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Introdução 

 

Comunicação e Relações Económicas é um curso que possui todas as 

condições para fornecer aos alunos os conhecimentos necessários para enfrentar o 

mundo do trabalho de uma forma eficaz. Efectivamente, trata-se de um curso que 

sobrepõe várias áreas de saber, e que acaba por constituir uma espécie de ponte 

fundamental entre elas. 

O curso de Comunicação e Relações Económicas proporciona duas áreas de 

actuação, o que permite aos alunos a possibilidade de escolher a vertente que mais se 

adequa ao seu perfil profissional: a vertente da economia e a vertente da comunicação. 

Desta forma, depois de um percurso de aprendizagem constante, torna-se 

necessário a aplicação dos conhecimentos adquiridos na realização de um estágio 

curricular, no caso presente, na empresa FCM- Cofragens e Construções, S.A. 

O estágio realizado não serve apenas para a conclusão do curso, mas também 

para se ter um contacto directo com o mundo de trabalho, para assim podermos pôr em 

prática os conhecimentos adquiridos durante os três anos do respectivo curso. 

Durante os três meses de estágio, pude desenvolver as duas vertentes que referi 

anteriormente, vertente da economia, uma vez que desenvolvi funções no departamento 

de contabilidade e a vertente da comunicação, pois desenvolvi funções na área de 

recepção da empresa. 

 Este relatório contém prova documental de todo um trabalho realizado, 

encontrando-se dividido da seguinte forma: 

 Num primeiro capítulo será abordada a organização promotora do estágio, o seu 

historial, missão e estrutura organizacional (Organograma, Visão, Valores), será 

também referida a Comunicação Interna e Externa da empresa, áreas de negócio e zonas 

de intervenção, e por fim, regras e procedimentos internos. 
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Num segundo capítulo referir-se-á as actividades realizadas ao longo dos três 

meses de estágio. Estas actividades foram desenvolvidas de acordo com o previsto no 

Plano de Estágio (anexo I). 

Terminamos com uma reflexão final sobre o estágio realizado. 
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Capítulo 1 

 FCM – Cofragens e Construções, S.A. 
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1.1. Historial 

 

De acordo com documentação interna da empresa, é constituída, em 1997, pelos 

três actuais administradores, a FCM – Sociedade de Construções Lda. que em 2005 se 

transforma em sociedade anónima com a denominação social FCM – Cofragens e 

Construções S.A. 

 A mesma documentação interna revela-nos dados sobre o crescimento e 

actuação da empresa a que nos vamos referir, de forma breve, nos próximos parágrafos. 

O crescimento verificado pela FCM – Cofragens e Construções S.A. desde a sua 

fundação, levou à constituição do “Grupo FCM SGPS S.A.”, no ano de 2008, com o 

objectivo de atingir uma forma de gestão mais eficaz e dinâmica das empresas do grupo, 

sendo elas, a Varpinto – Construções, Lda., a empresa romena, FCM – Cofraje si 

Constructii, SRL.  

 Sendo já uma referência na área de especialidade de cofragens, executando 

projectos de grande envergadura e complexidade, a FCM tem sabido crescer e 

diversificar, de forma sólida e sustentada, tendo já no seu curriculum importantes obras 

como empreiteiro geral, em que toda a qualidade e competência da FCM são colocadas 

ao serviço do cliente. São exemplos disso, as obras realizadas no Centro Comercial 

Dolce Vita Tejo, Shopping Center, Fórum Castelo Branco, Gran plaza Tavira, entre 

outras. 

A internacionalização é também uma componente importante na estratégia do 

grupo. Em 2005 a FCM iniciou a sua actividade em território espanhol, tendo até ao 

presente executado inúmeros projectos em Espanha. Já em 2008 a FCM iniciou 

actividade na Roménia, procurando explorar as potencialidades oferecidas pelo mercado 

da Europa de Leste. 
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Para o futuro, a FCM ambiciona a continuação do crescimento consolidado, 

abraçando novos mercados e marcando a diferença com a sua forma de actuação. 

