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Plano do Estágio Curricular 

 

 Plano de Estágio: 

 Elaboração em formato digital de uma base de dados, dos clientes existentes em 

carteira. 

 Atendimento ao público. 

 Envio de correspondência aos clientes. 

 Tratamento de correspondência aos clientes. 

 Recepção de chamadas telefónicas. 

 Cobrança de recibos. 

 Contacto com os clientes (serviço externo). 
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Estrutura do Relatório 

 

O relatório está dividido por partes, tendo este dois capítulos: 

 Capitulo 1 – A Instituição, em que apresenta a instituição em que foi realizado o 

estágio curricular; 

 Capitulo 2 – Relatório de Actividades, em que detalha as actividades desenvolvidas 

durante o período de estágio. 
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Capitulo 1 

Caracterização sumária da Instituição 
 

Nome: Cabicanca Seguros, Mediação de Seguros, Lda. 

Sector de actividade: Mediação de Seguros Zurich 

Sede: Aguiar da Beira 

Número de trabalhadores: 1 (Um) 

Organização interna: Um sócio gerente 

Tipo de Actividade: Mediação de Seguros nos ramos: 

 Vida 

o Seguros de vida 

o Seguros financeiros: seguros de capitalização e planos poupança reforma 

 Não Vida 

o Responsabilidade civil automóvel 

o Acidentes de trabalho 

o Seguro de doença 

o Multirriscos Habitação 

o Multirriscos Condomínio 

o Seguro de caça 

o Acidentes Pessoais 

o Seguro de Viagem  

Tipo de Clientes: 

 Seguros para particulares 

o Acidentes pessoais 

o Seguro de viagem 

 Seguros para empresas 

o Acidentes de trabalho 

o Seguro sobre o negócio 
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Capitulo 2  

 
Neste capítulo descrevo a actividade desenvolvida ao longo do estágio. 

Introdução 
 

O estágio curricular estabelece a ligação entre os conteúdos teóricos adquiridos em sala de aula 

em contexto de trabalho. O relatório de estágio provém do estágio curricular do Curso CET de Aplicações 

Informáticas de Gestão com 400 horas práticas em contexto de trabalho. 

 

O presente relatório descreve o projecto realizado durante o estágio na empresa Cabicanca 

Seguros – Mediação de Seguros, sediada em Aguiar da Beira, em que a principal e única actividade é a 

realização de seguros, sendo o único funcionário e sócio gerente o Sr. Francisco Tomaz. 

 

Este estágio insere-se na gestão da informação de clientes. Para facilitar a sua consulta, será 

necessário a utilização de uma ferramenta de gestão de dados, devo realçar que as imagens apresentadas 

neste relatório não são as imagens da base de dados que ficou operacional na empresa, as imagens são da 

base de dados de teste. 

 

Também foi efectuada a gestão documental existente nesta empresa, atendimento a clientes 

pessoalmente e telefonicamente. 

 

Foi proposto para este estágio uma organização por etapas 

 

1ª Etapa – 1 semana 

 Contacto inicial com a empresa 

 Ambientação as tarefas diárias 

 Estudo inicial da base de dados 
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2ª Etapa – 1 semana 

 Criação da Base de Dados 

3ª Etapa – 1 semana 

 Implementação 

4ª Etapa – 1 semana 

 Testes 

 Correcção de erros 

 Últimos pormenores 

5ª Etapa – 3 semanas 

  Cumprimento das restantes tarefas 
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Plano de Estágio curricular 
Para o planeamento do estágio foi usado um mapa de Gantt. O Mapa de Gantt é um gráfico usado 

para ilustrar o avanço das diferentes etapas de um projecto. Os intervalos de tempo representam o início e 

fim de cada fase e aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico. 

