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Plano de Estágio Curricular 

 

Enquadramento e Objetivos do Plano de Estágio Curricular: 

 

Parte 1. Enquadramento na Organização 

Numa 1ª fase, a estagiária esteve na organização a acompanhar tarefas nas diferentes 

áreas: secretariado, apoio ao investimento, gestão da formação, organização de 

atividades e gestão do associado. Numa fase posterior, acompanhou o Gestor do 

Associado nas suas visitas periódicas. 

Parte 2. Atividades Específicas da Área de Recursos Humanos 

Nesta etapa do processo de estágio, a estagiária tomou contacto com aspetos mais 

específicos da área da Gestão de Recursos Humanos. Assim, pretendeu-se:  

- Uma análise, no âmbito da Gestão da Qualidade, dos procedimentos de recrutamento, 

admissão e formação de colaboradores, sugerindo melhorias ou alterações; 

- A Criação de uma base para um “Manual de acolhimento de novos colaboradores”. 
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Resumo do Trabalho Desenvolvido 

O estágio realizou-se na Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda 

situada no centro da cidade que decorreu entre os meses de abril a julho de 2013. 

A integração e acolhimento da estagiária no contexto organizacional marcaram a 

primeira fase do estágio. 

Posteriormente, a estagiária acompanhou diversas tarefas nas mais diferentes áreas 

como o secretariado, apoio ao investimento, gestão da formação, ajuda na organização 

de atividades (eventos, seminários) e acompanhamento do Gestor do Associado nas 

suas visitas aos associados.  

Seguidamente foi proposto pelo supervisor a elaboração de um Manual de Acolhimento, 

inexistente na Instituição.  

Com o objetivo de melhorar os serviços da ACG, a estagiária elaborou ainda outras 

atividades, como uma Ficha de Avaliação de Formação Interna (Apreciação dos 

Colaboradores/Participantes) da área de formação. E, por fim, como uma atividade não 

planeada, elaborou uma análise SWOT da instituição. 

Palavras-chave: Gestão da Formação; Atendimento ao Público; Colaboradores. 
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Introdução 

 

Este trabalho tem como objetivo descrever o estágio curricular realizado no âmbito do 

3º ano da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda (ESTG).  

O estágio decorreu na Associação Comercial da Guarda (ACG), situada no centro da 

cidade, e teve a duração de 400 horas, com início no dia 22 de abril e conclusão no dia 3 

de julho do presente ano. 

Enquanto estágio de âmbito curricular e considerando quer a sua duração, quer a sua 

integração na formação superior da estagiária, este apresenta-se fundamentalmente 

como uma oportunidade de contacto com o mercado de trabalho. 

O presente relatório encontra-se dividido em três capítulos. Num primeiro capítulo será 

caracterizada a ACG (missão, visão, valores, história, estrutura funcional e política de 

qualidade). Num segundo capítulo serão descritas pormenorizadamente as tarefas 

desenvolvidas e relacionadas com a área do estágio. Por último, num terceiro capítulo, 

será feita uma breve conclusão e uma síntese dos principais resultados e contributos do 

estágio curricular. 
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Capítulo I – Identificação e Apresentação da 

Associação Comercial da Guarda 
 

1.1. Identificação e Breve História da Associação
1 

Instituição: Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda  

Morada: Rua dos Cavaleiros, nº32 6300-675 Guarda  

Telefone: 271- 208 880  

Fax: 271 – 208 885  

E-mail: geral.acg@acg.pt 

Nº de Trabalhadores: 6 

NIF: 500 90 2003 

Com mais de um século de existência, a Associação Comercial da Guarda, foi fundada 

em 17 de Dezembro de 1905, com o objetivo de promover o comércio e a indústria na 

cidade da Guarda. Em 1939, devido à conveniência da integração desta coletividade no 

Regime Corporativo, passou a designar-se por Grémio de Comércio do Distrito da 

Guarda.  

A Associação do Comércio e Serviços do distrito da Guarda, com 108 anos de 

existência, também designada por Associação Comercial da Guarda, é uma associação 

patronal não corporativa, sem fins lucrativos, de âmbito distrital, que representa cerca 

de 1.887 empresas associadas de diferentes ramos de atividade. O mercado alvo da 

ACG é essencialmente caracterizado por PME´S da área do comércio, serviços, 

hotelaria e restauração. Os seus públicos-alvo são principalmente formadores e 

                                                           
1
 De acordo com documentação facultada pela ACG. 

mailto:geral.acg@acg.pt
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formandos na área do comércio e serviços de restauração e hotelaria do distrito da 

Guarda, comerciantes e filhos, estudantes e público em geral. 

 

Esta Associação abrange a área do distrito da Guarda, englobando 14 concelhos (Figura 

1), destacando-se pela excelência das soluções integradas e diferenciadas que apresenta 

ao mercado, procurando dar o seu contributo para o desenvolvimento económico e 

social da região. 

 

 

Figura 1- Área de Intervenção da ACG 

 

Fonte: www.acg.pt 

 1.2. Atividade
2
  

A ACG tem por objetivo a defesa dos direitos e interesses de todos os seus associados, o 

seu prestígio e dignificação, proporcionando-lhes, por si e por intermédio de outras 

entidades, as condições necessárias ao regular exercício das suas atividades, em clima 

de progresso e de justiça social, propondo-se também a desenvolver entre os associados 

um espírito de solidariedade e apoio recíproco. 

                                                           
2
 Informação retirada de www.acg.pt. 
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1.3. Missão
3 

Para Chiavenato (2005: 528), missão “é a razão de existência da organização.” 

A missão da ACG é: 

 “Promover o desenvolvimento integrado e sustentável da região, prestar bons serviços 

aos associados e defender os interesses da classe empresarial.  

Representar e defender os interesses das empresas e dos empresários da região da 

Guarda e apoiá-los nos vários domínios de intervenção, tais como o técnico e 

económico, inovação, qualidade, ambiente, internacionalização, informação e formação, 

de modo a tornar o tecido empresarial cada vez mais competitivo.” 

1.4. Visão
4 

Segundo Chiavenato (2005: 66), a visão "estabelece uma identidade comum referente 

aos propósitos da empresa em relação ao futuro, de modo a orientar o comportamento 

das pessoas quanto ao destino da organização quer alcançar". 

A visão da ACG é: 

“Ser uma associação de referência e liderança nas áreas de prestação de serviços 

relacionados com o objeto da ACG, destacando-se pela excelência das soluções 

integradas e diferenciadas que apresenta ao mercado, contribuindo para o progresso 

económico e social da região.” 

1.5. Valores
5 

Para Chiavenato (2005: 135), os valores “(…) são as crenças e as atitudes básicas que 

ajudam a determinar o comportamento individual, sendo construtores da integridade e 

responsabilidade que definem o que as pessoas e organizações são, devendo ser abertos 

e publicamente expressados, repetidos e reafirmados.” 

                                                           
3
 Citado do Manual da Qualidade da ACG. 

4
 Citado do Manual da Qualidade da ACG. 

5
 Citado do Manual da Qualidade da ACG. 
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Os valores da ACG são: 

- Perseverança: dedicação e coragem frente aos desafios; 

- Lealdade e respeito: desenvolver ações continuadas de melhoria, organizacional, 

promovendo o comprometimento, a satisfação e valorização de todos os trabalhadores. 

Fomentar o respeito mútuo entre colaboradores, estrutura diretiva e associados; 

- Cooperação Mútua: antecipar as necessidades, atender às expectativas, e estabelecer 

uma relação de confiança mútua em parceria; 

- Igualdade: promover a igualdade entre homens, mulheres, raças, crenças e ideologias e 

fomentar o espírito de justiça nas decisões, razoabilidade na medição de conflitos. 

1.6. Estratégia
6 

Para Maximiano (2000: 203), “estratégia é a seleção dos meios, de qualquer natureza, 

empregados para realizar objetivos.” 

A ACG define a sua estratégia em torno dos seguintes elementos: 

- Associados: principal objetivo de satisfação permanente da massa associativa; 

- Colaboradores: equipa comprometida e competente; 

- Qualidade: contínua busca da excelência; 

- Melhoria contínua: hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje; 

- Valorização do ser Humano: investir no desenvolvimento dos colaboradores, 

proporcionando melhores condições de crescimento técnico e humano. 

 

 

                                                           
6
 Citado do Manual da Qualidade da ACG 
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1.7. Política de Qualidade 

“A Política da Qualidade de uma organização tem por objetivo principal firmar os 

compromissos da empresa com a garantia da qualidade perante seus clientes, ou seja, 

demonstrar suas verdadeiras intenções e as diretrizes globais da organização, relativas à 

qualidade, formalmente expressas pela alta direção, com relação aos seus produtos e 

serviços”
7
. 