 

1.1.1. Missão 

 

► A FCM actua no sector da construção como um parceiro de confiança a nível 

global, oferecendo um serviço e soluções técnicas inovadores e de qualidade. 

 ► Aposta, sobretudo, num crescimento sustentado definindo uma estratégia de 

desenvolvimento com base na sua experiência e nos seus colaboradores altamente 

qualificados e motivados que compõem a sua equipa. 

 ► A sua ambição centra-se na consolidação da sua estratégia de 

internacionalização e na diversificação do seu negócio, de forma a satisfazer as 

necessidades dos seus clientes e criar relações e parcerias de longa duração. 

 

“ O nosso compromisso é o futuro. Queremos expandir o nosso negócio para 

novos mercados criando uma mais-valia para o nosso país e para o bem – estar de 

todos aqueles que acreditam no nosso projecto” 

(Administradores da FCM) 
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1.1.2.  Valores 

 

► Dinamismo 

 Segundo a FCM – Cofragens e Construções, S.A., a sua entrega é total e coloca 

paixão em tudo o que faz. Esta força é conseguida através de uma política de incentivo e 

motivação que permite promover o talento individual e colectivo, tornando a empresa 

dinâmica e mais competitiva. 

 

► Qualidade e Rigor 

 A FCM – Cofragens e Construções, S.A., tem uma atitude crítica construtiva 

constante em busca do aperfeiçoamento e da excelência, permitindo um trabalho de 

qualidade e rigor, com o objectivo de fidelizar os seus clientes e obter o reconhecimento 

das suas competências. 

 

► Inovação 

 Cria novidade, recusando qualquer forma de actuação que origine a 

acomodação. Procura sempre estar na linha da frente no que respeita a novos métodos e 

a novas tecnologias, por meio de uma forte atitude empreendedora, surpreendendo e 

criando valor nas áreas de negócio onde actua. A empresa consolida o seu 

posicionamento e marca a diferença com políticas e métodos inovadores. 
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► Compromisso 

 Actua com honestidade, integridade e responsabilidade, cumprindo sempre os 

propósitos acordados em todas as relações que estabelece.   

 

1.1.3. Áreas de Negócios 

 

► Obras de Cofragem  

  A actividade de cofragens é desde sempre a principal área de negócio da 

empresa. Numa história que conta com mais de doze anos de actividade, o sucesso tem 

sido o único resultado, fruto de uma visão que pretende marcar a diferença. 

 Actualmente, a FCM está preparada para responder a todos os desafios que lhe 

sejam colocados. O desenvolvimento de sistemas de fabricação própria, o perfeito 

conhecimento das soluções existentes no mercado, a contratação de mão-de-obra 

qualificada e a aposta numa linha contínua de formação, permite à empresa ter a 

capacidade de resposta que se exige para os mais diversos tipos de projectos. 

 É com base nestes pressupostos e nos seus valores, que a FCM tem a sua 

actividade devidamente consolidada, evoluindo enquanto organização e afirmando-se 

como um dos líderes nacionais neste segmento de actividade. 

► Empreitadas Gerais 

 Com uma posição solidificada no mercado da construção civil em geral, 

nomeadamente na actividade de cofragens e execução de estruturas de betão armado, a 

FCM continua a desenvolver o processo de consolidação da sua presença no mercado de 

“Empreitadas Gerais”. 
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Área onde os clientes são alvo de acompanhamento personalizado, a FCM aposta e 

reforça os seus recursos, conseguindo assim responder com máximo rigor e qualidade às 

necessidades de cada projecto, estando presente em todas as fases, desde a medição do 

terreno, à entrega das chaves ao cliente. 

 Contando já com diversas empreitadas gerais no seu curriculum, a FCM tem 

vindo a investir neste ramo com o lema que rege a sua forma de actuação, trabalhar com 

afinco e competência de modo a marcar a diferença. 

