais com sede no território. Impedido de 

desenvolver atividades em Portugal, o Grupo Espírito Santo (GES), 

refaz os seus interesses financeiros no exterior, em países como o 

Brasil, Suíça, França e Estados Unidos da América. Neste mesmo 

ano é criado a Espírito Santo International Holding, com sede no 

Luxemburgo e três anos mais tarde, a Compagnie Financière 

Espírito Santo, em Lausanne. 

Nos anos 80 e na sequência da reabertura das atividades bancárias à iniciativa privada, 

o GES regressa a Portugal tendo feito uma parceria com a Caisse Nationale du Crédit 

Agricole e com o apoio de um núcleo de acionistas portugueses constituiu o Banco 

Internacional de Crédito (BIC). Assim com a recuperação do Banco, o GES inicia um 

                                                 
6
Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=2A6A9A1F-49C3-4386-AB54-CCC70A0756D4 

 

Fig. 4 – Manuel Espírito 

Santo Silva 

Fig. 5 – Manuel Ricardo 

Espírito Santo e Silva 

Fonte:http://www.bes.pt/sit

ebes/cms.aspx?plg=2A6A9

A1F-49C3-4386-AB54-

CCC70A0756D4 

 

Fonte:http://www.bes.p

t/sitebes/cms.aspx?plg=

2A6A9A1F-49C3-4386-

AB54-CCC70A0756 
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conjunto de projetos de reorganização administrativa, de modernização tecnológica e 

informática, melhoria do atendimento e da qualidade do serviço. 

 

 1991-… - Grupo Banco Espírito Santo: consolidação e estratégia da expansão nacional 

e internacional assentes na criação de valor. 

A 9 de julho de 1991 realiza-se a primeira fase da 

operação de venda do BESCL (40% do capital), sendo os 

restantes 60% comprados no início de 1992. 

Consequentemente, a sua atividade torna-se cada vez 

mais abrangente, passando de Banco Universal a Grupo 

Financeiro Global – Grupo Banco Espírito Santo (Grupo 

BES). 

Finalmente, por escritura de 6 de julho de 1999, o 

BESCL adota a designação de Banco Espírito Santo 

(BES). 

Passado um ano, consolida os investimentos em Espanha, com a aquisição da Benito y 

Monjardino e da GES Capital. 

Em julho de 2002, inicia a atividade nos Açores, fundando o Banco Espírito Santo dos 

Açores, e um ano mais tarde, adquire o Bank Espirito Santo International, Limited. 

Durante os próximos anos, a sua presença fez-se sentir em 23 países e 4 continentes
7
, 

através de sucursais, escritórios de representação ou empresas participadas, fazendo do 

Grupo BES atualmente o mais internacional dos grupos financeiros privados 

portugueses. Liderado pelo Dr. Ricardo Salgado, e com a sabedoria e experiência 

herdada do passado, o BES projeto o futuro alicerçado na sua forma única de ser, 

negociar, investir e gerir, sob o lema: “Há mais de 140 anos, acompanhando as voltas 

que o mundo dá”.
8 

 

 

 

                                                 
7
Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=5A8CCDC8-401B-4FCB-87FC-8719D247AE79 

8
Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=2A6A9A1F-49C3-4386-AB54-CCC70A0756D4 

Fig. 6 – Dr. Ricardo Salgado 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/c

ms.aspx?plg=5A8CCDC8-401B-

4FCB-87FC-8719D247AE79  
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1.3 -Missão e Abordagem Comercial 

Esta instituição bancária tem como objetivo central a criação de valor para os clientes, 

colaboradores e acionistas. A sua missão fundamental é 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 colaboradores e clientes. O Banco Espírito Santo entende que 

é seu dever permanente contribuir cada vez mais para o desenvolvimento social, cultural e 

ambiental do País. 

 

1.4-Estratégia e modelo de negócio 

O Grupo BES assume como principais eixos de desenvolvimento e diferenciação estratégica a 

prestação de serviços caraterizados pela excelência e permanente orientação para as 

necessidades de cada Cliente, assumindo-se como um grupo financeiro universal que serve 

todos os segmentos de Clientes particulares, empresariais e institucionais. A estes segmentos 

o Banco Espírito Santo oferece uma gama abrangente de produtos e serviços financeiros 

através de abordagens e propostas de valores diferenciadas, que são capazes de responder às 

necessidades que assentam em três vetores: conhecer melhor as necessidades, 

desenvolvimento da oferta de acordo com as necessidades identificadas e encontrar as 

melhores soluções. 

 Tabela 1 – Estratégia de Negócio 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=BC33512B-650D-4266-AA15-630487B071BC 
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1.5 -Estrutura do Grupo BES 

 

O Grupo Banco Espírito Santo tem como objetivo uma abordagem comercial segmentada, 

estando desta forma estruturado em diferentes unidades de negócio, que determinaram a sua 

maior especialização. 

Tabela 2- Estrutura do Grupo BES 
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 Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms ms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1 

 

 

 

 

Banca 

BES Oriente (Macau) 

99,75%  

ES Bank (EUA) 98,45% 

BES Açores 57,53% 

BESIL (I. Caimão) 100% 

BES Cabo Verde 99,99% 

BES Angola (Angola) 

51,94% 

BEST 66% 

BES Vénétie (França) 42,69% 

BIBL (I. Caimão) 100% 

Moza Banco (Moçambique) 25,1% 

Aman Bank (Libia)40% 

 

Banca de 

Investimento 

BESI (Portugal e Espanha) 

100% 

BESI (Brasil) 80% 

Capital de Risco ES Capital 100% ES Ventures 100% 

Crédito 

Especializado 

Locarent 50%  

 

Gestão de Ativos 

ESAF SGPS 85%  

BESAF (Brasil) 82,5% 

 

ESAF (Espanha) 85%  

BESAACTIF (Angola) 61,95% 

 

Seguros 

BES Vida 50%  

Europ Assistance 23% 

BES Seguros 25% 

Outros ES Recuperação de Crédito 

100%  

ES Contact Center 41,7% 

Esumédica 24,90% 

ESI 100%  

ESGEST 84,90% 

 

Sociedades 

Eminentes 

BES Finance (I.Caimão) 

100% 

 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=636E8CCD-A4D9-472A-8384-A025AE6793A1
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1.6 -Composição dos Acionistas 

Os principais acionistas do Banco Espírito Santo, em 31 de dezembro de 2010, são os 

seguintes: 

 

Tabela 3 – Participações qualificadas 

 

 

 

 

 

No ano de 1991/1992 ocorreu a privatização do banco, dando origem à formação dos 

acionistas do BES, que resulta da parceria entre Espírito Santo Financial Group e o Crédit 

Agricole. O Banco Espírito Santo também tem vindo a estabelecer acordo com a Portugal 

Telecom e com o Banco Bardesco. 

Tabela 4- Acionistas de referência 

 

 

  

 

 

 

  

Acionistas % Ações Ordinárias 

BESPAR - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 

S.A. 
40.00% 

Crédit Agricole, S.A. 10.81% 

Bradport, SGPS, S.A. 
1
 6.05% 

Silchester International Investors Limited 5.41% 

Portugal Telecom 2.62% 

ESFG Bespar Crédit Agricole 

Bardesco PT ESFG 

67,4%

%%

 

 67,4% 

 67,4% 

32,6% 

6,05% 2,62% 

10,81% 40% 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=1222330B-1410-45D3-8F3D-89927FBD1745 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=1222330B-1410-45D3-8F3D-89927FBD1745 
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Fig. 7 – Presenças internacionais 

1.7 -Presença Internacional 

 

O Banco Espírito Santo está presente em vinte e três países espalhados pelos quatro 

continentes, representado através de sucursais, escritórios e empresas participadas, sendo 

deste modo, a instituição bancária mais internacional dos grupos financeiros portugueses. 

O aspeto fulcral da estratégia do grupo BES foi o crescimento e posicionamento como Banco 

de Referência, tendo duas vertentes fundamentais, sendo uma, o facto de apoiar empresas 

Portuguesas no estrangeiro, para poder acompanhá-las nos mercados para onde exportam e 

investem, e por outro lado acompanhar as comunidades portuguesas em países com ligações 

culturais com Portugal, como Espanha, Angola e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escritório de representação e escritórios de remessas Subsidiarias & Associadas 

Sucursais internacionais  Participações 

financeiras 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=794C161B-E3EC-40DD-ACDA467B0319E858 



 

10 

 
Susana Silva 

1.8 -A Marca 

1.8.1 -Valor da Marca 

O Banco Espírito Santo é a marca mais valiosa em Portugal entre empresas que compõem o 

índice de referência da bolsa nacional, pois lidera o “Top 10 Brands Portugal 2011” da 

Interbrand. 
9
 

Tem um valor estimado em 951 milhões de euros
10

, que é fruto de uma gestão orientada para 

a criação de valor para clientes, acionistas, fornecedores e colaboradores, assim como todo o 

trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos para alcançar o sucesso atual. 

Os valores principais desta instituição bancária são a Permanência, a Solidez e a 

Portugalidade. Deste modo, a marca BES une de uma “forma única o passado, o presente e 

futuro numa visão de “relação” que se posiciona no território da “sabedoria financeira”.
11

 

O Banco Espírito Santo tem uma dupla dimensão, que assenta quer na comunicação 

institucional quer na comunicação cliente. Assim o modelo de gestão utilizado por este Banco 

reforça o espectro das marcas que operam no setor financeiro português. 