 

Ilustração 1 – Mapa de Gantt Imagem 1 – Mapa de Gantt 
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Trabalho desenvolvido 
 

O mapa de Gantt identifica as seguintes etapas: 

1ª Etapa – 1 semana 
 

 Contacto inicial com a empresa 

o Apresentação ao sócio gerente e conhecimento do escritório e do material disponível 

para desempenhar as minhas funções. 

 Ambientação as tarefas diárias 

o Explicação das tarefas diárias que iria realizar ao longo de todo o estágio: 

 Atendimento telefónico, usando a expressão ‘Cabicanca Seguros, Bom/boa 

dia/tarde, em que posso ser útil?’, devido há minha falta de conhecimento 

acerca de seguros 80% do atendimento resultava em anotação da informação 

do cliente, que consistia em nome, número de contacto, assunto, hora de 

contacto. 

 Organização de recibos, os recibos de pagamento e cartas verdes quando 

chegam ao escritório não vem juntos, para tal é necessário junta-los e agrafa-

los, verificando se o nome e número de apólice correspondem. Posteriormente 

dividem-se por concelhos, e por ordem alfabética para arquivar, tornando 

assim mais fácil localizar um recibo específico. 

 Pagamentos, atender clientes que desejam pagar o seguro, para tal perguntava 

o nome em que se encontra o seguro e a localidade a que pertence para o 

poder localizar rapidamente, receber o valor, efectuar o troco retirar o ‘couto’ 

do recibo que comprova o seu pagamento, (no primeiro dia não tinha 

conhecimento deste ‘couto’ e os primeiros dois pagamentos que recebi não o 

retirei, mas anotei o nome e numero de apólice), entregar o recibo e 

respectiva carta verde ao cliente num envelope próprio. 

 Ligar computadores e impressores quando chegava. 
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 Atendimento a clientes, por vezes encontrava-me sozinho e era necessário atender clientes 

pessoalmente, devido a minha falta de conhecimento acerca de seguros, resultava em anotar o 

contacto e nome do cliente, fotocopiar documentos necessários, assim como livrete ou registo 

de propriedade, carta de condução e cartão de cidadão. 

o Durante o tempo total do estágio, também foi necessário auxiliar com o meu 

conhecimento a nível de utilizador de ferramentas do Microsoft Office e hardware, no 

melhoramento tanto de documentação como de equipamento já existente, assim 

como: 

 Limpeza de cookies, aplicações, pastas, documentos, ficheiros não 

necessários, usando a aplicação CCleaner, e manualmente 

 Sugestão e implementação de um backup mensal de todos os documentos 

existentes nos computadores para uma pen usb dedicada para esse serviço 

 Verificação do estado de várias máquinas existentes na empresa mas 

inoperacionais, e apurar o que era necessário para as colocar em utilização 

 Criação de certos documentos em formato digital, usando o Microsoft Word, 

usados diariamente, assim facilitando a sua utilização, que anteriormente 

eram copias de copias e preenchidos manualmente 

 Conversão de documentos para ficarem compatíveis com várias versões do 

Microsoft Office 

 Efectuar entregas de recibos pessoalmente a clientes assim como o seu 

pagamento 

 Receber relatórios de acidentes e informar o cliente em como se processam e 

entregam as respectivas declarações, e posteriormente entrar em contacto com 

o cliente para lhe dar informações quanto ao seu estado 
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 Estudo inicial da base de dados 

o Escolha da aplicação para ser usada para gerir as informações dos clientes, apresentei 

diversas aplicações para gerir as informações dos clientes, tais como: 

 InXure; 

 Moloni, (48,00€/Ano, plano base); 

 SoftManagement, (Standard Edition 125€, licença vitalícia); 

Estas aplicações são realmente muito uteis e fáceis de usar, mas criam alguns 

problemas, sendo o maior o seu custo, e caso fosse necessário usar um computador 

diferente também era necessário adquirir uma licença diferente aumentando assim os 

custos. 