 

1.2. Análise SWOT
1
 

  

 A análise SWOT é uma forma muito difundida de fazer o diagnóstico estratégico 

da empresa. O que se pretende é definir as relações existentes entre os pontos fortes e 

fracos da empresa com as tendências mais importantes que se verificam na envolvente 

global desta, seja ao nível do mercado global, do mercado específico, da conjuntura 

económica, das imposições legais, etc. O modelo SWOT é também conhecido como o 

modelo de Harvard, já que a sua metodologia se baseia no modelo de Harvard. 

 

SWOT é a junção das iniciais dos quatro elementos-chave desta análise estratégica. São 

elas:  

► Strengths - pontos fortes: vantagens internas da empresa em relação às empresas 

concorrentes;  

► Weaknesses - pontos fracos: desvantagens internas da empresa em relação às 

empresas concorrentes;  

                                                           
1
 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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► Opportunities - oportunidades: aspectos positivos da envolvente com o potencial 

de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa;  

► Threats - ameaças: aspectos negativos da envolvente com o potencial de 

comprometer a vantagem competitiva da empresa. (Freire, 1997) 

 

A ideia é a de avaliar, através de uma reflexão aprofundada na qual devem participar 

todos os gestores de topo da empresa, quais são estes elementos. Previamente, será 

necessário reunir uma série de informações:  

Internas, para os pontos fortes e fracos; 

Externas, para as oportunidades e ameaças (sendo necessário visão e bom-senso);  

 

Pontos Fortes 

♦ Funcionários altamente qualificados; 

♦ Forte aposta na difusão da imagem institucional; 

♦ Aposta numa estratégia de internacionalização (Espanha, Roménia, Angola, Brasil e 

Argélia); 

♦ Apresenta sempre soluções globais e inovadoras aos seus clientes nas áreas de estudos 

e projectos, planeamento e execução de obras 
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Pontos Fracos 

♦  Falta de condições de acolhimento para trabalhadores que se deslocam para outras 

zonas 

 

Oportunidades 

♦ Aposta em novos projectos, a nível nacional e internacional; 

♦ Alargamento das actividades desenvolvidas na própria empresa 

 

Ameaças 

♦ A principal ameaça será a concorrência diária de outras empresas do mesmo ramo; 

♦ A crise mundial que se vive hoje em dia, dificultando a evolução da própria empresa 
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1.3. Localização e Instalações 

 Casal de Cambra é uma freguesia portuguesa de Sintra com 2,40 km² de área e   

9 865 habitantes (2001). Densidade: 4 110,4 hab/km². Foi elevada a vila a 12 de Junho 

de 2009.
2
 

Figura nº1 – Vila de Casal de Cambra 

 

Fonte: Http://jpsintra.blogspot.com/ 

 

 

 Casal de Cambra foi, em séculos passados “grandes terras de pão”, e os seus 

terrenos eram cobertos por extensas searas. Desde o século XV, a Quinta do Casal, 

como era denominada nessa época, pertencia à Infanta D. Beatriz, mãe de D. Manuel I. 

 Estas terras entraram posteriormente no século XVI na casa da Rainha e 

tomaram o nome de Câmara, destinando-se o rendimento dessas terras ao sustento da 

casa da Rainha. 

 Em 1583 é feito o primeiro registo de casamento e em 1587, a 9 de Janeiro,  

faz-se o registo do primeiro óbito. 

                                                           
2  Os dados referidos neste ponto foram retirados de : http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Casal_de_Cambra#cite_ref-0 



FCM – Cofragens e Construções, S.A 

 Comunicação e Relações Económicas  12 

 

  

No séc. XVII o povoado cresce e divide-se esta Quinta em alguns casais. Na 

primeira década desse século foi construída a Ermida de Santa Marta e aí foram 

celebrados oito casamentos. 

 Defende-se que o actual nome deste bairro se deve ao desenvolvimento mais 

significativo de um Casal no lugar da Câmara. 

 Casal de Cambra em 1940 era chamada de “ Casal de Camera”, “Lugar de 

Camera” ou “Casais de Camera”. Surgiu devido à crise de habitação existente na altura 

e à pressão exercida pela grande cidade de Lisboa que ia empurrando as pessoas para a 

periferia. 