A ACG compromete-se em obter a satisfação dos associados, proporcionando serviços 

de acordo com os requisitos e especificações estabelecidas e cumprir os mesmos de 

forma a assegurar a qualidade dos serviços em todas as etapas. Por outro lado a ACG 

preocupa-se com a melhoria contínua como norma de conduta, através da análise 

permanente da informação, tanto própria como a obtida através dos associados, de 

forma a prevenir falhas e melhorar os processos e serviços da ACG. 

A eficácia e a aplicação do sistema de qualidade da ACG são da responsabilidade da 

Direção. O responsável pela Gestão da Qualidade supervisiona a sua implementação, 

desenvolvimento e manutenção, avaliando a sua adequação e aplicação correta. 

Desta forma, desde 2005, e numa lógica de melhoria contínua, a ACG tem vindo a 

renovar a sua Certificação através da Norma NP EN ISO 9001:2000, até 2007, tendo 

esta sido alterada em 2008 para NP EN ISO 9001: 2008. 

 

1.7.1. Objetivos da Qualidade 

A ACG tem objetivos de qualidade estabelecidos para as funções e níveis relevantes 

dentro da organização. Os objetivos da qualidade são mensuráveis e consistentes com a 

Política da Qualidade, sendo estabelecidos anualmente, aquando da realização da 

reunião de revisão do SGQ. 

Os objetivos da qualidade definidos pela organização estão descritos no modelo 

Monitorização dos Processos. Assim, tendo em vista atingir as metas propostas no 

                                                           
7
 www.wikipedia.org.pt. 
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referido documento, é efetuado um acompanhamento trimestral do cumprimento dos 

objetivos. 

 

1.7.2. Divulgação da Política da Qualidade 

O capital mais valioso de qualquer organização são as pessoas, através do seu 

conhecimento, eficiência, profissionalismo, competência, criatividade e organização. 

Uma gestão eficiente da organização passa então necessariamente pelo envolvimento 

das pessoas e por uma boa gestão dos recursos humanos. 

Neste sentido, visando a difusão interna dos assuntos da Qualidade e, de modo a 

mobilizar os elementos da organização para a Política e os Objetivos a seguir, todos os 

colaboradores das áreas envolvidas são convocados para reuniões com periodicidade 

trimestral. 
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1.8. Estrutura Funcional 

A estrutura funcional de uma organização pode ser definida por um gráfico onde estão 

descritas hierarquicamente as unidades funcionais. 

                                              

                                                Figura 2- Organograma 

                                               

                                               Fonte: Adaptado pela Estagiária 
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De seguida é feita a análise do organograma, nos seus vários Gabinetes, respetivas 

Funções e Serviços
8
:  

 

 Secretariado, responsável Drª Sara Gralha, tem por funções: 

- Organizar e gerir o trabalho da receção;  

- Emitir de quotas;  

- Atender telefone; 

- Atualizar da base de dados dos associados; 

- Elaborar cadastros comerciais; 

- Fornecer informações aos associados; 

- Aluguer de salas de Formação;  

- Requerimento de isenção de horários para viaturas;  

- Serviço de fotocópias;  

- Serviço de fax;  

- Registo de correspondência recebida e enviada; 

- Venda de livro de reclamações;  

- Inscrição dos associados;  

- Digitalização de documentos; 

- Elaboração de dísticos para afixação nos estabelecimentos; 

                                                           
8
 Citado de documentação facultada pela ACG 
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- Arquivo, organização e codificação do material disponível na ACG, (livros, CDs, entre 

outros). 

Gestão da Qualidade, responsável Drª Joana Ramos, tem por funções: 

- Dinamizar o processo de melhoria contínua; 

- Tomar as medidas necessárias ao desempenho do SGQ; 

- Manter todos os gabinetes informados quanto ao desempenho do sistema; 

- Promover o envolvimento dos colaboradores no SGQ; 

- Divulgar a Política de Qualidade; 

- Tratar as reclamações dos associados; 

- Estabelecer e manter registos; 

- Implementar ações preventivas/corretivas; 

- Atualizar a listagem de normas e legislação aplicável; 

- Monitorizar os processos e controlo dos objetivos; 

- Controlar infraestruturas e ambiente de trabalho; 

- Zelar pelo cumprimento da Política e Procedimentos da Qualidade, assim como do 

Manual da Qualidade implementado. 

 

Gestor de Qualidade - Auditor, responsável Drª Joana Ramos, tem por funções: 

- Elaborar planos de auditorias; 

- Realizar auditorias; 
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- Elaborar relatórios de auditorias; 

- Avaliar criticamente as ações propostas incentivando a melhoria contínua; 

- Avaliar criticamente a eficácia das ações provenientes de auditorias anteriores. 

 

 Assessoria de Direção, responsável Drª Joana Ramos, tem por funções: 

- Dar apoio à Direção na organização e controlo do trabalho administrativo nos 

processos de tomada de decisão, de comunicação e de imagem organizacional; 

- Dar apoio administrativo a órgãos empresariais e institucionais; 

- Coordenar atividades; 

- Responsável pelo tratamento eletrónico da informação. 

 

Observatório do Comércio e Turismo, responsável Drª Joana Ramos, tem por 

funções: 

- Gestão interna da organização e coordenação global da equipa de técnicos; 

- Relações externas com outras entidades e empresas; 

- Organização de eventos; 

- Questionários (estudo e relatório); 

- Conferências de imprensa. 
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Gabinete de Comunicação, responsável Drª Joana Ramos, tem por funções: 

- Promoção e divulgação da ACG; 

- Comunicação Web (Gestão de conteúdos, notícias, entre outros); 

- Elaboração do jornal “Notícias ACG”; 

- Organização de eventos (seminários, feiras, entre outros); 

- Gestão de materiais de promoção e brindes; 

- Gestão da publicidade; 

- Produção gráfica de suportes de divulgação internos; 

-Cumprimento da Política de Qualidade assim como do Manual da Qualidade 

implementado. 

 

Gestor do Associado, responsável Dr. Filipe Rebelo, tem por funções: 

- Estabelecer a ponte entre a ACG e os associados; 

- Acompanhar, em todas as vertentes, as empresas associadas por todo o distrito; 

- Fazer a prospeção e assegurar a angariação de novos associados; 

- Apoiar as empresas com objetividade e com elevada orientação para a resolução de 

problemas e dúvidas; 

- Cobrança de quotas; 

- Cumprimento da Política e Procedimentos da Qualidade, assim como do Manual da 

Qualidade implementado. 
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Gabinete Financeiro, responsável Dr. Paulo Santos, tem por funções: 

- Coordenação da atividade financeira da Associação; 

- Gestão de tesouraria e pagamentos; 

- Validação de processamento de salários e respectivo pagamento; 

- Processamento de facturação mediante software próprio para o efeito; 

- Gestão do relacionamento com o Departamento de Contabilidade (interno ou externo); 

- Controlo diário da folha de caixa; 

- Organização e arquivo de documentos contabilísticos; 

- Recebimento de Quotas; 

- Cumprimento da Política e procedimentos da Qualidade, assim como do Manual da 

Qualidade implementado. 

 

Gabinete de Formação Profissional, responsável Dr. Paulo Santos, tem por funções: 

- Elaboração de candidaturas a formação (em parceria com a empresa externa); 

- Coordenação da atividade de formação profissional organizada pela Associação; 

- Relacionamento com entidades formadoras, formandos, entre outros; 

- Organização dos dossiers técnico-pedagógicos (DTP) da formação ministrada pela 

ACG. 
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 Gabinete da Empresa/Apoio ao Investimento, responsável Drª Alice Antunes, tem 

por funções: 

- Apoio ao associado a nível empresarial; 

- Elaboração e envio de candidaturas a projetos de investimentos; 

- Realização e acompanhamento de projetos de investimentos; 

- Acompanhamento do ciclo das candidaturas apresentadas; 

- Elaboração de pedidos de pagamento e pedidos de reembolso; 

- Pesquisa de novos programas de interesse; 

- Identificação das empresas a inserir em diferentes projetos; 

- Realização de inquéritos junto das empresas; 

- Apoio na formação; 

- Cumprimento da Política e procedimentos da Qualidade, assim como do Manual da 

Qualidade implementado. 

 

Apoio Jurídico, responsável Dr. Seguro Pereira 

A ACG possui um serviço de orientação e encaminhamento jurídico, através do qual os 

seus associados podem obter aconselhamento e informações sobre dispositivos jurídicos 

que dizem respeito diretamente aos seus interesses, como por exemplo, o direito do 

trabalho, contratos comerciais e civis, cobrança de créditos, contra-ordenações, entre 

outras. 
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Com este serviço, a ACG pretende: 

- Prestar as informações solicitadas com rigor; 

- Orientar e encaminhar associados; 

- Emitir pareceres; 

- Defender os interesses da classe associada; 

- Manter informada a massa associativa das normas reguladoras das várias atividades. 