Sendo assim procurou-se uma solução com as seguintes preferências: 

1. Custos de utilização e aquisição reduzidos; 

2. Compatível em diversos computadores; 

3. Fácil acesso, sem ser necessário acesso a internet. 

Encontrei algumas ferramentas online gratuitas que possibilitam a gestão de 

informação relativa a clientes, mas também estas tinham um senão, que era o serem 

online, a companhia de seguros Zurich possui um sistema semelhante online a que 

somente os mediadores podem ter acesso, um dos objectivos para a criação da base de 

dados era que fosse de fácil acesso, isto é, que o mediador dos seguros mesmo sem ter 

acesso a internet pode-se aceder a base de dados, assim sendo decidiu-se optar pelo 

Microsoft Access, por já estar instalado em todos os computadores no escritório assim 

como nos restantes computadores utilizados pelo mediador, e por ser uma ferramenta que 

permite personalizar o modo de inserção, selecção e visualização dos dados necessários 

para criação da base de dados. Volto a relembrar que as imagens presentes neste relatório 

não são da base de dados que ficou operacional e sim imagens da base de dados usada 

para efectuar testes, isto deve-se a que a base de dados que ficou operacional conter 

informação privilegiada e só tem acesso o mediador. 
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o Informação necessária na base de dados 

 Nome Completo do cliente 

 Morada que incluía: 

  Arruamento (Rua, Estrada, Avenida, Beco, etc.); 

 Nome do arruamento; 

 Nº da porta e andar, nº do lote e andar; 

 Localidade; 

 Código postal completo; 

 Conselho onde reside o cliente; 

 Contactos telefónicos: 

  Preferencial; 

 Alternativo; 

 Digitalização do cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade; 

 Digitalização da carta de condução do cliente; 

 Digitalização do cartão de contribuinte; 
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2ª Etapa – 1 semana 

 Criação da Base de Dados 

 

Por ser uma base de dados simples, só foi criada uma única tabela, logo não existem 

relacionamentos, logo não foi necessário a criação de um modelo entidade-relacionamento. 
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Dicionário de dados 
 

A tabela Cliente (Tabela 1 – Tabela Clientes 

Contém 13 campos de inserção: 

 

Nome Campo Tipo Descrição Tamanho 

CodCliente 

Numeraç

ão 

Automáti

ca 

Código único de cliente Número inteiro longo 

NomeCompleto Texto Nome completo do Cliente 255 

Def_R Textoi Arruamento 50 

RuaAvenida Texto 
Nome da rua/avenida onde 

reside o cliente 
255 

Numero Texto Número da porta da residência 20 

CodigoPostal Numero Código Postal Completo Numero Inteiro Longo 

Localidade Texto Localidade da residência 50 

Concelho Texto Concelho onde reside o Cliente 50 

Contato1 Numero Contacto telefónico Preferencial Numero Inteiro Longo 

Contato2 Numero Contacto telefónico alternativo Numero Inteiro Longo 

CC_BI Anexo 
Digitalização do Cartão de 

Cidadão ou Bilhete de Identidade 
--- 

CartaConducao Anexo 
Digitalização da Carta de 

Condução 
--- 

CartaoContribuinte Anexo 
Digitalização do Cartão de 

Contribuinte 
--- 

Tabela 1 – Tabela Clientes 
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Descrição detalhada de cada campo 
 

CodCliente 
Numeração 

Automática 
Código único de cliente 

Número inteiro 

longo 

Tabela 2 – Campo CodCliente 

 Este campo produz um número único automaticamente por cada inserção de um cliente não 

podendo ser repetido. 

 

NomeCompleto Texto Nome completo do Cliente 255 

Tabela 3 – Campo Nome Completo 

 Nome completo do cliente, pode conter no máximo 255 caracteres, porque na realidade existem 

nomes muito grandes (em especial empresas). 