 

1.8.2 -Identidade Corporativa 

Com 140 anos de persistência e seriedade, o banco privado português mais antigo construiu 

uma imagem de confiança e credibilidade, fazendo assim desta instituição, uma das marcas 

mais familiares em Portugal. 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=925BB3DC-777B-4739-B0A4-84186F70760D 

10
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=925BB3DC-777B-4739-B0A4-84186F70760D 

11
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=925BB3DC-777B-4739-B0A4-84186F70760D 

Fig. 8 - O BES – Identidade Corporativa 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=3571A83F-69A1-4AF1-8ED3-8CBF92FE24C3 
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1.8.3 -A Cor 

O Banco Espírito Santo é o único banco que veste a cor verde, na qual a cor transmite tudo 

sobre o que são, ou seja, é a cor do rigor, da verdade, da solidez, da transparência e do valor. 

A marca tem sofrido alterações, estando agora mais viva e 

luminosa, estando assim virada para o futuro, cheia de 

vitalidade e dinâmica. Com um espectro alargado de verdes dá 

a esta instituição novos atributos como a frescura, 

transparência, vitalidade, equilíbrio, intensidade e 

abrangência. 

Assim hoje o BES é um banco onde permanece a vontade de 

fazer mais e melhor, para deste modo alcançar o sucesso, e 

onde à sabedoria financeira se pode acrescentar modernidade, 

abrangência e frescura. 

 

 

1.8.4 - A tipografia 

Ao longo dos anos, o BES acompanhou as mudanças que ocorriam em cada época, daí que a 

imagem clássica já refletisse aquilo que o banco é hoje, tal como a sua tipografia que foi 

alterada, na qual continuou cheia de vitalidade e dinâmica. 

  

Fig. 9 – A nossa Cor – Banco Espírito 

Santo 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/

cms.aspx?plg=3571A83F-69A1-

4AF1-8ED3-8CBF92FE24C3 

Fig. 10 – A nossa tipografia – Banco Espírito Santo 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=3571A83F-69A1-4AF1-8ED3-8CBF92FE24C3 
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1.9 -Patrocínios 

Como Patrocinador, o Banco Espírito Santo está presente em vários eventos, como a Seleção 

Nacional, Estoril Open, o Hipismo e o Clube Naval de Cascais. Todo o seu patrocínio envolve 

eventos desportivos altamente mobilizadores, e de grande impacto na sociedade, tendo em 

conta os valores de sucesso e reputação que quer ver associados à sua marca. Para divulgar as 

suas campanhas, o BES utiliza o carisma de uma grande figura do futebol, o Cristiano 

Ronaldo que desde o ano de 2003, colheu os resultados de uma aposta arriscada e visionária 

na altura.
12

 Este tipo de estratégia tem por objetivo abranger e apostar em lugares cativos 

junto de símbolos para desta forma presenciar momentos únicos da vida nacional.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                 
12

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=B0F6BF26-34CA-43F3-B707-86C35C6B06BF 

Fig. 11 – Posicionamento no desporto 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=B0F6BF26-34CA-43F3-B707-86C35C6B06BF 
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1.10 – Sustentabilidade 

1.10.1 - Sustentabilidade no BES 

Toda a sustentabilidade do BES tem sido conseguida pela atuação nas áreas de negócio mais 

relevantes, pela adoção de medidas e comportamentos dinâmicos e pela criação de produtos 

renovadores que contribuem de forma positiva para o progresso do Banco e dos grupos onde 

se insere e influencia. 

O diálogo realizado com os stakeholders, sobre os temas mais relevantes, é uma estratégia 

adotada pelo Banco Espírito Santo para a sua sustentabilidade. A visão e atividades do Grupo 

e as tendências para o setor financeiro, são definidas tendo como base o processo de consulta 

aos stakeholders. Assim, a estratégia do Grupo BES assenta em seis dimensões: 

 Envolvimento com stakeholders – Desenvolver traços característicos do grupo BES 

entre os clientes, fornecedores, colaboradores, parceiros e acionistas. 

 Inovação e empreendedorismo – Identificar e estimular soluções inovadoras, para 

desta forma fomentar o aparecimento de novos negócios e soluções. 

 Inclusão Financeira – Desenvolver produtos e soluções financeiras direcionados para 

segmentos sociais e profissionais com necessidades especiais. 

 Biodiversidade e alterações climáticas – Colaborar na proteção da biodiversidade e 

reagir às alterações climáticas, através de iniciativas financeiras e de envolvimento 

com a sociedade. 

 Cidadania Responsável – Ser um parceiro ativo na sociedade, através de iniciativas de 

caráter cultural, social e educacional. 

 

1.10.2 - Governance e Ética 

As regras e a estrutura governamental definidas pelo Banco Espírito Santo têm a intenção de 

garantir uma governação responsável, e dirigir a criação de valores, refletindo assim, o claro 

compromisso com a adoção das melhores práticas internacionais e com as recomendações da 

Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).  

Os valores do governo do BES assentam na transparência da divulgação da informação aos 

diferentes stakeholders; no estabelecer de responsabilidades no interior da hierarquia e na 

existência de processos de monitorização e fiscalização, tanto externa como interna. 
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1.10.3 - Princípios e Políticas 

Os princípios e políticas do BES são definidos tendo em consideração o seu relacionamento 

com os diversos stakeholders, que são pedras essenciais do seu modelo de gestão. A atuação 

desta instituição bancária orienta-se no sentido deconsolidar o caminho para o 

desenvolvimento sustentável, impulsionando uma gestão assente em pilares económicos 

sociais e ambientais. 

 

1.10.4 - Produto e serviços 

Com o objetivo de satisfazer os clientes, o BES desenvolveu uma oferta de produtos e 

serviços especializados adequadas a diferentes necessidades. Ciente da importância que tem o 

setor financeiro no desempenho do desenvolvimento sustentável, o BES, criou uma oferta 

específica de produtos e serviços financeiros inovadores que beneficiam a responsabilidade 

ambiental e a inclusão financeira. A esses produtos desenvolvidos temos a conta 18.31 (ver 

anexo II) que se adequa à política de sustentabilidade que o Grupo BES adota, de forma 

transversal, nas diversas áreas de negócio; o Micro Crédito tem como objetivo dar soluções de 

financiamento para novos projetos de empreendedores, para quem não tem garantias reais 

para solicitar um crédito bancário tradicional; a linha de apoio às micro e Pequenas Empresas 

através do fundo de apoio e de protocolos celebrados entre o banco e autarquias; novos 

residentes aos quais são oferecidos produtos e serviços específicos, com o intuito de facilitar a 

integração dos emigrantes na sociedade portuguesa; aos seniores, a quem são atribuídos 

produtos específicos para este segmento; os fundos, que o BES é líder na oferta de produtos e 

serviços financeiros inovadores, disponibilizando um amplo conjunto de fundos de 

investimento em empresas que apostam nas melhores práticas de Governance e de 

responsabilidade social e ambiental; o cartão BES/WWF (World Wildlife Fund), é um cartão 

cobranded com a WWF (ver anexo III), em Portugal, numa parceria pioneira; a European 

Responsible Fund, fundo ético que investe em ações ou obrigações emitidas por estados 

europeus; o Europe Index, fundo com licença para construção e exploração de parques eólicos 

e investimentos em energia renováveis; Luso Carbon Fund, consiste em desenvolver projetos 

em energias renováveis e eficiência energética no âmbito do protocolo de Quioto; o New 

Energy Fund, investimento em projetos e empresas de energia renováveis em países de língua 
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oficial portuguesa; os fundos de investimento em ações do setor da ecologia; e os fundos de 

investimento em ações do setor das novas energias.
13

 

 

 

 

 

  

                                                 
13

 Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?labelid=cartaowwf 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?labelid=cartaowwf 

Fig. 12 - Cartão BES/WWF 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=8579BE69-8E6B-4F6F-A295-B04BCF27A9E3 
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CAPÍTULO II -O BALCÃO DO BES EM SÃO PEDRO DO SUL 

 

Cada balcão tem responsabilidades e objetivos a cumprir, pois todos trabalham para alcançar 

sucesso e prestarem o melhor serviço a cada cliente, pois no BES cada cliente é único e tem 

que ser tratado da melhor maneira possível. 

 

2.1-Localização da empresa 

A agência bancária onde estagiei, localiza-se na 

rua Calçada do Querido em São Pedro do Sul, 

no distrito de Viseu, com o código B0581 – São 

Pedro do Sul, sendo o gerente do Balcão a Dr.ª 

Felícia Couto. Este cidade beirã, situa-se em 

pleno vale de Lafões, rodeada pelos maciços da 

serra de São Macário, a serra de Arada e a 

Gralheira. 

Situada na região Centro e sub-região de Dão – 

Lafões, possui 19.083 habitantes
14

, segundo 

dados do I.N.E. (Instituto Nacional de 

Estatística) de 2001, com uma área de 348,68 

km
2
.  Subdividido em 19 freguesias, o concelho 

de São Pedro do Sul é limitado a nordeste pelo 

concelho de Castro Daire, sueste por Viseu, a sul 

por Vouzela, a sul e oeste por Oliveira de Frades, 

a oeste por Vale de Cambra e a noroeste por 

Arouca. Este município foi criado em 1836 pela divisão do antigo concelho de Lafões, e foi 

elevado a Cidade em 12 de junho de 2009
15

. 

Um dos factos que influenciou a que este concelho passasse a cidade, bem como o seu 

desenvolvimento, foi o forte nível turístico que possui. As termas de São Pedro do Sul, sendo 

                                                 
14

 

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&

selTab=tab3 
15

 http://www.cm-spsul.pt/apresentacao.asp 

Fig. 13 - Mapa com a localização do 

concelho de São Pedro do Sul 

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Local

SaoPedroDoSul.svg 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LocalSaoPedroDoSul.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LocalSaoPedroDoSul.svg
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a mais importante estância termal no nosso país, bem como a zona montanhosa deste 

município, proporcionam aos visitantes momentos maravilhosos, e na qual a fama das suas 

águas termais e o encanto paisagístico faz desta cidade um paragem obrigatória para os 

turistas.  