 

1.9. Centro de Recursos e Conhecimento (CRC) 

A ACG dispõe de um Centro de Recursos e Conhecimento. 

Este centro encontra-se em funcionamento desde o ano 2000. Tem por objetivo intervir 

ao nível da reabilitação do nível empresarial da Guarda, capaz de responder às 

necessidades da região no âmbito da formação profissional, disponibilizando materiais 

de apoio didáctico-pedagógicos. O CRC tem vindo a desenvolver atividades e 

competências no acompanhamento técnico de projetos de formação, sobretudo ao nível 

da formação e de preparação de material de apoio, para formadores e formandos na área 

do comércio e serviços.  

Tem como áreas temáticas a Gestão, a Informática, a Comunicação, a Hotelaria a 

Restauração e o Turismo.  

Apresenta ainda como valências: 

- Uma mediateca com livros, trabalhos monográficos, manuais, videogramas, CDs e 

outros materiais que contribuem para a formação; 

- Disponibilização de equipamento informático nas instalações da ACG, com linhas 

telefónicas e ligação a uma intranet; 
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- Requisição de materiais de documentos científicos e técnicos, bibliografia 

especializada para o atendimento aos sectores prioritários da ACG. 

Dispõe de serviços, tais como: 

- Empréstimos inter-CRC; 

- Consulta de base de dados nos diferentes suportes disponíveis; 

- CD-ROM; 

- Multimédia e consulta à distância. 
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Capítulo II – Atividades Desenvolvidas durante o 

Estágio 

 

Neste capítulo, como referido inicialmente no relatório, irão ser apresentadas as diversas 

tarefas que a estagiária foi acompanhando ao longo do estágio e em que procurou dar o 

seu contributo. 

2.1. Distribuição do Certificado Prestige 

 

Durante as duas primeiras semanas o contacto com a instituição teve como propósito a 

adaptação da estagiária à atividade desenvolvida na associação e o conhecimento dos 

seus colegas.  

Numa fase inicial, a estagiária “andou de empresa em empresa” a fazer a distribuição do 

Certificado Guarda Prestige, que visa a  promoção dos setores do comércio e serviços 

do distrito da Guarda, numa estratégia de qualificação dos agentes económicos, 

associado a um conceito de qualidade e prestígio dos produtos e serviços que sustentam 

a dinâmica económica da Região
9
. 

Esta Carta de Qualidade Guarda Prestige define um conjunto de requisitos, cujo 

cumprimento confere às empresas a atribuição de um estatuto de prestígio, assumindo 

assim um compromisso com a qualidade.  

 

2.2. Distribuição de Dísticos Nova Lei do Álcool
10 

 

A nova lei do álcool que entrou em vigor dia 1 de Maio do presente ano, obriga a 

informar: “Neste estabelecimento não se vendem bebidas espirituosas, ou equiparadas, a 

quem não tenha completado 18 anos de idades; Todas as bebidas alcoólicas, espirituosas 

                                                           
 
9
 www.acg.pt. 

10
 Citado dedocumentaçãofacultadapelaACG 

http://www.acg.pt/
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e não espirituosas a quem não tenha completado 16 anos de idade; Todas as bebidas 

alcoólicas espirituosas, a quem se apresente notoriamente embriagado ou aparente 

possuir anomalia psíquica.” (DL n.º 50/2013, de 16 de Abril) 

 

Numa das suas primeiras tarefas, a estagiária foi incumbida de atualizar a base de dados 

e de contactar os associados, dando conhecimento que a Associação já possuía o novo 

dístico acerca da nova lei do álcool, de forma a que  quando tivessem disponibilidade se 

deslocassem até a Associação para fazer o levantamento do mesmo. 

 

2.3. Gestão do Associado 

 

Este serviço tem como função principal estabelecer uma ligação entre a Associação 

Comercial da Guarda e os seus associados. 

A estagiária acompanhou o gestor do associado nas suas visitas periódicas durante uma 

semana. Juntamente com o gestor do associado visitou algumas empresas tendo sido 

pedidos alguns esclarecimentos acerca do novo dístico e dos seminários que haveriam 

de ocorrer na ACG; fez a divulgação da ACG para angariar novos associados e 

deslocou-se até aos estabelecimentos dos associados para fazer a cobrança de quotas. 

2.4. Formação 

Nesta área, a ACG encarrega-se da pesquisa de necessidades de formação e promoção 

das mesmas, elaboração de candidaturas, bem como informar os respetivos planos de 

formação e ainda contribuir para a melhoria da qualificação dos seus colaboradores e 

associados. 

Estas formações são realizadas em parceria com uma entidade promotora, o Grupo CH 

Business Consulting, SA. 

Este grupo realiza um programa de formação que se designa por REDE. 
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O programa REDE consiste na Consultoria, Formação e Apoio à Gestão de Pequenas 

Empresas, é apoiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e tem 

como principal objetivo o apoio à gestão de micro e pequenas empresas, (no máximo 

até 49 trabalhadores). 

A sua metodologia consiste numa abordagem integrada, dirigida ao reforço da 

competitividade da empresa, apoiando a empresa na resolução de problemas, através de 

consultoria, e no investimento continuado na formação de competências e 

conhecimentos necessários ao seu desenvolvimento empresarial. 

O REDE pretende atingir, nas empresas, os seguintes objetivos gerais: 

- Apoiar a gestão das Pequenas Empresas no reforço da sua capacidade competitiva; 

- Proporcionar formação do pessoal ativo prioritariamente orientada para competências 

organizacionais; 

- Acompanhar o processo de consolidação das empresas emergentes resultantes dos 

programas de apoio ao emprego; 

- Promover o emprego qualificado, designadamente através da integração de jovens 

recém-licenciados/diplomados com curso superior. 

Para participar neste programa, as empresas interessadas deverão preencher alguns 

requisitos: 

- Ter menos de 50 trabalhadores; 

- Ter situação regularizada com a Segurança Social; 

- Apresentar candidatura junto das Entidades Executoras/ Parceiro Institucional do 

IEFP; 

- Disponibilidade do empresário de 14 horas por mês para percorrer o itinerário de 

formação fornecido pelo REDE presencialmente com o Consultor/Formador, na própria 

empresa ou em instalações exteriores; 
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- Disponibilidade do empresário para integrar na empresa, por um determinado período 

de meses, um jovem recém-licenciado/diplomado com formação superior e perfil 

adequado às características da empresa, com intenção de contratação subsequente; 

- Disponibilidade do empresário para participar no ciclo de formação em gestão. 

 

A ACG dispõe ainda de três tipos de Formação: Modulares, Aprendizagem e Formação-

Ação. De forma a responder às necessidades dos associados, o Gabinete de formação da 

ACG tem programadas ações de formação nas mais diversas áreas. 

- A Formação Modulares, que conta com cursos de 25 e 30 horas, direito a subsídio de 

alimentação, destina-se a suprir as necessidades pontuais das empresas da região. Os 

cursos são de diferentes áreas como, por exemplo: Ciências Informáticas Comércio, 

Hotelaria e Restauração. 

 

- A Formação Aprendizagem, por sua vez permite a certificação (profissional e escolar, 

de nível IV – com equivalência ao 12º ano), incide na área de Logística, com duração de 

dois anos, e os destinatários são jovens entre os 18 e os 25 anos. Os formandos deste 

curso terão direito a uma bolsa mensal. 

 

Existe ainda uma formação em Técnico/a de Logística, da área de formação Comércio, 

com equivalência ao 12º ano e Nível IV, inserido na Componente Formação Prática em 

Contexto de Trabalho (FPCT). Este curso tem a duração de 3075 horas, o que equivale a 

cerca de dois anos. Os formandos têm o direito a uma bolsa, subsídio de alimentação, 

transporte. Este curso visa a aquisição de conhecimentos, contribuindo para a 

otimização dos fluxos de serviços, possibilitando-lhes flexibilidade de comportamento e 

auto desenvolvimento, para que possa acompanhar as transformações do setor de 

produção, tendo em conta as normas de qualidade, higiene, segurança e ambiente no 

trabalho. 

 

- A Formação-ação destina-se às empresas do sector do comércio e serviços, com 

número de trabalhadores igual ou inferior a 100. Este tipo de formação foi criado para 
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se adequar a cada uma das empresas participantes, tendo também uma componente de 

Consultoria. É certificada e decorre nas instalações da empresa. 