 

Def_R Texto Arruamento 255 

Tabela 4 – Campo Def_R 

 Definição do arruamento (rua, beco, avenida, quinta, estrada, etc.), devido a zona geográfica ser 

muito variado (quintas, pequenas aldeias, grandes cidades) este campo contém uma caixa de listagem para 

facilitar, é possível acrescentar novas entradas neste campo caso necessário, pode conter no máximo 50. 

 

RuaAvenida Texto 
Nome da rua/avenida onde 

reside o cliente 
255 

Tabela 5 – Campo RuaAvenida 

 O nome do arruamento onde o cliente reside, pode conter no máximo 255 caracteres, porque na 

realidade os nomes dos arruamentos são longos. 

 

Numero Texto 
Número da porta da 

residência 
20 

Tabela 6 – Campo Numero 

 Número da porta, lote, andar, como já mencionei anteriormente a zona geográfica é muito variada, 

como as residências podem ser quintas ou apartamentos, este campo ficou com o tipo Texto, assim 

permitindo ao utilizador colocar letras e números conforme for necessário. 
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CodigoPostal 
Numero Código Postal Completo 

Numero Inteiro 

Longo 

Tabela 7 – Campo CodigoPostal 

 Este campo contem uma mascara de introdução (0000-000), para facilitar a introdução do código 

postal. 

 

Localidade Texto Localidade da residência 50 

Tabela 8 – Campo Localidade 

 Neste campo insere-se a localidade da residência do cliente. 

 

Concelho Texto 
Concelho onde reside o 

Cliente 
50 

Tabela 9 – Campo Concelho 

 Este campo é usado para efeitos estatísticos, assim como para identificar mais rapidamente de 

onde é o cliente. 

 

Contato1 Numero 
Contacto telefónico 

Preferencial 

Numero Inteiro 

Longo 

Contato2 Numero 
Contacto telefónico 

alternativo 

Numero Inteiro 

Longo 

Tabela 10 – Campos Contato1 e Contato2 

 Estes dois campo contem uma mascara de introdução (000\ 000\ 000) para facilitar a sua 

introdução, existe a possibilidade de o cliente ter um contacto telefónico fixo e um móvel, por isso a 

necessidade de colocar estes dois campos. 
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CC_BI Anexo 

Digitalização do Cartão de 

Cidadão ou Bilhete de 

Identidade 

--- 

CartaConducao Anexo 
Digitalização da Carta de 

Condução 
--- 

CartaoContribuinte Anexo 
Digitalização do Cartão de 

Contribuinte 
--- 

Tabela 11 – Campos CC_BI, CartaConducao e CartaoContribuinte 

 Estes três campos estão como tipo anexo, para se poder colocar digitalizações dos documentos 

pessoais do cliente caso seja necessário. 



 

14 
 

Definições da tabela: 
 

Nome Campo Tipo Chave Necessário 

CodCliente Numeração Automática Primária Sim 

NomeCompleto Texto -- Sim 

Def_R Texto -- Não 

RuaAvenida Texto -- Sim 

Numero Texto -- Sim 

CodigoPostal Numero -- Sim 

Localidade Texto -- Sim 

Concelho Texto -- Não 

Contato1 Numero -- Não 

Contato2 Numero -- Não 

CC_BI Anexo -- Não 

CartaConducao Anexo -- Não 

CartaoContribuinte Anexo -- Não 

Tabela 12 – Tabela cliente 

 

 Como é uma tabela simples só contem uma chave primária, os campos marcados como 

necessários, são a informação essencial para identificar o cliente, como alguns dos clientes são idosos e 

não são proprietários de dispositivos telefónicos este campo não é necessário, assim como alguns clientes 

que não pretendem a digitalização dos seus documentos, este campo não é obrigatório. 
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Formulários 
 

A base de dados contém 3 formulários: 

 00Main (Imagem 2 - Formulário Menu Principal) 

 Ficha Cliente (Imagem 3 - Formulário Ficha de Cliente) 

 ListaCliente (Imagem 4 - Formulário Lista de Clientes) 

Formulário 00Main 

 