Deste modo, as boas acessibilidades bem como a boa educação, e a formação de todos os que 

levam este concelho a destacar-se no distrito de Viseu, são fatores que conduzem a um forte 

crescimento bem como proporcionam o desenvolvimento económico e social da cidade e da 

sua região.  

 

2.2 -Organigrama do balcão de São Pedro do Sul 

Na seguinte figura, apresento o organigrama da agência do Banco Espírito Santo onde 

estagiei: 

Fig. 2 - Organigrama do Balcão de São Pedro do Sul 

 

 

 

 

Neste organigrama, pode-se observar que o gerente coordena todos os departamentos da 

agência, sendo apoiado pelo segundo responsável. Esta estrutura traz vantagens para a 

instituição, tais como, a rapidez na tomada de decisões quer em situações urgentes ou 

José Luis Cardoso 

Ana Botas 

Felicia Couto Gerente  

Segundo 
Responsável 

Atendimento 
Geral 

Serviços  Atendimento Caixa 

Responsável pela 

carteira de clientes 

particulares carteira 

de negócios e carteira 

360º Atendiment

o Particular 
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normais, bem como a facilidade de comunicação com o grupo. Neste tipo de organização, 

também poderiam surgir desvantagens, uma vez que poderia criar-se uma dependência do 

gerente, embora neste caso isso não aconteça, pois na ausência deste, é o segundo responsável 

que o substitui. 

 

2.3 -Análise SWOT 

 

A análise SWOT (Strengths; Weaknesses; Opportunities and Threats) é uma ferramenta 

utilizada para observar os fatores da empresa que podem afetar o seu funcionamento. É o 

instrumento primário do estágio de um planeamento, na qual se faz uma análise interna e 

externa da empresa. 

Esta análise consiste em determinar os pontos fortes e fracos relativos à empresa, e as 

oportunidades e ameaças relativamente ao meio que a envolve. 

 

 

Tabela 5 - Análise SWOT da Agência de São Pedro do Sul 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Diversificação de negócios; 

 Localização da agência (centro da cidade); 

 Vasto conhecimento em marketing, 

especializado na área; 

 Novos produtos e serviços inovadores; 

 Qualidade nos processos e serviços. 

 População idosa; 

 Elevado nível de analfabetismo; 

 Processo administrativo com excesso de 

burocracia. 

 Alguns produtos e serviços semelhantes 

em relação aos seus competidores. 

Oportunidades Ameaças 

 Elevada apetência dos indivíduos para o 

investimento e consumo; 

 Exploração de pequenos nichos de 

mercado; 

 Alianças de estratégia; 

 Expansão internacional. 

 Elevada concorrência; 

 Luta de taxas com competidores; 

 Crise nacional e internacional. 
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Deste modo, o quadro acima representa uma possível análise SWOT na agência onde estagiei. 

Assim, nos pontos fortes estão descritos quais as competências mais fortes da agência, bem 

como as que estão sobre a sua influência, caracterizada pela sua diversificação de negócio, 

uma vez que prestam diversos serviços; a sua localização no centro da cidade de São Pedro do 

Sul, possibilitando um fácil acesso a esta agência bancária; conhecimentos em Marketing, 

para a divulgação de novos produtos e serviços, bem como a sua constante inovação; e por 

último a qualidade na prestação de serviços, satisfazendo todas as necessidades dos clientes. 

Os pontos fracos desta instituição bancária, retrata as competências que estão sobre a sua 

influência mas que, de alguma forma, atrapalham e não geram vantagens competitivas, como 

o elevado número de população idosa, que dificulta a relação entre o cliente e agência, bem 

como o elevado nível de analfabetismo existente nesta região; o excesso de burocracia torna o 

processo administrativo mais lento; e por ultimo, o facto desta instituição possuíre produtos 

semelhantes às outras instituições bancárias, dificultando a venda ao cliente. 

As oportunidades são as forças externas à empresa que influenciam positivamente a 

organização, mas que não há controlo sobre elas. Assim, é referido como oportunidades a 

grande motivação por parte dos clientes em investir e consumir os produtos existentes, devido 

a credibilidade que esta instituição bancária tem a nível nacional; a exploração de pequenos 

nichos de mercado, tendo diversos produtos para cada tipo de necessidade; as alianças de 

estratégia, como é o caso das seguradoras; e a expansão internacional que facilita o acesso 

para os que se deslocam pelo mundo. 

As ameaças são as forças externas que não sofrem com a sua influência e que pesam 

negativamente para a empresa. Neste caso, é apontado como principais ameaças o facto de 

haver uma elevada concorrência, uma vez que existe várias instituições bancárias junto a 

banco Espírito Santo de S. Pedro do Sul, bem como a luta de taxas entre elas; o facto de 

estarmos a passar pela crise tanto a nível nacional como internacional, tem afectado bastante 

as instituições bancárias.  

 

2.4 -Serviços disponíveis no Banco Espírito Santo 

No Banco Espírito Santo são disponibilizados diferentes tipos de serviços para que, deste 

modo, se consiga angariar um vasto grupo de clientes, a quem são disponibilizados diferentes 

produtos de elevada qualidade.  
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2.4.1 - Abertura de contas 

Para que os clientes possam usufruir dos diferentes produtos Banco Espírito Santo, é 

necessário que abram uma conta à ordem, pois esta será uma conta de suporte para qualquer 

tipo de aplicação, crédito, seguro, entre outros. 

 

2.4.2 - Conta à ordem 

O Banco Espírito Santo tem várias contas à ordem, onde oferece inúmeras vantagens, para a 

gestão do dia-a-dia financeiro, com características diferenciadas. Assim, nestas contas à 

ordem a flexibilidade de movimentação através de cartões, cheques, ordens de pagamento, 

transferências, domiciliação de pagamentos, BES Direto, BES Net, bem como serviços que 

lhe possibilitam controlar permanentemente a situação financeira do cliente, como saldos, 

movimentos, posição integrada, entre outros, são algumas das vantagens que o BES tem para 

oferecer com estes produtos e serviços. 

Para tornar a abertura de conta mais fácil e rápida o BES dispõem de três opções: 

 O BES contacta o cliente, para informar e tratar de tudo para a abertura de conta; 

 Agendamento de uma reunião, na qual é necessário preencher um formulário no site do 

BES; 

 Abertura de conta no balcão mais próximo. 

Para finalizar a conta é necessário o preenchimento de documentos, tais como: 

 Caracterizar o cliente no sistema informático; 

 Preencher a ficha de caracterização do cliente; 

 Ficha de assinaturas; 

 Impresso único; 

 FIN (Ficha de Informação Normalizada); 

 Montante mínimo varia consoante o tipo de conta. 
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2.4.3 -Tipos de contas à ordem no Banco Espírito Santo  

 

Conta BES 100% (vantagens): 

 Conta à ordem que rende juros; 

 Dois cartões de crédito BES Verde;  

 Pagamentos e transferências nacionais no BESnet e BESdireto Automático; 

 Pagamento automático de despesas: água, luz, gás, telefone, telemóvel e internet; 

 Descoberto autorizado até 100% do ordenado. 

 

BES 100% Gold (vantagens): 

 

 Dois Cartões de crédito BES Gold gratuitos, com um pacote de serviços e seguros 

abrangentes; 

 Dois Cartões de débitogratuitos; 

 Um livro de cheques gratuito;  

 Principais operações gratuitas no BESnet e BESdireto automático, como pagamento de 

serviços, transferências bancárias nacionais, carregamento de telemóveis, entre outras; 

 Conta à Ordem sem comissões de manutenção; 

 Possibilidade de ter um descoberto autorizado, à taxa de 12,5%, igual a 100% do seu 

ordenado se domiciliado no BES e mediante aprovação comercial. 

 

BES nº1(vantagens): 

 Dois Cartões de crédito BES Gold gratuitos, com um pacote de serviços e seguros 

abrangentes; 

 Dois Cartões de débito BES gratuitos; 

 Um Livro de cheques gratuito por ano; 

 Operações gratuitas nos canais diretos, para pagamento de serviços, transferências 

bancárias, carregamento de telemóveis, entre outras; 

 Conta à Ordem sem comissões de manutenção; 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=cd97ddde-09b7-4ca8-b84b-7a0f04a1c9fb
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=4cb7720e-69fb-4a05-866d-28f9103c69c6
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=cb8e71f3-7b88-4408-a82a-b966056889f7
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 Possibilidade de ter um descoberto autorizado, à taxa de 9,5%
16

, igual a 100% do seu 

ordenado se domiciliado no BES e mediante aprovação comercial.  

Conta 18.31(vantagens): 

 Muito acessível; 

 Dois Cartões BES Duo e 2 Cartões BES WWF; 

 Conta Poupança BES 18.31; 

 E é verde;
17

 

 Pagamento automático das suas despesas mensais; 

 Pocket BES;
18

 

 Acesso a um descoberto autorizado até 100% do ordenado; 

 BESnet e BESdireto automático. 

  

BES 100% 55+ (vantagens): 

 Conta à ordem que rende juros; 

 Dois Cartões de crédito BES Verde; 

 Dois Cartões BES Duo; 

 Assistência médica em casa; 

 Assistência técnica em casa; 

 Descoberto autorizado até 100% do ordenado. 

 

BESJovem (vantagens): 

 

 A conta BES Jovem não tem despesas de manutenção; 

 Pode ter associado o cartão pré-pago Pocket BES; 

 Cartão BES Duo sempre gratuito; 

 Soluções de poupança para agora e para o futuro. 