 

A ACG disponibiliza aos seus associados e público em geral o arrendamento de salas 

(Figura 3, 4 e 5) por um determinado período de tempo. Assim, são de destacar: 

 

Salas de formação - até 20 pessoas (Figura 3) 

Sala de reuniões – até 15 pessoas (Figura 4) 

Auditório – até 100 pessoas (Figura 5) 

 

 Figura 3 – Sala de Formação                                                                    Figura 4 - Sala de Reuniões 

                                                                                                     

            Fonte: www.acg.pt                                                                    Fonte: www.acg.pt 

 

Figura 5 - Auditório 

 

                                                             Fonte: www.acg.pt                                                                       
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2.5. Gestão da Formação
11 

 

“Significa um conjunto de atividades que visam a aquisição de conhecimentos, 

capacidades, atitudes e formas de comportamento exigidos para o exercício das funções 

próprias de uma profissão ou grupo de profissões em qualquer ramo de atividade 

económica.” 

A formação na ACG é baseada em três modalidades: formação inicial; formação 

contínua ou de aperfeiçoamento e reconversão profissional
12

.  

A formação inicial decorre da necessidade de qualificação de trabalhadores para o 

desempenho de uma dada atividade profissional, em resultado da criação de novos 

postos de trabalho, reposição de mão-de-obra, mudanças organizativas ou outras 

situações similares.  

A formação contínua ou de aperfeiçoamento tem origem nas deficiências detetadas 

no desempenho de uma atividade, tendo em conta o nível de resultados ou atitudes 

esperadas. As situações que podem originar a necessidade de formação contínua são 

várias e das quais salientamos: produtividade abaixo dos resultados esperados, 

mudanças tecnológicas ou organizativas que implicam adaptações no sistema produtivo 

e na qualificação dos trabalhadores.  

A reconversão profissional é hoje um tipo de formação bastante frequente que tem 

origem na extinção de determinadas atividades profissionais, como por exemplo a 

introdução de novas tecnologias que alteraram de forma profunda os conteúdos de uma 

atividade profissional e a extinção de certas atividades económicas que se mostram 

pouco rentáveis face à concorrência internacional. 

Para que uma organização seja competitiva é necessário estar atenta às exigências do 

mercado. Nesse sentido, é fundamental a formação técnica e comportamental dos 

Recursos Humanos para que se tornem mais recetivos à mudança.  

 

                                                           
11

 www.wikipedia.org.pt 
12

 http://educar.no.sapo.pt/necformac.htm - Necessidades da Formação. 

http://educar.no.sapo.pt/necformac.htm
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Segundo o Instituto para Qualidade na Formação (IQF), o ciclo formativo é composto 

por seis domínios de intervenção, no entanto, considera-se a formação como um 

processo cíclico e contínuo composto por 4 etapas ou fases: 

- Diagnóstico que consiste no levantamento das necessidades de formação a satisfazer 

(anexo 1); 

- Desenho (planeamento e conceção), refere-se à elaboração do plano/programa de 

formação ( anexo 2 ) para responder às necessidades diagnosticadas; 

- Implementação (organização e execução), refere-se à aplicação e acompanhamento 

de programa de formação; 

- Avaliação, última fase do processo onde é feita a verificação de resultados obtidos 

com a formação. 

Estas etapas estão representadas esquematicamente na Figura 6. 

 

Figura 6 - Etapas do Ciclo 

Formativo

Fonte: Elaboração Própria 

Deste modo, a ACG recolhe informação acerca das necessidades de formação – 

Diagnóstico . 

Após os colaboradores terem preenchido uma ficha de avaliação de formação interna, a 

estagiária concluiu que os colaboradores têm necessidades de formação, nomeadamente 
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nas seguintes áreas: excel avançado, legislação laboral, fiscalidade, novo regime de 

facturação, atualização de leis e códigos laborais, mapas financeiros, estruturas de 

custos, Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (HACCP), gestão financeira e 

gestão do tempo. 

Numa segunda fase, a ACG elabora o plano de formação para responder às necessidades 

diagnosticadas – Desenho. 

A formação pode realizar-se através de cursos/ações de formação; seminários; sessões 

de esclarecimento; ações de sensibilização e/ou informação, podendo a formação ser 

feita de forma presencial ou em contexto de trabalho – Implementação. 

No âmbito do tema da formação, por iniciativa da estagiária, e com a concordância do 

supervisor, a estagiária elaborou uma ficha de avaliação da acção de formação interna 

(apreciação dos colaboradores/participantes) a aplicar no caso da formação se vir a 

concretizar, visto que na sequência da realização de qualquer acção de formação é 

necessário proceder à sua avaliação – Avaliação (anexo 3). 

Na Associação Comercial da Guarda existem as três modalidades de formação já 

expostas no ponto 2.5. 

Na ACG a formação profissional é vista como um conjunto de atividades voltadas para 

a aquisição e desenvolvimento de capacidades e competências profissionais para assim 

contribuir para a melhoria das qualificações do pessoal, eficácia, eficiência e a 

qualidade dos seus serviços.  

Na ACG o sistema de formação profissional traduz-se num conjunto de recursos 

técnico-pedagógicos, com vista à formação interna ou externa. 

Com o mercado cada vez mais exigente, a formação interna funciona como uma 

ferramenta de valorização dos colaboradores. A ACG promove este tipo de formação 

para os seus colaboradores.  

É considerada formação externa a inscrição, individual ou em turmas, de trabalhadores 

da ACG em ações de formação promovidas, concebidas e desenvolvidas por entidades 

formadoras externas, públicas ou privadas, devidamente acreditadas. 
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A estagiária teve ainda a  oportunidade de colaborar nos procedimentos necessários para 

a realização do projecto QI-PME Formação e Consultoria para Empresários, a qual 

se subdividiu em  cinco ações e que teve como palco a Associação Comercial da 

Guarda. 

“O QI-PME é um projeto que tem como objetivo a melhoria dos processos das micro e 

PME’s e o reforço das competências dos seus quadros; a promoção da formação 

orientada para o apoio ao desenvolvimento organizacional; a 

 promoção do desenvolvimento processos das micro, pequenas e médias empresas, 

através do desenvolvimento de ações que promovam a otimização das metodologias e 

processos de modernização e inovação ao nível da gestão. 

Assim, tem como destinatários micro, pequenas e médias empresas até 100 

trabalhadores da área da indústria e de prestação de serviços de apoio à indústria”
13

.  

É um projeto financiado pela ACG, ou seja, é totalmente gratuito e não tem qualquer 

tipo de custos para as empresas que participem.  

 

Foi da responsabilidade da estagiária a divulgação do referido projeto (via email) e fazer 

o convite às empresas para participarem nos seminários (sessões de esclarecimentos), 

que posteriormente terão de ser validados pela  Confederação do Comércio e Serviços 

de Portugal (CEC). 

Durante o período de estágio, decorreram os seguintes encontros: 

- 06-05-2013 – Formação e Consultoria, Benchmarking; 

- 27-05-2013 – Sessão de Abertura QI-PME; 

- 07-06-2013 e 08-06-2013 – Gestão Estratégica; 

- 22-06-2013 e 24-06-2013 – Gestão da Inovação. 

 

                                                           
13

 Citado www.acg.pt 
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 2.6. Orientação/Integração de novos colaboradores 

 

A Integração/Orientação destina-se aos novos colaboradores que iniciam a sua atividade 

nas organizações. Procura-se, desta forma, dar a conhecer aos novos colaboradores a 

instituição, o seu funcionamento, os serviços que dispõe, assim como o contexto 

geográfico onde esta se insere e simultaneamente promover a integração dos 

colaboradores. 

 

No âmbito do processo de Integração e Acolhimento foi proposto à estagiária pelo 

orientador a elaboração de um manual de acolhimento, uma vez que a Associação não 

dispunha de um (anexo 4 ). 

Para dar início à elaboração do manual de acolhimento, a estagiária começou por fazer 

uma pesquisa pelos manuais da ACG e de outras empresas. Depois de feita a pesquisa, a 

estagiária elaborou um plano com os indicadores que o manual deveria conter. 

O manual está estrututrado pela seguinte sequência: 

- Mensagem de boas vindas; 

-  Introdução a explicar os objetivos do manual de acolhimento; 

- Apresentação da Associação Comercial da Guarda (história, missão, visão, valores, 

estratégia, estrutura funcional, constituição da assembleia geral); 

- Gabinetes e respetivas funcões e serviços; 

- Informações Úteis (horário de trabalho, ausências justificadas, ausências injustificadas, 

dias de férias, em caso de ficar doente nas férias, licença sem vencimento, licença de 

maternidade, licença de paternidade e subsídios); 

- Benefícios Sociais (Seguro de Acidentes de Trabalho, Instrumentos de Trabalho, 

Ajudas de Custo, Estatuto de Trabalhador-Estudante e Sistemas Informáticos); 

- Avaliação do Desempenho; 
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- Sistema de Gestão de Qualidade; 

- Contactos; 

- Notas Finais. 