Este formulário é a página inicial da base de dados, contém: 

1. Logotipo da companhia de seguros representados pela empresa 

2. Caixa de combinação, onde se pode ver todos os clientes ou iniciar a escrever o nome do 

cliente que se pretende procurar 

3. Botão para abrir o formulário FichaCliente onde se pode consultar as informações relativas ao 

cliente inserido na caixa de combinação 

4. Botão para abrir o formulário ListaCliente, onde se pode consultar uma listagem de todos os 

clientes inseridos na base de dados 

5. Botão para criar uma nova entrada na base de dados 

6. Botão para sair da base de dados 

Imagem 2 - Formulário Menu Principal 
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Formulário FichaCliente 

Este formulário é onde se pode consultar a informação completa de um cliente, ou quando se clica no 

botão novo no menu principal permite a inserção de um novo cliente, contem: 

1. Nome do Formulário 

2. Botão Menu, permite abrir o formulário principal 

3. Botão Sair, permite fechar o formulário actual e abrir o formulário principal 

4. Código Único de Cliente 

5. Nome completo do cliente 

6. Arruamento 

7. Nome do arruamento 

8. Número da porta 

9. Código postal 

10. Localidade 

11. Concelho 

12. Contacto preferencial 

13. Contacto alternativo 

14. Digitalização do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade 

15. Digitalização da Carta de Condução 

16. Digitalização do Cartão de Contribuinte 

17. Informação que para inserir uma imagem é necessário efectuar duplo clique no local 

Imagem 3 - Formulário Ficha de Cliente 
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Formulário ListaClientes 

 
Imagem 4 - Formulário Lista de Clientes 

 

Este formulário apresenta a lista completa de todos os clientes actuais armazenados na base de dados, 

mostrando apenas 

1. Título do formulário; 

2. Coluna onde se apresenta o código único de cliente, na imagem podemos reparar que do código de 

cliente 2 passa para o 4, isto deve-se porque foi eliminado um registo relativo a um cliente; 

3. Coluna onde se apresenta o nome completo do cliente; 

4. Coluna onde se apresenta o contacto telefónico preferencial do cliente, seja fixo ou móvel 

5. Coluna onde se apresenta o contacto telefónico alternativo do cliente, podendo ou não estar 

preenchido; 

6. Botão editar, permite editar a informação relativa ao 

respectivo registo onde se encontra, abrindo o formulário 

FichaCliente em modo de inserção de dados para novo 

cliente; 

Imagem 5 - Formulário Novo Cliente 
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7. Botão eliminar, permite eliminar o registo relativo a onde se encontra, pedindo confirmação se 

realmente se deseja eliminar o registo; 

 

8. Botão sair, volta ao menu inicial (formulário 00Main). 

 

 

Imagem 6 – Janela confirmação 
eliminar registo 
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3ª Etapa – 1 semana 

 Implementação 

o Após a criação da base de dados, foi iniciada a inserção de dados dos clientes já 

existentes, nesta etapa e antes da inserção de dados foi criada uma cópia da base de dados 

‘limpa’, para se poder apresentar neste relatório, e a base de dados original ficou 

unicamente nos computadores do escritório. Foi explicado inicialmente como se operava 

com a base de dados ao Sr. Francisco, para verificar se era funcional e intuitiva, como o 

Sr. Francisco já tinha alguma experiencia em operar em base de dados, foi fácil a sua 

explicação. 
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4ª Etapa – 1 semana 

 Testes 

o Durante a fase de testes, não ocorreu nada de realçar. 