 

                                                 
16

TAEG de 10,3%. Exemplo considerado para €1.500 de montante atribuído de descoberto autorizado em D.O. e prazo de 3 meses 

(pressupõe a utilização total do montante). O saldo de descoberto vence juros mensalmente, contados diariamente sobre o saldo em dívida, à 

taxa mencionada. A base de cálculo é atualizada a 365 dias. (Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=cb8e71f3-7b88-4408-a82a-

b966056889f7) 
17

Ao aderir a este credito habitação, está a contribuir para a conservação da natureza, para o combate ao aquecimento global bem como o 

desperdício da água. Assim, 0,5% reverte para WWF. 
18

É um cartão pré-pago e gratuito, para efetuar compras na internet. 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=5d947921-aeac-4103-a7c2-ea3003bad382
javascript:window.parent.document.location.href='cms.aspx?labelid=contapoupanca1831';
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f9f44e6c-2d63-48d1-abfa-0da0f88a1282
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?labelid=besjovem
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BES Movimento Júnior (vantagens): 

 

 Sem despesas de manutenção; 

 Acesso a produtos da Poupança BES Júnior; 

 Oferta do porquinho mealheiro BES. 

 

BES100%Gold RE (vantagens): 

 

 Descontos nos seguros; 

 Cartão BES GOLD; 

 Cartão BES DUO; 

 Pagamento automático de despesas mensais; 

 Todas as vantagens a €0. 

 

BES100%Boas-Vindas (vantagens): 

 Cartões BES Duo, com anuidade gratuita, para os 1º e 2º titulares; 

 Cartão de Crédito BES Verde (opcional), sujeito a análise casuística; 

 Adesão gratuita aos Canais Diretos BES; 

 Cartão Pré-Pago Familylinks;   

 Pagamento automático de despesas, tais como água, luz, gás, entre outras (desde que 

sejam empresas com as quais o BES tem acordo);   

 Domiciliação de ordenado. 

BES100%Parceiro + (vantagens): 

 

 Conta à ordem que rende juros; 

 BESnet e BESdirecto; 

 Dois Cartões de débito e dois Cartões de crédito; 

 Assistência Médica em casa; 

 Assistência Técnica em casa; 

 Pagamento automático das despesas mensais; 

 Desconto no spread do Crédito Habitação; 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=b97efdf2-16d9-4fa0-81d9-6ed9d0d103aa
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=c1286008-e150-4b09-8a75-510d9a9f3508
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=5590560f-9398-4a17-b755-07bbb5cea13a
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=13387ca4-b688-42ce-bf0e-4a894686b350
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 Desconto na taxa de juro do Crédito Individual. 

 

BESUP (vantagens): 

 

 Viagens; 

 Comunicações; 

 Conta com BESup; 

 Canais Diretos; 

 Outras ofertas. 

 

2.4.4 - Aplicações 

 

Seguidamente, irei referir todas as soluções que o Banco Espírito Santo tem para oferecer, 

relativamente a contas poupança e depósitos a prazo, onde permite ao cliente ver o seu 

dinheiro crescer com comodidade, segurança e rapidez. Deste modo, irei descrever num 

quadro, as diversas opções de depósito a prazo, onde constam vantagem como taxas de juro 

garantidas e sem risco. 

 

Tabela 1 – Soluções de Aplicações no Banco Espírito Santo 

 

 

 

Conta Poupança Dez 

Esta conta permite poupar a partir de €10 e até 

€2.000, com entregas mensais, em que poderá 

reforçar o valor das entregas bem como 

cancelar a conta em qualquer momento. Esta 

conta poderá ter um prazo de 1, 3, 5 e 10 anos. 

A taxa de juro rende 3% (TANB) ao ano. 

Caso sejam feitas as 12 entregas anuais, 

receberá uma bonificação de 0,25% TANB.          

 

 

Conta Poupança BES 18.31 

Este depósito a prazo funciona como a Conta 

Poupança Dez, tendo diferenças como o 

prazo, que nesta é de 4 anos, e o montante 

máximo por mês é de €325. 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=e60e644f-d27f-40c0-afcc-0bf948c2c225
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Conta Poupança BES Jovem 

A conta poupança BES jovem, é uma 

poupança mensal, totalmente flexível, e que 

admite reforços. É uma conta direcionada para 

os jovens até aos 17 anos. Tem um prazo de 

31 dias renovável, e o montante mínimo é de 

€25, sendo os juros pagos mensalmente. Os 

juros são dados pela Euribor a um mês no dia 

da subscrição do contrato.  

 

 

 

Poupança BES Júnior 

Ao subscrever ou reforçar a conta poupança 

BES Júnior com €100, recebe a “Avozinha”, 

um porquinho mealheiro. (Ver Anexo IV) 

Assim, esta conta poupança programada 

Júnior tem um prazo de 1, 3, 5, 10 anos, com 

uma taxa anual de 3%, e uma bonificação de 

0,25% se forem feitas as 12 entregas anuais. 

 

 

 

Poupança-habitação 

Este depósito a prazo tem como finalidade a 

aquisição, construção, ampliação de habitação 

própria. O prazo é de 1ano podendo ser 

renovável, com a remuneração de 0,25% 

TANB, um montante mínimo de €500, 

podendo ser reforçada a qualquer momento.  

 

 

Poupança Condomínio 

Esta poupança permite obter uma gestão 

conjunta e eficiente dos fundos de reserva 

para obras de conservação das partes comuns 

dos prédios. Assim, o prazo é de 1 ano, como 

uma remuneração de 0,30% TANB no final 

do prazo, com um montante mínimo de €500, 

podendo ser reforçado a partir de €150. 

 

Conta Poupança Reformado 

A Conta Poupança Reformado, é um depósito 

a prazo, para pessoas em situação de reforma 

por velhice ou invalidez, que vai de seis 

meses a um ano, com uma remuneração de 

http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=0aa09b90-1ce5-4988-9b1e-38aa452cfdff
http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=5256b864-7a2f-43aa-b81c-784c7a6c1034
http://www.bes.pt/SITEBES/cms.aspx?plg=c0b07d37-23f1-4e14-96e5-033f02d1fe7c
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0,25% TANB, com um montante mínimo de 

€250, que permite beneficiar da isenção de 

impostos sobre o rendimento para quantias até 

€10.500.  

 

 

 

2.4.5 - Soluções de Reforma 

 

O Banco Espírito Santo dispõe de vários produtos direcionado para diferentes faixas etárias. 

Tem à disposição diversas soluções de reforma de planos de poupança de médio ou longo 

prazo, que contribuem para financiar um complemento de reforma.  

Assim, o BES disponibiliza diversos fundos aos seus clientes, tais como: 

 

 PPR (Plano Poupança Reforma) Dinâmico ICAE(Instrumento de Captação de Aforro 

Estruturado)– este plano poupança consiste em ter um contrato de seguro ligado a 

fundos de investimento. Este PPR dispõe de políticas de gestão adequadas às idades 

dos clientes, sendo: cliente com idades entre os 16 e 45 anos tem um limite máximo 

em ações e fundos mobiliários de componente acionista de 50%; entre os 45 anos e 55 

anos, os clientes têm um máximo de ações e fundos de componentes acionistas de 

50%; para os clientes com mais de 55 anos o máximo de componente acionista é de 

25%. 

 

 PPR Poupança Ativa ICAE – para este plano poupança é necessário um montante 

mínimo mensal de 25 euros, admitindo reforços a partir de 250 euros, com o prazo 

mínimo de 5 anos, tendo uma remuneração de rentabilidade passadas (ver anexo V). 

 

 PPR Garantido BES – esta poupança tem um mínimo de abertura de 25 euros mensal, 

podendo ser reforçado até 250 euros, com um prazo mínimo de 5 anos, e com uma 

remuneração que é indicada no início de cada ano civil. 

 

 Plano Proteção Global Premium – este plano passa pela subscrição de um PPR e de 

um seguro de vida, o prazo é a partir dos 10 anos até aos 65 anos, em que deverá só 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=6BE43658-31D2-440C-9CD7-DCFBD8659C29 
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levantar o dinheiro a partir dos 60 anos (para não sofrer penalizações). A remuneração 

é variável, refletindo-se no valor de unidade de contas, e o montante mínimo é de 25 

euros mensais, podendo ser reforçada até aos 250 euros.  

 

2.4.5 – Crédito 

Neste subcapítulo irei referir todas as soluções de crédito que o Banco Espírito Santo tem para 

oferecer aos seus clientes. 

Credito Individual 

O BES tem soluções de crédito para concretizar qualquer tipo de projeto, sendo: 

Tabela 2 - Várias soluções para crédito individual 

Credito Individual Descrição  Vantagens  

 

 

Crédito Individual BES 

Num montante até €30.000, o 

BES disponibiliza-lhe um 

conjunto de soluções para que 

possa escolher o crédito que 

melhor se adapta às suas 

necessidades.
19

 

- Taxas Bonificadas;  

- Modalidades de pagamento 

flexíveis; 

 - Prazos adaptados às suas 

necessidades. 

 

 

Crédito Individual Flash 

Este crédito individual de 

pequenos montantes e com 

uma aprovação muito rápida e 

fácil, está sempre disponível 

para uma ocasião em que 

mais precisa.
20

 

- Taxa fixa; 

- Modalidades de pagamento 

flexíveis; 

 - Prazos adaptados às suas 

necessidades. 