 

2.7. Atividade não planeada 

A estagiária sugeriu que se elaborasse uma análise SWOT para a ACG. Esta sugestão 

foi bem aceite, apesar de não fazer parte do plano de estágio inicial. 

A análise SWOT é uma análise estratégica organizacional. É uma técnica de 

planeamento que nos permite avaliar os aspetos internos e externos de uma organização 

de forma a detetar e responder a eventuais ameaças/fraquezas e de potenciar pontos 

fortes/oportunidades.  

“Este diagnóstico apresenta-se sob a forma de dois quadros, um para as forças e 

fraquezas da empresa, e outro para as oportunidades e ameaças, (…) aos dois quadros 

dá-se o nome de SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats)” (Lindon et 

al., 2008:451). 

Observemos o quadro da análise SWOT da ACG: 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

- Boas condições ergonómicas; 

-Boa localização (centro da cidade); 

-Colaboradores com competências 

técnicas; 

- Elevada informação e atualização no 

site da ACG; 

- Polivalência; 

- Formação certificada. 

 

 

-Insuficiência de computadores e de vídeos 

projetores para os formandos; 

- Fraco domínio de línguas estrangeiras, 

nomeadamente o inglês por parte dos 

colaboradores. 

  

 

 

Oportunidades Ameaças 

-Ações de formação desenvolvidas na ACG; 

- Informações e consultoria; 

- Suplemento ao Diploma; 

- Situação económica, que exige maior 

necessidade de apoio por parte das 

organizações locais. 

 

 

- Situação económico-financeira do país, 

e em particular na região da Guarda, que 

se traduz no encerramento/insolvência 

de empresas; 

- Desertificação do interior e fraco poder 

de atracção de investimento; 

- Redução/Cancelamento dos associados 

na ACG; 

 - Falta de interesse por parte dos 

associados. 

                                                              Figura - 7 Análise SWOT 

Fonte: Elaboração Própria 
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Do confronto destas quatro dimensões, foram feitas as seguintes sugestões no sentido de 

minimizar pontos fracos e ameaças e de maximizar os pontos fortes e potenciais 

oportunidades: 

- Desenvolvimento de acções de formação interna, em particular no domínio do inglês; 

- Desenvolvimento de parcerias e de protocolos com entidades públicas e privadas que 

promovam a imagem da região; 

- Promoção de uma política de comunicação mais próxima dos associados e que 

evidencie os ganhos decorrentes desse estatuto; 

- Aumento da oferta de serviços de apoio/assessoria dos associados. 
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Conclusão 

O Estágio Curricular é uma das principais etapas de preparação para o exercício de uma 

profissão e fundamental para uma integração no mundo do trabalho. 

As atividades desenvolvidas pela estagiária, como a elaboração de um Manual de 

Acolhimento, a Ficha de Avaliação Interna da Formação, bem como as tarefas de 

secretariado, foram realizadas com muito interesse, pois a estagiária sentiu-se útil e 

aprendeu a lidar com problemas que ocorreram diariamente na organização. 

A estagiária só lamentou o facto de não ter sido convidada a participar nas reuniões com 

os diretores e nem de lhe ter sido dada autonomia para realizar anúncios de 

recrutamento de pessoal, uma vez que foram expostos no site net-emprego. 

Globalmente, foi uma experiência positiva e de alguma forma enriquecedora em termos 

profissionais e pessoais; no entanto, fica a sensação de que a estagiária poderia ter sido 

mais produtiva. 

 



                                                                                                                                                           

 
 

Relatório de Estágio  31 
 

Bibliografia 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

MAXIMIANO, António Cesar Amaru. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 

2000. 

LINDON, Denis, et al. , Mercator XXI: Teoria e Prática do Marketing, Lisboa: 

Publicações Dom Quixote, (11ª edição), 2008. 

 

Webgrafia 

www.acg.pt Consultado a 21 de Abril de 2013. 

www.wikipedia.org.pt Consultado a 15 de Junho de 2013. 

http://educar.no.sapo.pt/necformac.htm - Necessidades de Formação (Fontes, C., 1990). 

Consultado a 30 de Junho de 2013. 

www.google.pt Consultado a 17 de Junho de 2013. 

 

Referências 

Documentação facultada pela Instituição. 

 

http://www.acg.pt/
http://www.wikipedia.org.pt/
http://educar.no.sapo.pt/necformac.htm
http://www.google.pt/


                                                                                                                                                           

 
 

Relatório de Estágio  32 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           

 
 

Relatório de Estágio  33 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: 

Plano de Formação 
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Anexo 2: 

Necessidade de Formação 
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Anexo 3: 

Ficha de Avaliação de Formação Interna 
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Rev.1

N.º de Dirige-se a:

1º 2º 3º 4º horas (Individualmente)
Interesse para 

a Função (1)

Objetivo 

concretizado 

(2)

1 Gestão da Qualidade A definir Melhorar o SGQ e manter a certificação x 25 Joana Ramos

Alice Antunes

Joana Ramos

Paulo Santos

Sara Gralha

Filipe Rebelo

Sara Gralha

Paulo Santos

Filipe Rebelo

Filipe Rebelo

Paulo Santos

Alice Antunes

Sara Gralha

Filipe Rebelo

Elaborado: _______________________ Aprovado: _________________________ Data: 03.01.2013

 Mod GQ-40/f

(1) - PI - Pouco Interessante; I - Interessante; MI - Muito Interessante

(2) - S - Sim; N - Não

NOTA: A avaliação da eficácia deve ser feita em função dos objectivos específicos definidos no levantamento de necessidades para cada curso (ver Mod GQ 25 Registo de Necessidades de Formação) e atender à melhoria do 

desempenho na função definida na DS PE-05 Matriz de Requisitos mínimos.

Organização e Gestão do tempo

6 HST/ HACCP A definir
Melhorar o apoio ao associado a nível de 

informação nestas áreas
x 25

253 Atendimento ao Público A definir
Melhorar o apoio ao associado (comunicação 

telefónica e presencial)
x

x 50

Plano Formação Anual
2013

Ação

N.º
Designação da Ação Local Objetivo a atingir

Trimestre

Data 

realização
Registo/ Doc

Eficácia da ação

Aumentar a eficácia (reduzir tempo) na 

utilização dos mapas de trabalho
A definirExcel Avançado2

4 A definir
Melhorar os métodos de trabalho para facilitar 

o cumprimento dos obetivos
x

Legislação e Fiscalidade Laboral 25

25

5 A definir
Melhorar o apoio ao associado a nível de 

informação nestas áreas
x
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 Tema/Accão: 

Assinale a sua resposta com um X  

Escala:  

1-insuficiente  

2-suficiente  

3-bom  

4-muito bom 

 

1 - Desenvolvimento do tema/ação  

 

Adequação da carga horária aos objetivos                                                                       

Adequação dos conteúdos à atividade profissional                                          

 

 

2 - Auxiliares pedagógicos                                                                                        

 

Diversidade dos Meios Audiovisuais                                                                   

Qualidade dos Meios Audiovisuais 

 

 

3 - Organização do tema/acção  

 

Instalações  

Equipamentos Disponíveis  

Apoio da Coordenação                                                                                           

1 2 3 4 

    

    

1 2 3 4 

    

    

1 2 3 4 

    

    

    

Ficha de Avaliação de Formação Interna 

           Apreciação dos Participante 

 

 

 

                             



4 - Relacionamento entre Participantes                                                         

 

 

5 -Considera que a totalidade dos objectivos da formação foram alcançados     

Justifique____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6 -Considera que este tema/ação corresponde a uma necessidade de                  

formação prioritária                                                                                                   

Justifique____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

                                           INTERVENÇÃO DO FORMADOR 

 

 

1 2 3 4 

    

Sim Não 

  

Sim Não 

  

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

Parâmetros 

Domínio do Assunto 

Atividades Propostas 

Clareza do Discurso 

Utilização dos Recursos Didáticos 

Motivação e Participação Suscitada 

Relacionamento com os Participantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de 

Acolhimento  
Associação Comercial da Guarda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda 

Rua dos Cavaleiros, 326300-675 Guarda acg@acg.pt| Telf. 271 208 880 | Fax. 271 208 885 

 

 

mailto:acg@acg.pt


 

 

Ao novo Colaborador 

 

 

Seja bem-vindo(a). 