 Correcção de erros 

o Os erros ocorridos nesta fase não foram da aplicação e sim de erro humano na inserção de 

valores não permitidos nos campos 

o Foi corrigido a obrigatoriedade dos campos: 

o Contato1 

o Contato2 

o Concelho 

 Últimos pormenores 

o Colocação da base de dados em funcionamento 
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5ª Etapa – 3 semanas 

 Comprimento das restantes tarefas 

o Após a inserção completa de dados na aplicação, e explicação do seu uso, continuei a 

cumprir, as minhas funções de atendimento a clientes e organização documental.  

o No fim do meu estágio foi efectuada uma auditoria por um fiscal da companhia de seguros 

Zurich, para tal foi necessário organizar os recibos e respectivas cartas verdes, 

(organizados por localidade e ordem alfabética), por ordem ascendente de número de 

apólice, e apos a auditoria realizada voltar a organiza-los pelo sistema já mencionado 

o Após inserção de dados na base de dados foi-me pedido para averiguar as zonas de 

incidência, ou seja a percentagem de clientes em cada distrito e depois por concelho do 

distrito maior, esta informação foi retirada da base de dados do campo concelho, que foi 

criado para este mesmo efeito, (como esta informação já se encontrava na base de dados 

em funcionamento, não pode retirar imagens para demonstrar como foi feita essa mesma 

recolha), usei os filtros disponíveis no Microsoft Access, para seleccionar por concelhos. 

Imagem 7 – Filtro usado 



 

22 
 

 

Seguidamente verifiquei o 

seu total e coloquei numa 

tabela no Microsoft Excel 

para realizar os gráficos 

apresentados. Como era um 

campo não obrigatório, 

cerca de 30% dos clientes, 

não continha esta 

informação, e não foram contabilizados nestes resultados, posteriormente foram 

actualizados, mas não foram muito relevantes as alterações nos gráficos 

 

 

Gráfico de incidência de clientes 
 
 

 
Imagem 9 – Gráficos de Incidência 

Imagem 8 – Tabela para realizar gráficos de incidência 
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Conclusão  
 

Durante este estágio não poderei dizer que adquiri conhecimentos, mas sim renovei os existentes. 

Devido a minha experiencia profissional variada, já tinha conhecimentos de atendimento ao público, 

gestão de dados, atendimento telefónico e organização documental, mas como foram adquiridos em áreas 

diferentes foram somente renovados e adaptados as circunstâncias existentes. 

 

 A maior dificuldade existente durante todo o estágio foi somente a informação necessária relativa 

a mediação de seguros, somente o mediador pode realizar seguros, logo eu só poderia informar acerca da 

informação necessária para efectuar a simulação, recolher essa mesma informação assim como dados de 

contacto, e posteriormente entregar ao mediador para efectuar a simulação e contactar o cliente. Sendo a 

realidade actual que todas as pessoas querem algo ‘melhor e mais barato’, era sempre necessária a 

intervenção do mediador no contacto ao cliente, para efectuar pequenos acertos nos respectivos seguros ou 

simulações. 

 

 Foi por vezes extremamente difícil lidar com certos clientes, que devido ao descontentamento em 

relação ao aumento de preços, se dirigiam ao escritório para reclamar, muitas vezes descontrolados e a 

efectuar ameaças verbais muito graves, mesmo explicando o porque do aumento com serenidade. Como já 

mencionei anteriormente na minha experiencia profissional efectuei trabalho na área da restauração e na 

leitura de contadores de água da zona da Amadora, duas funções que exigem grande capacidade de lidar 

com o público em geral, mas foi graças a experiencia adquirida na leitura de contadores que realmente 

aprendi a lidar com pessoas exaltadas. 

 

 Tenho que realçar que o Sr. Francisco me auxiliou sempre que era necessário e lhe era possível, 

devido a andar sempre a visitar clientes, por muitas vezes me vi ‘enrascado’ no cumprimento das minhas 

obrigações, e o Sr. Francisco sempre se demonstrou disponível tanto presencialmente assim como 

telefonicamente para me auxiliar. 

 

 No fim este estágio serviu para que eu pode-se renovar os meus conhecimentos anteriores e tomar 

conhecimento de uma área que me era estranha, entendendo assim a dificuldade que é ser mediador de 

seguros.
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