                                                 
19

 http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=D7789349-BD65-490D-9814-22DE9B4C64B8 
20

 http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=8381e0bb-1227-4dc5-b781-308e68b25e50 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=3eccbd1e-acbd-4f6f-bd40-b03634aa5e31
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Crédito Universitário 

Este crédito disponibiliza um 

conjunto de soluções para 

ajudar na valorização e dar 

resposta aos projetos dos 

estudantes universitários. 
21

 

- Flexibilidade; 

- Proteção; 

- Pagamento adaptado às 

condições particulares de 

cada um; 

- Possibilidade de estudar no 

estrangeiro; 

- Crédito para viagem de 

finalista. 

Crédito Automóvel 

Este crédito permite-lhe a compra de um veículo novo ou usado, de acordo com as 

necessidades do cliente. Assim, este crédito tem vantagens como a modalidade de pagamentos 

flexíveis, onde poderá escolher pagar duas mensalidades em dois meses, com 14 prestações 

por ano, para que a mensalidade se torne mais baixa, podendo também optar por deixar um 

valor residual até 30%, para pagar no final do prazo, bem como taxas variáveis para carros 

novos e usados. 

 

 

Crédito Habitação 

O crédito Habitação permite alcançar a prestação mais adequada ao orçamento do cliente. 

 

Tabela 3 - Varias soluções de crédito habitação 

                                                 
21

 http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=a78314fd-0b89-4c7a-a35a-bb5551fcc4e4 
22

 Ao aderir a este credito habitação, está a contribuir para a conservação da natureza, para o combate ao aquecimento 

global bem como o desperdício da água. Assim, 0,5% reverte para WWF. 

Crédito Habitação  Descrição  Vantagens  

 

 

Crédito Habitação Regime 

Geral 

O crédito Habitação Regime 

Geral tem um prazo que pode 

ir até 40 anos e um montante 

do financiamento até 90%, 

sendo obrigatório o Seguro 

- Novo Seguro de Proteção ao 

Crédito Habitação gratuito; 

- Canais Diretos BESe 

controlo total online; 

- Banco Verde, casa verde.
22

 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=77a53fe2-b55e-4f21-a97f-05fe4ab4c62e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=77a53fe2-b55e-4f21-a97f-05fe4ab4c62e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8c43d13-2b0e-462e-a068-0659c5a8fc69
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8c43d13-2b0e-462e-a068-0659c5a8fc69
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=1d9488e9-1562-4f5f-80bd-749df993e2a1
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Microcrédito BES 

O Microcrédito tem como objetivo potenciar a inclusão social e motivar a criação de auto 

emprego, para deste modo promover o empreendedorismo, a formação específica, bem como 

a reorientação profissional. Assim o BES oferece apoio na elaboração do plano de negócios, 

disponibiliza pequenas linhas de crédito para o desenvolvimento do negócio, e acompanha o 

cliente no arranque da sua nova atividade, baseando-se em três aspetos fundamentais: 

proximidade, pró - atividade e personalização. 

Vida ate aos 70 anos.  

 

 

 

Crédito Habitação Jovem 

Este crédito possibilita aos 

clientes jovens ter um prazo 

alargado até 40 anos. 

É obrigatório o Seguro Vida 

ate aos 70 anos, sendo mais 

barato. 

- Novo Seguro de Proteção ao 

Crédito Habitação gratuito; 

- Banco Verde, casa verde; 

- Canais Diretos BESe 

controlo total online. 

 

 

Crédito Habitação 

Transferências 

Ao transferir o crédito 

Habitação para o BES, este 

beneficia o cliente dando- 

-lhe condições vantajosas. 

- O BES suporta os custos de 

transferência sobre o 

montante, desde que este seja 

igual ou superior a €50.000; 

- Isenção da comissão de 

estudo de processo 

- Possibilita a obtenção de 

crédito adicional. 

 

 

Crédito Habitação Sénior 

Este crédito, isenta o cliente 

de seguro de vida até ao final 

do empréstimo, tendo um 

prazo até 30 anos e o 

montante de financiamento 

até 90%. 

- Novo Seguro de Proteção ao 

Crédito Habitação gratuito; 

- Banco Verde, casa verde; 

- Canais Diretos BESe 

controlo total online. 

 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=C7B3ACAA-3C7A-446A-953F-09C8376996EB 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=77a53fe2-b55e-4f21-a97f-05fe4ab4c62e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=77a53fe2-b55e-4f21-a97f-05fe4ab4c62e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=1d9488e9-1562-4f5f-80bd-749df993e2a1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8c43d13-2b0e-462e-a068-0659c5a8fc69
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8c43d13-2b0e-462e-a068-0659c5a8fc69
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=77a53fe2-b55e-4f21-a97f-05fe4ab4c62e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=77a53fe2-b55e-4f21-a97f-05fe4ab4c62e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=1d9488e9-1562-4f5f-80bd-749df993e2a1
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8c43d13-2b0e-462e-a068-0659c5a8fc69
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8c43d13-2b0e-462e-a068-0659c5a8fc69
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2.5 -Cartões 

2.5.1 - Cartões de Débito 

Este cartão possibilita ao cliente a utilização em mais 24 milhões de estabelecimentos por 

todo o mundo, podendo ser gratuito quando associado às contas BES 100%, 18-31 ou BES 

100% 55+. Este cartão está associado a uma nova opção, que permite o diferimento do 

pagamento das compras do mês para o final do mês, sem qualquer custo. 

 

 

 

2.5.2 - Cartões de Crédito 

O Banco Espírito Santo dispõe de um extenso leque de cartões de débito e de crédito, para ir 

de encontro às necessidades dos seus clientes. Assim irei descrever, numa tabela, cada cartão 

de crédito que o BES disponibiliza: 

Tabela 4 - Cartões de Crédito 

BESVerde 

 

Este cartão de crédito Visa, possibilita 

igualmente a função de débito em 

Portugal, para efetuar as funções na conta 

à ordem. Tem anuidade gratuita quando 

associado à conta BES 100% e BES 

100% 55+, pagamentos mensais desde 

5% e canais diretos BES e controlo total 

online. 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=D5DE6C18-1620-4827-AAA5-D37893E25D44 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8d9f32b-

aee9-4f46-a470-93a512b4709e 

Fig. 3 – Cartões de Débito 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8d9f32b-aee9-4f46-a470-93a512b4709e
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=f8d9f32b-aee9-4f46-a470-93a512b4709e
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BESGold O Cartão BES Gold tem a função de 

débito para realizar operações na rede 

Multibanco e é emitido com chip, 

tornando-se seguro, cómodo e de 

confiança. Tem a primeira anuidade 

grátis, quando associado à conta 360º ou 

conta nº1,bem como pagamentos mensais 

desde 5% e seguros e assistência. 

BES Branco 

 

  

 

Este tipo de cartão é direcionado para 

clientes e não clientes do BES. Pode ser 

utilizado em mais de 24milhões de 

estabelecimentos com caixa automática 

em todo o mundo. Tem vantagens como a 

prestação fixa muito baixa, a anuidade é 

indexada aos limites de crédito e tem uma 

segurança total, devido ao chip que 

possui.  

Seleção Nacional 

 

 

O cartão BES Seleção Nacional, é um 

cartão emitido em parceria pelo BES e a 

Federação Portuguesa de Futebol, que 

pode ser subscrito por qualquer 

português. Este cartão pode ser pré-pago 

ou de crédito, dando ao cliente a 

possibilidade de escolher. 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=b86ceade

-cd19-48f3-b512-d898c9e5ce12 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=7a0c338f-

e673-47a5-9233-080410b31a41 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=770b5169-

469d-4cc1-8baf-706c9c85c9cc 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=b86ceade-cd19-48f3-b512-d898c9e5ce12
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=7a0c338f-e673-47a5-9233-080410b31a41
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=85787db0-85fe-44f3-86af-c163b1160ae8
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@bes 

 

 

Este cartão é apenas direcionado para 

compras na Internet, por correio ou 

telefone, desde que os estabelecimentos 

sejam aderentes à rede Visa. A 

mensalidade do cartão @bespode ser 

paga entre 5% e 100% ou por um valor 

fixo. 

WWF 

 

 

O Cartão WWF é um cartão de crédito 

verde, e ao aderir a este cartão, o cliente 

está a contribuir para a conservação da 

natureza, para o combate ao aquecimento 

global bem como o desperdício da água. 

Assim, 0,5% reverte para WWF, bem 

como o valor da anuidade reverte 

inteiramente para este projeto. 

 

 

2.6 – Canais 

2.6.1 - BESNet 

Com o BESNet tudo se torna mais simples, cómodo, rápido, e fácil de usar. As maiorias das 

operações do dia a dia são gratuitas como, por exemplo, transferências nacionais, pagamentos 

de serviços ao estado e à segurança social. Com este complemento que o BES oferece, é mais 

fácil ter acesso a tudo o que o cliente deseja saber sobre a sua conta, sendo uma operação 

segura, que pode ser feita a partir de casa, do trabalho ou mesmo em momentos de lazer. 

 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=15cb92a6-

9cec-4330-b2a9-2cc837f9e800 

Fonte:http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?labelid=cartao

wwf 

Fonte: http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=D5DE6C18-1620-4827-AAA5-D37893E25D44 

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=15cb92a6-9cec-4330-b2a9-2cc837f9e800
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=15cb92a6-9cec-4330-b2a9-2cc837f9e800
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?labelid=cartaowwf
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2.6.2 - BES direto 

O BES direto é um serviço de fácil utilização, em que se apresenta um conjunto de écrans que 

permitem ao cliente ver as suas contas e aplicações e créditos; podendo, em caso de dúvida, 

falar com operador. 

É um serviço fácil, rápido e cómodo, estando disponível 24horas/dia para esclarecer qualquer 

dúvida ou prestar uma informação que o cliente solicite. 