 

 

Acolher um novo elemento é, acima de tudo, fornecer-lhe as melhores condições de 

integração para que, o mais rapidamente possível, se sinta membro desta instituição. 

Este documento foi feito a pensar em si, que passa a participar na vivência da ACG. 

 

É nossa intenção, fornecer-lhe uma imagem, o mais aproximada possível, desta 

instituição e prestar-lhe todas as informações que possam contribuir para que a sua 

atividade na ACG seja pautada por um bom desempenho. 

 

Sem pretender ser exaustiva, este manual deve ser encarado por si como um “guia” do 

funcionamento desta instituição. 

 

A ACG põe ao seu dispor uma grande quantidade de informação que o ajudará no seu 

dia-a-dia. 

Se, após a leitura deste manual, tiver qualquer dúvida, deverá colocá-la Departamento, 

ou Serviço onde vai ser integrado, ao Secretariado (secretariado@acg.pt) ou ao Superior 

Hierárquico (executivo@acg.pt). 

 

Deste modo, damos-lhe as boas vindas e desejamos-lhe os maiores sucessos na sua 

atividade na Associação Comercial da Guarda. 

 

        

A Direcção da ACG 
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I. OBJETIVOS/INTRODUÇÃO 

 

 

O Manual de Acolhimento constitui um instrumento facilitador no processo de acolhimento e 

integração dos colaboradores que pela primeira vez entram em contacto com a Associação 

Comercial da Guarda. 

O principal objetivo deste Manual é fornecer-lhe informações sobre a ACG que facilitem a sua 

integração na instituição bem como, no Departamento ou Serviço onde vai exercer a sua atividade. 

Este documento permitir-lhe-á igualmente tomar conhecimento da estrutura organizacional e do 

funcionamento da instituição aos mais variados níveis, devidamente enquadrados nos objetivos 

gerais da instituição e nas suas áreas estratégicas de atuação. 

Esperamos ainda que este manual contribua para a criação de um bom ambiente de trabalho que, 

naturalmente, terá consequências benéficas sobre o seu desempenho e progressão na Associação 

Comercial da Guarda. 

 

 

II. PORQUÊ UM MANUAL DE ACOLHIMENTO? 

 

A quem se destina? 

 

Este Manual deAcolhimento e Integração destina-se, em particular, aos novos colaboradores que 

iniciam a sua actividade nesta Instituição. Pretende-se promover o conhecimento sobre a instituição, 

o seu funcionamento, os serviços que dispõe, assim como, o contexto geográfico onde esta se insere 

e simultaneamente promover a integração dos colaboradores. 

 

Para que serve? 

 

O Manual de Acolhimento é um documento feito a pensar no novo colaborador e no fornecimento 

de uma imagem o mais aproximada possível da instituição. 

O Manual de Acolhimento procura criar as melhores condições de integração aos novos 

colaboradores para que se identifiquem o mais rapidamente possível com a cultura da instituição e 
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se sintam membros ativos da mesma. Serve ainda de “guia” ao funcionamento da instituição uma 

vez que dá a conhecer todas as informações úteis que contribuiem para o bom desempenho sócio-

profissional. 

 

 

III. O QUE FAZER NO DIA DE ACOLHIMENTO 

  

Uma vez tomada a decisão de colaboração, de parte a parte, e logo que esteja definido o início da 

sua atividade, será marcado o “Dia de Acolhimento”, em que serão seguidos os seguintes 

procedimentos: 

 

O contacto inicial será feito, regra geral, pela Secretária da sua Unidade ou Departamento, que 

esclarecerá eventuais questões que queira colocar. Faça-se acompanhar dos originais ou cópias 

autenticadas dos seguintes documentos de identificação: 

 

Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão; 

Cópia do cartão de contribuinte (NIF); 

Número de beneficiário da Segurança Social; 

Número de identificação bancária do banco onde tem conta (NIB); 

Certificado de Habilitações; 

Curriculo Vitae; 

 

Será conduzido numa visita às instalações onde estão instalados os diversos serviços de apoio da  

ACG sendo-lhe apresentada a instituição que passa agora a integrar. 

Posteriormente, assinará o Contrato de Trabalho, ou Estágio consoante o tipo de estatuto que o 

ligará à Associação Comercial da Guarda. 
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IV. APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA GUARDA 

 

Breve História 

 

Com mais de um século de existência, a Associação Comercial da Guarda, foi fundada em 17 de 

Dezembro de 1905, após reunião preparatória, com o objectivo de promover o comércio e a 

indústria na cidade da Guarda. Em 1939, devido à conveniência da integração desta colectividade 

no Regime Corporativo, passou a designar-se por Grémio de Comércio do Distrito da Guarda. 

Após a revolução de 25 de Abril de 1974 e com o fim do Regime Corporativo, passou a ter a 

designação de Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda e hoje é também 

vulgarmente conhecida como Associação Comercial da Guarda. Esta Associação abrange a área do 

Distrito da Guarda, destacando-se pela excelência das soluções integradas e diferenciadas que 

apresenta ao mercado, contribuindo para o progresso económico e social da região. 

O mercado alvo da ACG é essencialmente caracterizado por PME´S da área do comércio, serviços, 

hotelaria e restauração. 

 

Missão 

 

Promover o desenvolvimento integrado e sustentável da região, prestar bons serviços aos associados 

e defender os interesses da classe empresarial. Representar e defender os interesses das empresas e 

dos empresários da região da Guarda e apoiá-los nos vários domínios de intervenção, tais como o 

técnico e económico, inovação, qualidade, ambiente, internacionalização, informação e formação, 

de modo a tornar o tecido empresarial cada vez mais competitivo. 

 

Visão 

 

Ser uma associação de referência e liderança nas áreas de prestação de serviços relacionados com o 

objecto da ACG, destacando-se pela excelência das soluções integradas e diferenciadas que 

apresenta ao mercado, contribuindo para o progresso económico e social da região. 
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Valores 

 

Perseverança: Dedicação e coragem frente aos desafios; 

 

Lealdade e respeito: desenvolver acções continuadas de melhoria, organizacional, promovendo o 

comprometimento, a satisfação e valorização de todos os trabalhadores. Fomentar o respeito mútuo 

entre colaboradores, estrutura directiva e associados; 

 

Cooperação Mútua: Antecipar as necessidades, atender às expectativas, e estabelecer uma relação 

de confiança mútua e parceria; 

 

Igualdade: Promover a igualdade entre homens, mulheres, raças, crenças e ideologias e fomentar o 

espírito de justiça nas decisões, razoabilidade na medição de conflitos. 

 

 

Estratégia 

 

Associados: Nosso principal objectivo. Satisfação permanente da nossa massa associativa; 

 

Colaboradores: Equipa comprometida e competente; 

 

Qualidade: Contínua busca da excelência; 

 

Melhoria Contínua: Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje; 

 

Valorização do ser Humano: Investir no desenvolvimento dos nossos colaboradores, 

proporcionando melhores condições de crescimento técnico e humano. 
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V.Estrutura Funcional 

 

 

                                             

 
 

GQ 

Gestor de 

Associado 

Dr. Filipe 

Rebelo 
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Assembleia Geral 

 

Nome Cargo 

Artur de Aguilar Seguro Pereira Presidente 

Carlos Alberto Antunes Nabais Vice-Presidente 

Nuno Filipe Lopes da Silva Vice-Presidente 

Luís Miguel pereira Gomes 1º Secretário 

José Miguel Pereira Gomes 2º Secretário 

Manuel Alberto Marque Simões Suplente 

Joaquim Pinheiro Santos Suplente 

Cidália Jorge Vicente Abrunhosa Suplente 

Conselho Fiscal 

 

Nome Cargo 

Rui Jorge Pires Dias Quinaz Presidente 

Francisco José Azevedo Marques Relator 

Pedro Miguel Duarte Seco Vogal 

Carlos José Carrulo Lorga Suplente 

Hugo André Jorge Abrunhosa Suplente 

Direcção 

 

Nome Cargo 

Paulo Sérgio Diogo Manuel Presidente 

Vítor Manuel Sobreira Nunes Vice-Presidente 

Salvador Lourenço Vice-Presidente 

Miguel Franco Alves Secretário 

Nuno Miguel Saraiva Martins Tesoureiro 

João Salgado Ramos Vogal 

Artur Aires Pereira de Matos Suplente 

Francisco Ganhão Suplente 

Mário Isidoro Costa Figueira Suplente 

José Calado Ferreira Suplente 
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VI. Gabinetes e Respectivas Funções e Serviços 

 

 Secretaria 

 

Tem como função as seguintes tarefas e serviços: 

 

Atendimento ao Público; 

Horários de Funcionamento e de Trabalho; 

Cadastro Comercial; 

Aluguer de salas de Formação; 

Requerimento de isenção de horários para viaturas; 

Serviço de Fotocópias; 

Serviço de Fax; 

Acesso à Internet; 

Registo de chamadas telefónicas e fax; 

Registo de correspondência recebida e enviada; 

Tratamento de Quotas (emissão, recibos e cobranças); 

Venda de Livro de Reclamações; 

Inscrição/cancelamento como associados; 

Digitalização de documentos; 

Elaboração de dísticos para afixação nos estabelecimentos. 