 Era uma propriedade rústica destinada à exploração agrícola e pecuária. O 

Bairro foi-se expandindo com a construção de carácter familiar e não com o aspecto 

comercial. 

 É de salientar que, em 1911 as águas de “ Casal de Camera “, depois de 

analisadas eram uma excelente água tónica, indicada para o tratamento de anemias, 

linfatismo e dispepsia. Em 1913 estas águas foram exploradas pela Empresa das Águas. 

 O nome inicialmente utilizado, “Casal de Camera”, passou a “Casal de Cambra” 

quando, passados muitos anos um homem foi registar uma bicicleta à Câmara de Sintra 

e em vez de escrever” Camera” escreveu “ Cambra”. Então, a partir daí esta localidade 

ficou a chamar-se “ Casal de Cambra “. O loteamento clandestino que deu lugar ao 

actual bairro de Casal de Cambra iniciou-se em 1963 com a venda de uma grande 

propriedade em parcelas. Os novos proprietários procederam, em 1968, à subdivisão 

daquelas parcelas, dando-se início à construção clandestina. Os edifícios construídos 

foram essencialmente moradias com um e dois pisos destinados a habitação própria. 

Construíram-se algumas moradias para arrendamento e apareceram posteriormente 

edifícios de habitação colectiva com vários andares, normalmente construídos por 

emigrantes. 
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A recuperação do bairro iniciou-se em 1973, havendo em 1979 um trabalho 

intensivo para evitar o aparecimento de novas construções, enquanto o projecto se 

encontrava em elaboração. 

 Sendo Casal de Cambra um bairro clandestino, os seus moradores não tinham 

qualquer espaço colectivo. Assim, construíram um Edifício Social junto à Lagoa de 

Casal de Cambra. Esta Associação foi construída pelos moradores que trabalharam 

voluntariamente e deram os materiais de construção. 

 A população foi crescendo de dia para dia e havia necessidade de recorrer com 

frequência à Junta de Freguesia de Belas. Começou então a funcionar, neste edifício, um 

gabinete da Junta de Freguesia, onde o Presidente da Junta de Belas se deslocava duas 

vezes por semana para atender a população. 

 Alguns anos após esta construção, começou aqui a funcionar a primeira Escola 

de Casal de Cambra pois já havia muitas crianças em idade escolar. Em 1997 Casal de 

Cambra passou a Freguesia, o Edifício foi remodelado e é aí que hoje funciona a Junta 

de Freguesia. 

 Casal de Cambra, transformou-se no que é hoje, o aglomerado urbano de maior 

extensão territorial do concelho de Sintra. Dotado de um Plano de Legalização e 

Reconversão Urbanística em 1983, actualmente em fase de conclusão, Casal de Cambra 

é a povoação com maior número de eleitores e habitantes da freguesia de Belas. 

 

 A população é constituída, essencialmente, por trabalhadores por conta de 

outrem, que exercem as mais variadas actividades profissionais na área da grande 

Lisboa. 

 Casal de Cambra, com a forma de um quadrilátero irregular com cerca de 2 km 

no sentido Norte/Sul e 2,5 km no sentido Nascente/Poente, ocupando um território 

totalmente contíguo formando uma única povoação, está delimitado a Norte e a Leste 

pelas freguesias de Caneças e Famões do Município de Loures, a Sul pela freguesia da 

Mina do Município da Amadora e a Oeste pela chamada Ribeira das Águas Livres a  
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qual constitui uma fronteira natural que o separa da parte restante da freguesia de 

origem. 

  

As vias de comunicação são distintas para Casal de Cambra, tendo acesso à 

Pontinha pela Estrada Municipal nº 542 e depois Lisboa. 