 

2.6.3 - Seguros 

O Banco Espírito Santo preocupa-se com a segurança de cada cliente, por isso estruturou um 

vasto leque de seguros, para que aquele esteja protegido até ao último minuto. 

 

Seguro saúde 

Este seguro de saúde dá a acesso aos melhores médicos e hospitais, bem como centros de 

diagnóstico por todo o país e estrangeiro. Assim, dá acesso a uma rede de prestadores onde as 

comparticipações são quase totais, e fora da rede o reembolso é rápido e com uma 

percentagem bastante elevada. A subscrição para o seguro BES saúde é imediata, e sem 

necessidades de exames médicos, não tem limite de permanência e poderá, até à data, deduzir 

o prémio do seguro no IRS, e ainda tem acesso a uma rede de prestadores de medicina 

convencionais com descontos significativos.  

Seguro vida 

O BES apresenta soluções para o seguro de vida, podendo ser pessoal ou familiar, com um 

leque de coberturas, e um bem-estar financeiro e familiar. Assim, as soluções do seguro vida 

são: 

 Proteção Vida BES (Para jovens casais) - esta proteção garante o bem-estar da família 

numa situação de morte ou invalidez, bem como os projetos da família como estudos 

dos filhos e amortizações da responsabilidade assumida. 

 Proteção Vida BES + (para casais com filhos) – esta proteção garante ao cliente 

elevados níveis de proteção pessoal, bem como todo o bem-estar familiar em situação 

de morte, invalidez ou ocorrência de doença grave prolongada.  

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=666d7066-8506-4b92-8956-8a9440ef87a2
http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=0cfff6f6-ad1c-4514-8e14-ceb8bc38153b
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 Vantagem Família BES – este seguro engloba os dois anteriores, tornando-o mais 

completo e com mais vantagens, com um desconto de 15%. 

 

Seguro BES Dental Care 

Este seguro é exclusivamente dedicado à medicina dentária, e garante o acesso a uma vasta 

rede clínica de médicos dentistas, em toda a Península Ibérica. Tem uma diversidade de atos 

médicos sem custos, bem como a comparticipação de 50% de atos não gratuitos. (Ver anexo 

VI) 

 

 

Seguro Auto 

O seguro Auto, é um seguro onde se encontra simplicidade, um preço competitivo e ainda 

prémios, para bons condutores que permanecem com o seguro no BES, incluindo também a 

proteção dos ocupantes. (Ver Anexo VII)  

 

Seguro Casa 

Este seguro é multirriscos habitação, para cobrir qualquer risco associado à sua casa, assente 

num conjunto de fórmulas, em que não precisa de declarar capitais, estando estes sempre 

atualizados. 

 

Seguro Proteção Salário 

Este seguro desenhado quer para proteger o seu salário em caso de despedimento por qualquer 

razão,quer em caso de falência quando trabalhador por conta própria. Assim, com uma 

mensalidade bastante acessível, este seguro é um complemento à segurança social para 

trabalhadores por conta de outrem, e uma elevada proteção de rendimentos para trabalhadores 

por conta própria. 

 

Seguro BES dia – a – dia   

http://www.bes.pt/sitebes/cms.aspx?plg=51ea864b-59d4-4318-a3f6-a6f01d907630
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Este seguro garante uma proteção de qualquer tipo de acidente ao cliente e à sua família. 

Deste modo, este seguro é inovador, pois cobre qualquer acidente do quotidiano, de forma 

completa, incluindo um subsídio de € 500, a partir do 4º dia de imobilização. É um seguro 

abrangente, pois a indemnização vai do acidente menos grave ao mais grave. (Ver anexo VIII) 
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CAPÍTULO III - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

3.1 -Descrição do plano de estágio 

Neste capítulo irei abordar todo o percurso durante os três meses de estágio no Banco Espírito 

Santo, na qual melhorei os meus conhecimentos, adquirindo experiência para a minha vida 

profissional. 

O facto de ter neste momento uma visão mais ampla do que é o mercado de trabalho, devo a 

este estágio como também a ajuda que as disciplinas que tive como: Relações Económicas 

Internacionais, Economia, Gestão da Administração Pública, Gestão de Recursos Humanos, 

Teoria da Comunicação, Informática, Contabilidade, que tornaram mais fácil a minha 

aprendizagem nesta etapa. 

Este processo foi dividido em três fases, na qual a primeira passou por observar os meus 

colegas, estar perto deles para ver como procediam a abertura de contas, depósitos diretos, 

como atender um telefonema, come receber um cliente, basicamente toda a teoria que 

necessitava para desempenhar bem as minhas funções. Esta primeira fase durou as primeiras 

duas semanas. 

Numa segunda fase, foi me pedido para começar a estudar as campanhas mais importantes, 

para que se fosse necessário esclarecer algum cliente. Assim comecei a exercer funções como 

efetuar telefonemas para informar os clientes das novas campanhas, bem como examinar o 

cliente a partir do seu perfile no sistema informático e ver qual a campanha que se adequava a 

ele. Esta fase começou a partir da segunda semana.  

Na terceira fase, que começou a partir do segundo mês de estagio, já desempenhava funções 

como ir perguntar o que o cliente desejava, encaminhá-lo, realizar abertura de contas e 

depósitos diretos, esclarecer os clientes, alterações de dados, todas as funções que era possível 

desempenhar. 

É bom esclarecer, que os estagiários no Banco Espírito Santo, estão restringidos numa série 

de funções, por exemplo como visualizar o saldo do cliente bem como os movimentos da 

conta, entre outras coisas. 

Também a partir do segundo mês, comecei por ir para outras agências, como Oliveira de 

Frades e Castro Daire, fazer a vez de outro funcionário que não poderia estar presente na 
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agência por diversas razões. Estas deslocações foram uma mais-valia pois conheci diversos 

colegas e públicos com características diferentes. Deste modo a experiência que retirei foi 

ainda mais diversificada, dando-me a oportunidade de conhecer outras agências e adaptar-me 

a ambientes diferentes. 

 

3.1.2 - Meios de Comunicação 

Os meios de comunicação são artifícios que permitem a comunicação entre pessoas, 

contribuindo com o processo de transmissão de informações. Ao longo da história, o homem 

sempre desenvolveu formas para se comunicar: sinais, desenhos, cartas, criação de alguns 

objetos, etc. Com o desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação foram se 

tornando mais eficazes. 

 

3.1.2.1 - Atendimento ao Público 

No atendimento ao público é necessário ter uma boa apresentação pessoal, pois é através do 

desenvolvimento de uma imagem positiva, que conseguimos estabelecer relações de 

confiança e de recetividade, pois a imagem do Banco faz-se também através da imagem dos 

colaboradores que nele trabalham. 

Assim é necessário causar uma boa impressão, sendo o cliente a maior prioridade, mostrando 

que temos interesse em ser útil, e ajudar no que for preciso, dando conhecimento dos nossos 

produtos, estudando antecipadamente o seu perfil, e tratar de todos os pedidos, como 

gostaríamos que tratassem os nossos. Assim, garante-se a credibilidade do cliente, e cria-se 

uma maior capacidade de resposta para estar sempre a par de todas as situações que possam 

ocorrer, informando-o dos limites de prazo, de novas campanhas, dos seus pedidos, e de tudo 

o que possa ajudar a preservar a satisfação do cliente, perante a nossa instituição. 

 

3.1.2.2 - Atendimento telefónico 

Este meio de comunicação, é o mais utilizado dentro da agência, pois estabelece contactos 

com clientes, balcões e outras empresas. É um meio precioso para o Banco e, como tal o 

atendimento deve ser feito com a maior simpatia, pois é um dos meios que reflete a imagem 

da agência. Para que seja estabelecido um bom contacto telefónico é necessário falar bem, ou 
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seja, ser sucinto, claro, simples e conciso, e falarmos calmamente para que o cliente consiga 

entender corretamente a informação que lhe queremos transmitir.  

Deste modo, os meus colegas disseram-me que para atender os telefonemas, devíamos 

previamente identificar a empresa, o balcão e quem está ao telefone, e perguntar o que o 

cliente precisava. Se soubesse responder, explicava-lhe de forma clara o que necessitava 

saber, caso não soubesse explicar ou o próprio cliente me pedisse para falar com um dos meus 

colegas, encaminhava a chamada. No inicio foi muito complicado, pois não estava habituada, 

e na maioria das vezes, para encaminhar uma chamada enganava-me constantemente, ou 

porque não sabia a estação ou porque me confundia com o número dos telefones, mas com o 

passar dos dias comecei a entender como funcionava o atendimento telefónico, tendo aliciado 

alguns clientes a aderirem a diversos produtos.  

 

3.1.2.3 – Fax 

O fax é utilizado a maior parte do tempo, uma vez que é eficiente, rápido e fácil de utilizar. 

Assim, acelera a comunicação escrita entre empresas, substituindo as cartas, que demoram 

mais tempo.  

Este tipo de meios de comunicação, são bastante rápidos, dando a informação que queremos 

no próprio dia e, às vezes em questão de segundos, como o caso do telefone, mas como existe 

uma perda de privacidade, bem como a confidencialidade de informações muito importantes, 

não devem ser utilizados para situações particulares ou íntimas. 

Era-me pedido muitas vezes para enviar faxes, e certificar-me que estes tinham sido enviados, 

esperando pelo relatório de entrega, bem como arquivar todos aqueles que eram recebidos.  

 

3.1.2.4 – Correio 

O correio, é um meio muito antigo que ainda é bastante utilizado hoje em dia, mas não tanto 

como antigamente. É uma forma de enviar documentos importantes para outros 

departamentos, obter informações, enviar cheques, entre outras coisas, de forma segura.  