 

 

 Apoio Jurídico 

 

 

Possui um serviço de orientação e encaminhamento jurídico, através do qual os seus associados 

podem obter aconselhamento e informações sobre dispositivos jurídicos que dizem respeito 

directamente aos seus interesses, como: direito do trabalho, contratos comerciais e civis, cobrança 

de créditos, contra-ordenações, entre outras. 
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Tem como função ainda o tratamento de: 

- Elaboração de Pareceres; 

- Elaboração de contratos; 

- Mediação e Conciliação de conflitos; 

- Defesas de contra-ordenação; 

- Reclamações graciosas; 

- Encaminhamento jurídico – processual. 

 

Observatório Comercial e Jurídico 

 

Reponsável por: 

 

Gestão interna da organização e coordenação global da equipa de técnicos; 

Relações externas com outras entidades e empresas; 

Organização de Eventos; 

Questionários (estudo e relatório); 

Conferências de Imprensa. 

 

 

Formação 

 

Encarrega-se pela pesquisa de necessidade de formação e promoção das mesmas, elaboração de 

candidaturas, bem como informar os respectivos planos de formação. 

 

 

Existem 3 tipos de formação: 

 

 

A Formação Modulares que  conta com cursos de 25 e 30 horas, direito a subsídio de alimentação e 

destina-se a suprir as necessidades pontuais das empresas da região. Os cursos são de diferentes 

áreas como por exemplo: Ciências Informáticas Comércio, Hotelaria e Restauração. 
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A Formação Aprendizagem que, por sua vez permite a certificação (profissional e escolar, de nível 

IV – com equivalência ao 12º ano), o curso será na área de Logística, com duração de dois anos, e 

os destinatários são jovens entre os 18 e os 25 anos. Os formandos deste curso terão direito a uma 

bolsa mensal. 

Um outro curso é o de Técnico/a de Logística, da área de formação Comércio, com equivalência ao 

12º ano e Nível IV, inserido na Componente Formação Prática em Contexto de Trabalho (FPCT). 

Este curso terá ainda, a duração de 3075 horas, o que equivale a cerca de 2 anos. Os formandos têm 

o direito a uma bolsa, subsídio de alimentação, transporte, outros (caso seja aplicável, de acordo 

com a legislação em vigor). Este curso visa  a aquisição de conhecimentos, contribuindo para a 

optimização dos fluxos de serviços, possibilitando-lhes flexibilidade de comportamento e auto 

desenvolvimento, para que possa acompanhar as transformações do setor de produção, tendo em 

conta as normas de qualidade, higiene, segurança e ambiente no trabalho. 

 

A Formação-ação destina-se às empresas do sector do comércio e serviços, com número de 

trabalhadores igual ou inferior a 100. Este tipo de formação foi criado para se adequar a cada uma 

das empresas participantes, tendo também uma componente de Consultoria. É certificada e decorre 

nas instalações da empresa. 

 

Gabinete da Empresa 

 

São desempenhadas tarefas como: 

- Apoio/Aconselhamento Económico – Financeiro; 

-  Programas de Apoio ao Investimento; 

- Elaboração de Candidaturas (pedidos de pagamento); 

- Consultoria Económico – Financeiro, Contabilidade, Gestão Financeira,... 
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Centro de Recursos em Conhecimento (CRC) 

Este tem por objectivo, intervir a nível de reabilitação da empresa da Guarda, dotando a associação 

de um centro capaz de responder às necessidades da região no âmbito da formação profissional, 

dispondo de materiais de apoio didáctico – pedagógicos. O CRC tem vindo a desenvolver 

actividades e competências no acompanhamento técnico de projectos de formação, sobretudo ao 

nível da formação e de preparação de material de apoio, para formadores e formandos na área do 

comércio e serviços. 

Tem como áreas temáticas, a Gestão, Informática, Comunicação, Hotelaria e Restauração e Turismo. 

Apresenta como valências: 

Uma mediateca com livros, trabalhos monográficos, manuais, 

videogramas, CD e outros materiais que contribuem para a formação; 

Instalação de equipamento informático nas instalações da ACG, com 

linhas telefónicas e ligação a uma intranet; 

Aquisição de materiais de documentos científicos e técnicos, bibliografia 

especializada para o atendimento aos seus sectores prioritários da ACG. 

 

Dispõe de serviços, tais como: 

Consulta directa de documentos; 

Empréstimos domiciliários; 

Empréstimos inter – CRC; 

Consulta de base de dados nos diferentes suportes disponíveis; 
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CD-ROM; 

Multimédia e consulta à distancia. 

 

Gestor do Associado 

- Responsável por estabelecer a ponte entre a ACG e os Associados; 

- Fazer a prospeção e assegurar a angariação de novos associados; 

- Acompanhar, em todas as vertentes, as empresas associadas por todo o distrito; 

- Apoiar as Empresas com objectividade e com elevada orientação para a resolução de problemas e 

possíveis dúvidas; 

- Cobrança de Quotas; 

- Cumprimento da Política e procedimentos da Qualidade, assim como do Manual da Qualidade 

implementado. 
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VII. Informações Úteis 

Horário de trabalho 

O horário de trabalho está fixado em 35 horas semanais sendo o Sábado dia de descanso complentar 

e o Domingo dia de descanso obrigatório. 

Dias úteis das 09h00 às 17h30 

 

Ausências justificadas 

- Ausências durante 15 dias seguidos, por altura do casamento; 

- Ausências por falecimento do cônjuge, parentes ou afins familiares, nos seguintes dias: 

-5 dias consecutivos por falecimento do cônjuge, pai/mãe, sogro/sogra; 

-5 dias consecutivos por falecimento de filhos, enteados, genro/nora; 

-2 dias consecutivos por falecimento de avô/avó, netos, irmão/irmã. 

- Ausências autorizadas, ou aprovadas, pelo empregador; 

- Ausências não superiores a quatro horas e só pelo tempo estritamente necessário, justificadas 

pelo responsável pela educação de menor, uma vez por trimestre, para deslocação à escola 

tendo em vista inteirar-se da situação educativa do filho menor; 

- Doença; 

- Acidente; 

- Cumprimento de obrigações legais; 

- Necessidade de prestação de assistência a membros do agregado familiar; 
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- Necessidade de prestação de provas em estabelecimentos de ensino; 

- Na prática de actos necessários e inadiáveis, no exercício de funções em associações sindicais 

ou membro da comissão de trabalhadores; 

- Candidatos a eleições ou cargos políticos, durante o período legal da respectiva campanha; 

- Doação voluntária de sangue. 

Todas as ausências, quando previsíveis, deverão ser comunicadas à empresa por escrito, com 5 dias 

de antecedência. As ausências imprevistas terão de ser comunicadas, de imediato, logo que seja 

possível pelo trabalhador. 

 

Ausências injustificadas 

São consideradas injustificadas as faltas não previstas no número anterior. As faltas injustificadas 

têm os efeitos previstos no artº 231º do código do trabalho. 

 

Dias de férias 

No caso das férias, foi suprimido o direito à majoração até três dias de férias por ano, em caso de 

inexistência ou número reduzido de faltas justificadas do trabalhador. 

 

Deste modo, o número de dias de férias é de 22 dias, não havendo lugar ao anterior “bónus” que ia 

até mais três dias. 

 

Introduz-se também a possibilidade de a empresa encerrar, por decisão da entidade empregadora, 

nos dias de trabalho quer permitem as chamadas “pontes” ( segunda ou sexta-feira no caso de 

feriado à terça ou quinta-feira, respetivamente), sendo tais dias de encerramento qualificados como 

dias de férias. 
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Em alternativa, o dia de encerramento pode não ser qualificado como dia de férias, podendo o 

empregador impor que esse dia seja compensado pela prestação de trabalho, a qual não será  

classificada como trabalho suplementar. 

 

Caso opte pelo encerramento, o empregador deverá avisar os trabalhadores da intenção de encerrar 

nos dias de “ponte” até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior àquele a que se refere o 

encerramento. 

 

Finalmente, importa referir a supressão e quatro feriados. Embora os feriados não 

constituíssem formalmente dias de férias, os trabalhadores para todos os efeitos descansam 

nesses dias. Na prática, há uma redução de “férias” com a eliminação de quatro feriados. 