No Banco Espírito Santo, este tipo de correspondência, é feita no final do dia, e enviada no 

dia seguinte de manhã. Os meus colegas, deram-me a responsabilidade de me encarregar do 

correio. Assim, inicialmente foi complicado pois existiam muitos códigos que eram uma 
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espécie de morada que correspondia aos departamentos do BES em todo o país. Mas como o 

passar das semanas comecei por entender como funcionavam os códigos, havendo vezes que 

já não era preciso perguntar para onde haveria de mandar. O correio era colocado num saco 

verde, que iria ser fechado e trancado com um selo em plástico com um código de barras, e no 

interior eram colocados os envelopes, um saco pequeno com cheques e outro com o 

movimento do dia (ambos devidamente fechados e trancados com um selo). 

 

3.1.3 – Prestações de Serviços 

O bom desempenho na prestação de um serviço a um cliente, bem como o seu acolhimento, é 

o grande passo para que o cliente se fidelize com a nossa agência, bem como posteriormente 

adquira facilmente produtos e serviços desta instituição.  

3.1.3.1 – Abertura de Conta 

Na abertura de conta, é o momento certo para estabelecer uma relação boa com o cliente, 

definindo desta forma o sucesso de uma boa relação futura, para que desde o início possa 

confiar nos nossos serviços, colocando um produto para potenciar a sua satisfação e 

fidelização antecipada. 

Os clientes devem ser sempre bem tratados, com muita simpatia e, nestas situações, devemos 

dar o melhor de nós para que o cliente se sinta especial, encaminhando para a zona de 

atendimento privado, para que se possa esclarecer todas as dúvidas, e informar qual o produto 

que se adequa ao seu perfil. 

Seguidamente, inicia-se a abertura de conta, verificando se o cliente possui todos os 

documentos obrigatórios exigidos pelo Banco de Portugal, que diferem consoante o perfil do 

cliente. Assim temos: 

Cliente particular residente: 

 Bilhete de identidade/ Cartão de Cidadão; 

 Nº do contribuinte (caso tenha bilhete de identidade); 

 Comprovativo de residência (exemplo: atestado de residência, recibo da luz, telefone, 

carta de condução, liquidação do IRS, etc.); 

 Comprovativo da identidade patronal (exemplo: recibo de vencimento ou declaração 

da identidade patronal). 
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Cliente particular residente no estrangeiro: 

 Bilhete de identidade/ Cartão de Cidadão, Passaporte; 

 Nº do contribuinte (caso tenha bilhete de identidade); 

 Comprovativo de residência no estrangeiro (exemplo: atestado de residência, recibo da 

luz, telefone, carta de condução, liquidação do IRS, etc.); 

 Comprovativo da morada da identidade patronal no estrangeiro (exemplo: recibo de 

vencimento ou declaração da identidade patronal). 

Clientes particulares desempregados: 

 Bilhete de identidade/ Cartão de Cidadão; 

 Nº do contribuinte (caso tenha bilhete de identidade); 

 Comprovativo de residência (exemplo: atestado de residência, recibo da luz, telefone, 

carta de condução, liquidação do IRS, etc.); 

 Cartão do centro de emprego; 

 Declaração do centro de emprego. 

Clientes particulares reformados: 

 Bilhete de identidade/ Cartão de Cidadão; 

 Nº do contribuinte (caso tenha bilhete de identidade); 

 Comprovativo de residência (exemplo: atestado de residência, recibo da luz, telefone, 

carta de condução, liquidação do IRS, etc.); 

 Cartão de pensionista. 

Clientes particulares menores: 

 Bilhete de identidade/ Cartão de Cidadão; 

 Nº do contribuinte (caso tenha bilhete de identidade); 

 Comprovativo de residência (exemplo: atestado de residência); 

 Os representantes legais têm de estar presentes e ficar como titulares da conta sendo 

necessário a sua documentação (à exceção dos divorciados em que fica somente a 

documentação do tutelar da criança, tendo presente uma declaração do tribunal). 

Posteriormente, temos que preencher a ficha de caracterização do cliente, bem como a 

caracterização do cliente no sistema informático, onde irá constar também, caso seja 

solicitado pelo cliente, os restantes titulares da conta. Assim que é decidido qual a conta que 
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se adequa ao cliente, é lhe perguntado se deseja aderir ao cartão de crédito. Assim que é feito 

este processo é dado ao cliente a FIN (Ficha de Informação Normalizada) onde consta toda a 

informação sobre a nova conta, bem como a ficha de assinaturas, para serem digitalizadas e 

colocar no sistema informático. 

No final é digitalizado toda a documentação e enviado para o Workflow, aguardando a 

resposta da abertura de conta, onde consta se esta foi realizada com sucesso e possui todos os 

documentos necessária e se estão legíveis, para posteriormente enviar por correio toda a 

documentação para o Serviço de Validação de Contas de Retalho. 

Para que fique tudo esclarecido, no ato de abertura é perguntado ao cliente como deseja que a 

conta seja movimentada. Assim, o BES propõe aos titulares os seguintes tipos de 

movimentação de conta: 

 Individual – quando a conta fica em nome só de uma pessoa; 

 Coletiva – quando a conta fica com mais de um titular. Esta pode ser: 

 Solidária: em que todos os titulares podem movimentar a conta, sem que seja 

necessário a autorização dos demais;  

 Conjuntas: para movimentar a conta é necessário a assinatura de todos os 

titulares da conta; 

 Mistas: quando é necessário a assinatura de alguns dos titulares da conta. 

Assim, para que o cliente vá bem informado da sua nova conta, é lhe explicado novamente, 

mas desta vez resumidamente, as principais funções da sua nova conta, dando-lhe o código 

dos cartões que este solicitou oferecendo o cartão do BESNet, que possibilita ao cliente estar a 

par de todos os movimentos e saldos da sua nova conta, bem como poderá realizar diversas 

funções, como transferências, pagamentos e outros tipos de serviços através do site do BES. É 

fornecido ao cliente um impresso onde consta o número da conta, o NIB (Numero de 

Identificação Bancária) e o IBAN (Número Internacional de Conta Bancária). 

Nos próximos meses é necessário estar atento a estes novos clientes, telefonando para saber se 

têm alguma dúvida em relação à nova conta e se necessitam de mais informação. 

Durante o percurso do estágio, efetuei algumas aberturas de contas, onde pude pôr em prática 

o que tinha aprendido nas duas primeiras semanas que estive a observar os meus colegas, 

mostrando sempre ao meu supervisor se estava a efetuar bem o processo de abertura, e se a 

conta que escolhia para o perfil do cliente era a correta. 
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3.1.3.2 – Alteração de dados 

A alteração de dados de um cliente é bastante utilizada nesta agência, pois existe sempre um 

cliente que muda de profissão, de morada, ou quer acrescentar um novo titular, entre outras 

alterações. 

Assim, no início ensinaram como proceder à alteração de profissão, sendo esta a alteração 

mais utilizada. As primeiras vezes foi complicado, mas com o passar do tempo, já fazia todo o 

processo sozinha, estando sempre sobre vigia da minha supervisora. Deste modo, vou falar no 

processo de alteração de profissão, uma vez que os outros processos são idênticos.   

Para efetuar a alteração da profissão, é necessário que o cliente traga consigo um 

comprovativo da nova profissão, devidamente assinado pela identidade patronal. 

Seguidamente, tiramos fotocópia ao comprovativo, e preenchemos um formulário que tem 

como nome Alteração de Dados (Ver Anexo IX), que faz parte da Gestão Documental, onde 

colocamos qual a alteração que necessitamos fazer. Ao fim de preencher imprimimos e damos 

ao cliente para assinar. Posteriormente, criamos um pedido genérico e enviamos para o 

Workflow, aguardando a resposta se o pedido foi aceite. Quando obtivermos a resposta 

positiva, enviamos por correio para o Serviço de Validação de Contas de Retalho. 

 

3.1.3.3 – Campanhas Publicitárias (Conta Poupança e Depósitos a Prazo) 

Quando comecei a estagiar, nas horas de menor confusão, foi-me indicado que desse uma 

“vista de olhos” pelas campanhas de Conta Poupança, para que entendesse como 

funcionavam. Foi complicado ao início entender como se procederia a este tipo de aplicações. 

Com a prática e com as chamadas telefónicas, para divulgar campanhas, e onde tinha de 

referir ao cliente quais as vantagens das Contas Poupança, tornou-se mais fácil entender.  

Desta forma, quando o cliente estava à espera de ser atendido por um dos meus colegas, eu 

informava-o das campanhas de Depósitos a Prazo, aliciando-o a fazer aplicações, e muitas 

vezes tive sucesso conseguindo mesmo que o cliente fizesse uma das aplicações. 

Também assisti a muitos clientes, que queriam depósitos a prazos com taxas mais altas para 

quantias elevadas, negociando assim com o colega que o estava a atender. 
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Quando se fala com um cliente sobre estas aplicações, é preciso fazer um breve estudo sobre o 

seu perfil, mas quando não temos acesso a essa informação, começamos por falar em quantias 

pequenas com taxas de juros agradáveis. Se o cliente não quiser este tipo de aplicações 

passamos para outra conta poupança com um valor mais elevado e com maiores taxas de 

juros, tendo sempre solução para os desejos e satisfação do nosso cliente. Este tipo de 

processo é rápido pois é feito automaticamente no sistema informático.  

As principais soluções que damos de contas poupança é a conta poupança 10 (Ver Anexo X) e 

conta poupança CR (Cristiano Ronaldo). (Ver Anexo XI) 

Normalmente estas aplicações são as mais desejadas pelos nossos clientes, pois são de uma 

quantia baixa e com boas taxas de juros. 

 

3.1.4 – Caixa 

A caixa é uma das secções mais importantes que existem na agência, pois é nesta secção que 

passa a maioria dos clientes, e onde se consegue fazer diversas funções. Funções como 

levantamentos, depósitos, compra e venda de moeda estrangeira, extratos de contas, entre 

outras, são funcionalidades que o tesoureiro pode desempenhar. 

Assim, diariamente o tesoureiro abre a caixa para que se possam fazer depósitos e 

levantamentos, tendo ao seu dispor o dispensador (máquina que conta as notas) e a máquina 

dos cheques (que digitaliza automaticamente para o sistema informático). Também no início 

do dia, este dirige-se ao cofre noturno retirando os depósitos, conferindo-os, e finalizando 

com o depósito na conta do cliente. 

É ele que está responsável pelo dinheiro que entra no banco e o que sai, tendo que verificar 

todas as máquinas existentes na agência, analisar se está tudo em ordem. Por exemplo, no 

caso de o dispensador ficar com o máximo de notas, cabe ao tesoureiro retirá-las, emaçando o 

dinheiro e guardando no cofre dissimulado (cofre da caixa).  

Durante todo dia, este verifica o cofre dos depósitos diretos, para que sejam depositados no 

próprio dia na conta ao qual se destina. 

No final do dia, o tesoureiro verifica todas as contas da tesouraria, verificando se está de 

acordo com o valor que lhe é indicado no sistema informático, transcrevendo os movimentos 

feitos durante o dia. 
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Por vezes ajudava o tesoureiro a fechar a caixa, mas sempre a ser vigiada pois qualquer 

engano iria dar diferenças no valor final. Também, quando era necessário contar as moedas, o 

tesoureiro pedia-me ajuda, e contávamos uma quantia pré-definida de moedas e colocávamos 

dentro de um saco próprio (Ver Anexo XII). No final eram contabilizadas, depositando o 

valor na conta do cliente, e arrumando as moedas no cofre da tesouraria. 

 

3.1.4.1 – Depósitos 

Quando o cliente se dirige ao BES para depositar, pode escolher entre duas opções: 

diretamente na caixa, ou por depósito direto (é utilizado quando o cliente não tem tempo para 

estar à espera, bem como por muitas empresas para colocarem o dinheiro e mandarem um 

funcionário ao banco depositar). 

No envelope de depósito direto (Ver Anexo XIII) tem de constar a data, a localidade do 

balcão, o número da conta do cliente, bem como o seu nome e a sua morada. O cliente pode 

optar por depositar em numerário ou em cheque. Se optar pelo numerário, preenche- 

-se o formulário do lado esquerdo, onde tem que constar a quantia em números e por extenso. 

Caso seja um depósito com cheques, é preenchido o formulário do lado direito, onde deverá 

constar o número do cheque, a entidade sacada (o nome do banco que forneceu os cheques), 

bem como a sua localidade, a importância e o valor total. No final o cliente tem de assinar, 

levando a cópia para o Cliente, e colocando o envelope do depósito direto no cofre. 

Nas horas de mais confusão, ajudava o tesoureiro a efetuar depósitos diretos, para que os 

clientes não ficassem muito tempo à espera. 

 

3.1.5 – Serviços Exteriores 

Os serviços no exterior, são utilizados para captar novos clientes, e informá-los das nossas 

campanhas, bem como de tudo o que temos para oferecer. Normalmente, este serviço é 

direcionado mais para empresas, uma vez que os responsáveis por estas, não têm 

disponibilidade para se dirigir ao banco. Assim, o/os funcionário/os da agência dirigem-se ao 

local onde se encontra a empresa, fazendo propostas, e aliciando o cliente para que trabalhe 

como o BES. 
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Foi organizado por parte da gerência, uma visita a um cliente, onde também fui, para observar 

como se realiza estes serviço. Assim, pela parte da tarde, dirigimo-nos ao local, e ao chegar ao 

pé do cliente apresentamo-nos, começando desta forma uma reunião, onde foi explicado ao 

cliente todos os nossos serviços bem como todos os produtos que se adequam ao seu caso. 

Assim que o cliente ficou esclarecido, foi lhe perguntado se estava disposto a querer trabalhar 

com o BES, dispondo de todas as vantagens que tínhamos para oferecer. 

 

3.1.6 – ATM 

A caixa automática “Automatic Teller Machine”, ou mais conhecida por ATM, permite a 

utilização do cartão magnético, com o acesso à rede Multibanco. Esta permite os 

levantamentos, depósitos, transferências, consulta do extrato da conta, pagamentos, e outros 

serviços. Esta máquina é a mais utilizada durante todo o dia, permitindo aos clientes, de forma 

rápida, efetuarem diversas operações.  

Muitas vezes, os clientes pediam-me ajuda para efetuar determinadas operações na ATM, e 

conseguia explicar todas as operações que os clientes pediam. No final do dia, observava o 

tesoureiro a fazer a abertura da ATM, verificando se havia papel, dinheiro suficiente, e se 

estava tudo em ordem. 

 

3.1.7 – Computador do BESNet 

Na agência onde estagiei, há um computador que está somente disponível para aceder ao 

BESNet. Este permite fazer diversas funções, a baixos custos ou até mesmo grátis. Assim o 

cliente quando abre uma conta é lhe dado um cartão e um PIN, e posteriormente dirige-se o 

cliente ao computador, ajudando-os a aceder à sua nova conta online.  

Por vezes, era chamada para acompanhar um cliente para o ensinar como se fazia uma 

transferência ou um pagamento no BESNet. No início pedia ajuda, pois era complicado e não 

estava habituada com o programa, depois com o tempo tornou-se muito mais fácil, efetuando 

e ensinando todo o processo ao cliente. 
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3.1.8 – Arquivo 

O arquivo é um local onde são guardados os documentos, que são originados a partir de uma 

atividade da agência. O arquivo serve como um comprovativo do que é elaborado pelos 

colaboradores. Todos os documentos são arquivados, permanecendo dez anos nos Serviços 

Centrais.  

Durante o estágio, foi-me pedido que arquivasse vários documentos, bem como a criação de 

capas para documentos específicos. Também me era solicitado que fosse procurar o 

documento que de momento era necessário.  
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REFELXÃO FINAL  

 

O estágio foi a melhor experiência que tive durante o meu percurso académico. Fez-me sentir 

responsável, crescer como pessoa, e compreender melhor como é a realidade do mercado de 

trabalho. O contacto direto com a vida profissional fez-me entender que temos de lutar dia 

após dia para conseguir desempenhar bem as nossas funções. Para isso é necessário 

improvisar e solucionar problemas, que não estão presentes nos manuais que nos 

acompanham durante o percurso académico. 

É nesta etapa que nos sentimos úteis, e ao escolher a área da banca foi a melhor opção que 

tive, pois trabalhamos com um dos maiores bens do homem: o dinheiro. A responsabilidade 

que se tem nesta área, deu-me a oportunidade de ter uma maior experiência profissional. 

No dia que cheguei à agência onde estagiei, percorreu-me pelo corpo um extremo nervosismo, 

mas ao ser recebida pela simpatia dos meus colegas, que logo me acolheram, passou em 

frações de segundos. O companheirismo contagiante, que os colaboradores desta agência 

tinham entre si, envolveu-me de imediato, e fez-me sorrir durante todos os dias que estagiei. 

De facto, nada me arrependo, e voltaria a repetir todos os dias, porque saí mais enriquecida e 

mais responsável.  

Com a ajuda dos meus colegas, a adaptação tornou-se mais fácil, alcançando todos os 

objetivos que inicialmente me propus.  

Ao longo deste percurso, tive a oportunidade de pôr em prática muito do que aprendi ao longo 

dos três anos de licenciatura. Graças a todos esses conhecimentos e aos meus colegas que 

foram incansáveis e extraordinárias, adquiri um vasto conhecimento em muito pouco tempo.  

Estes conhecimentos abrem portas para uma nova etapa, a etapa de uma vida profissional. 

Todo este percurso faz-me acreditar que irei conseguir ultrapassar grandes obstáculos e ter 

soluções para os vários problemas que me podem surgir a nível profissional. 

Considero o curso de Comunicação e Relações Económicas extremamente bom, pois com a 

variedade de unidades curriculares que este possui, fez-me desempenhar melhor as minhas 

funções ao longo deste estágio. 

Este percurso veio mudar a minha opinião em relação a banca, pois anteriormente pensava 

que o banco não passava de um “agência” onde se fazia depósitos, levantamentos, 
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transferências, e pedidos de créditos, agora vejo que é algo muito mais cativante e curioso, 

pois o principal objetivo é angariar clientes e satisfazer as suas necessidades. O 

contentamento do cliente com o Banco, é a maior preocupação de todos os colaboradores. 

Quando o cliente sai satisfeito, ou quando este se familiariza com os colaboradores, é um 

grande passo para todos os que fazem parte desta agência, pois entendemos que o cliente está 

contente com os nossos serviços, e sobretudo confia em nós. A simpatia que esta entidade traz 

consigo ao longo de vários anos, reflete-se nas pessoas que passam pelo balcão, e mesmo com 

a competitividade entre Bancos e a crise que existe atualmente, não deixam de confiar nos 

serviços do Banco Espírito Santo. 

Gostei muito desta experiência, e voltaria a repeti-la sem pensar duas vezes. Foram momentos 

únicos que quero guardar para um futuro próximo. Este estágio fez-me mudar. 

Hoje sou uma pessoa mais culta, mais responsável, e com vontade de me aventurar no 

mercado de trabalho.  
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