 

Em caso de ficar doente nas férias 

 

No caso de o trabalhador adoecer durante o período de férias, são as mesmas suspensas desde que o 

empregador seja do facto informado, prosseguindo, logo após a alta, o gozo dos dias de férias 

compreendidos ainda naquele período, cabendo ao empregador, na falta de acordo, a marcação dos 

dias de férias não gozados. 

 

Licença sem vencimento 

Deve ser solicitada ao Conselho de Administração, podendo este autorizar ou não. 
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A licença de Maternidade 

Existe o prejecto de lei que ampliou a licença de maternidade de 120 para 180 dias. Esta adesão  ao 

programa é facultativa, isto é, a empresa poderá aderir voluntariamente ao programa ou não. 

Quem tem direito direito a licença de maternidade de 6 meses? 

As empregadas de empresas privadas que aderiram ao programa "Empresa Cidadã" inclusive as 

mães adotivas de forma proporcional, terão o direito de requerer a ampliação do beneficio, devendo 

fazê-lo até o final do primeiro mês após o parto. 

 

A Licença de Maternidade prevê 120 dias consecutivos de ausência da mãe ao trabalho, que podem 

estar organizados de três diferentes formas: 

- Após o parto, 90 dias, mais 30 dias; 

- 30 dias antes do parto, mais 90 dias, após o parto; 

- 10 dias antes do parto, 90 dias mais 20 dias, após o parto. 

 

Licença por maternidade de 120 dias, com direito a receber 100% da remuneração de referência. No 

caso de a mãe optar por uma licença de 150 dias, terá direito a receber 80% da remuneração de 

referência. A remuneração de referência corresponde à média de todas as remunerações registadas 

nos primeiros seis meses dos últimos oito meses anteriores à data de início da maternidade, 

paternidade ou adopção. 
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Licença de Paternidade 

A Licença de Paternidade que passa agora de 7 para 15 dias úteis de ausências do pai ao trabalho, a 

gozar no primeiro mês seguinte ao nascimento do filho, que podem ser: 

- Interpolados; 

- Consecutivos. 

O tempo da licença parental varia de acordo com a escolha dos progenitores - pode assumir um 

período de 120, 150 ou 180 dias consecutivos. Caso o pai partilhe a licença com a mãe acrescem 30 

dias ao período de licença parental. Estes 30 dias podem ser gozados consecutivamente ou em dois 

períodos de 15 dias consecutivos, após as seis semanas que a mãe tem de gozar obrigatoriamente. 

- Licença Parental - 120 dias com remuneração a 100% ou 150 dias com remuneração a 80% 

- Licença Parental Partilhada por mãe e pai - 150 dias com remuneração a 100% ou 180 dias com 

remuneração a 83% 

No caso de gémeos acrescem 30 dias por gémeo, para além do primeiro e a remuneração é paga a 

100%, em ambos os períodos de licença. 

 

Os trabalhadores têm direito aos seguintes subsídios: 

- Subsídio de Alimentação; 

- Subsídio de Férias; 

- Subsídio de Natal. 
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VIII. Benefícios Sociais atribuídos pela ACG 

Seguro de Acidentes de Trabalho 

Cobre os riscos profissionais, bem como as actividades dos estagiários praticadas nas Empresa. 

 

Instrumentos de Trabalho 

A empresa disponibiliza os instrumentos de trabalho adequados ao desempenho da função, sempre 

que tal se achar necessário e assim for decidido pela Administração. A atribuição de instrumentos de 

trabalho está regulada internamente. 

 

Ajudas de Custo 

São atribuídas ajudas de custo nas deslocações de prestação de trabalho efectuadas dentro e fora da 

área de concessão da empresa. 

 

Estatuto de Trabalhador-Estudante 

Aos trabalhadores que requeiram e beneficiam do Estatuto de Trabalhador-Estudante serão 

concebidas as regalias conferidas pela lei (artigo 89º do código do Trabalho). 

 

Sistemas Informáticos 

Na utilização de computador de trabalho o seu responsável terá já providenciado as permissões 

necessárias, tais como a pasta de rede a aceder, instalação de programas e sistema específicos e 

caixa de correio electrónico. 
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IX. Avaliação de Desempenho 

A Avaliação de Desempenho é um instrumento de avaliação dos comportamentos e competências 

do Colaborador. 

Os resultados obtidos são a base para: 

- O desenvolvimento pessoal; 

- A atribuição de prémios de produtividade; 

- O programa de acções de formação e desenvolvimento. 

As empresas são responsáveis pela promoção de acções que permitam aos seus colaboradores 

darem o seu máximo potencial. Cada hierarquia deve providenciar aos seus colaboradores a 

formação  necessária ao desenvolvimento da sua carreira profissional. Simultaneamente, cada 

colaborador deve sugerir à sua hierarquia a formação adicional que entenda necessária ao 

desempenho do seu trabalho. 

 

X. Sistema de Gestão da Qualidade 

Politica de Qualidade 

A ACG compromete-se em obter a satisfação dos associados, proporcionando serviços de acordo 

com os requisitos e especificações estabelecidas e cumprir os mesmos de forma a assegurar a 

qualidade dos serviços em todas as etapas. Por outro lado lado a ACG preocupa-se com melhoria 

contínua como norma de conduta, através da análise permanente da informação, tanto própria como 

obtida através dos associados, de forma a prevenir falhas, e melhorar os processos e serviços da 

ACG. 

A eficácia e aplicação do sistema de qualidade da ACG são da responsabilidade da sua Direção. O 

responsável pela Gestão da Qualidade supervisionará a sua implementação, desenvolvimento e 

manuntenção, avaliando a sua adquação e aplicação correta. 
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Objectivos da qualidade 

A ACG tem, estabelecidos objectivos da qualidade para as funções e níveis relevantes dentro da 

organização. Assim, tendo em vista atingir os objectivos, é efectuado um acompanhamento 

trimestral do cumprimento dos objectivos. 
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Contactos: 

 

Diretor Executivo 

Vítor Nunes – executivo@acg.pt 

Assessora de Direção 

Gestora da Qualidade 

Joana Ramos – acg@acg.pt/qualidade@acg.pt 

 

Secretariado 

Sara Gralha – secretariado@acg.pt 

 

Gabinete Empresa 

Alice Antunes – apoioinvestimento@acg.pt 

 

Gabinete Financeiro 

Paulo Santos – gab.financeiro@acg.pt 

 

Gestor do Associado 

Filipe Rebelo – filipearebelo@hotmail.com 
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Emergência 

Nome Telefone 

Bombeiros Voluntários da Guarda 271 222 115 

Câmara Municipal Guarda 271 220 200 

Centro Anti-venenos 808 250 143 

Intoxicações INEM 808 250 143 

GNR - BT Guarda 271 232 230 

GNR Guarda 271 222 633 

Hospital Distrital da Guarda 271 200 200 

Polícia Judiciária Guarda 271 216 600 

Polícia Judiciária Guarda – Piquete 271 216 601 

PSP Guarda 271 222 022 

PSP Guarda – Transito 271 237 022 

Serviço Municipal de Protecção Civil Guarda 271 210 508 

Utilidade pública 

Nome Telefone 

Centro Distrital de Operações de Socorro - PC 271 227 710 

Centro Regional de Segurança Social Guarda 271 232 600 

Centro de Saúde da Guarda 271 200 800 

Centro de Saúde da Guarda – Ext. Guarda Gare 271 220 870 

Cruz Vermelha da Guarda 271 227 436 

Estação de Correios Guarda 271 200 010 

Instituo Português da Juventude 271 232 100 

Repartição de Finanças da Guarda 271 212 568 

Tribunal Judicial da Guarda 271 222 128 

Outros 

Nome Telefone 

Posto de Turismo da Guarda 271 205 530 

Táxis (central camionagem Guarda) 271 221 209 

Táxis (centro Guarda) 271 221 183 

Táxis (estação Guarda) 271 239 163 
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Notas Finais 

A divulgação deste Manual de Acolhimento e procedimentos administrativos não correponde, por si 

só, ao fim da sua elaoração. Muito pelo contrário, pretende-se este que este seja um documento 

dinâmico e que esteja em constante atualização para assim melhor corresponder às necessidades de 

quem o consulta. 

Neste sentido, caso lhe surja alguma dúvida, sugestão, crítica ou questão relativamente ao Manual 

de Acolhimento, poderá colocá-la para o endereço acg@acg.pt, onde lhe será dada a devida atenção. 

 

Obrigado pela atenção e bem-vindo à Associação Comercial da Guarda. 

 

 