 

Figura nº 2 – Localização Geográfica de Casal de Cambra 

 

Fonte:http://maps.google.pt/ 

 

  Demograficamente, Casal de Cambra tem actualmente 6.101 eleitores e, embora 

se desconheça o número total dos seus habitantes -- o último censo é o de 1991 que 

determinou então a existência de 6.756 moradores -- o mesmo terá ultrapassado já os 

10.000. 
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Quadro nº 1 -- Eleitores e Habitantes em Casal de Cambra em 1991 e 1996 

n.d – não disponível 
Fonte: http://www.pcp.pt/ 

 

 A taxa de variação dos eleitores de Casal de Cambra nos últimos cincos anos, foi 

aproximadamente de 22,5%. 

 Esta tendência de crescimento demográfico é potenciada pela fácil acessibilidade 

a Lisboa. Esta tendência irá acentuar-se com a cada vez mais intensa ocupação do 

espaço e a estabilização da geração seguinte àquela que determinou o nascimento da 

localidade, prevendo-se que, no curto espaço de dez, quinze anos possa vir a albergar 

mais de 30.000 habitantes. 

 Economicamente, Casal de Cambra tem a particularidade de ter já alguma 

indústria, ajudando no seu desenvolvimento;  

 

 Socialmente, ao contrário do que acontece nos aspectos geográfico, cultural e 

económico, a população é heterogénea, habitando desde o médico, o advogado e o 

comerciante, ao trabalhador do comércio, dos serviços e da indústria. 

  

 O crescimento demográfico de casal de Cambra beneficiou o crescimento e 

expansão das empresas do ramo de construção. Foi o caso da empresa onde estagiei. 

 

 

 

 

Ano  Eleitores  Habitantes  

1991  4.728  6.756  

1992  4.905  n.d 

1993  5.348  n.d 

1994  5.472  n.d 

1995  5.731  n.d 

1996  6.101  n.d 
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A empresa situa-se junto ao Mercado Municipal de Casal de Cambra, junto de 

transportes públicos, com acesso a todas as zonas da vila. Está localizada num prédio 

com condições fantásticas para os funcionários. 

 As instalações dispõem de uma rede segura de computadores modernos, baseada 

em servidores, utilizando-se quase que, exclusivamente, o software PHC, apropriado a 

todas as necessidades da empresa. 

 

 

1.4. Estrutura Organizacional  

 

 

 O GRUPO FCM é constituído por seis empresas do ramo de construção e 

Recursos Humanos, estando já presente em Espanha, Roménia e Angola. 

 

Figura nº 3 - Organograma – GRUPO FCM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Acolhimento FCM 

 

 

  

 

Grupo FCM 

SGPS, S.A 

 

FCM – 

Cofragens e 

Construções, 

S.A 

Vartempo- 

Emp. Trab. 

Temp., Lda. 

Varpinto – 

Construções, 

Lda. 

FCM & LC – 

Construções, 

Lda. 

FCM- Cofraje 

si Constructii, 

SRL 
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Na presente figura, observa-se o Grupo FCM SGPS, S.A, como sendo a empresa 

“mãe”, gerando posteriormente outras cinco empresas igualmente importantes, sendo a 

prova de grande crescimento económico. 

 

 

Figura nº 4 - Organograma – FCM- Cofragens e Construções, S.A. (Direcções) 

 

 

 

 

 

Fonte: Manual de Acolhimento FCM 

 

  

 

Em Casal de Cambra existem três das quatro direcções da empresa. Apenas a 

Direcção de Logística se localiza fora de Casal de Cambra, embora perto da zona, em 

Quarteira. As restantes sedes ficam em Casal de Cambra e apenas uns metros separam 

umas das outras 

O meu estágio decorreu na Direcção de Serviços Centrais, cujo organograma se 

apresenta na página seguinte. 
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Figura nº 5 - Organograma – Direcção de Serviços Centrais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Manual de Acolhimento FCM 

 

 Optei por incluir este organograma, para dar a conhecer o local exacto do meu 

estágio curricular. Este iniciou-se no Departamento Administrativo e Financeiro, no 

gabinete de Contabilidade. Posteriormente estagiei na Direcção de Serviços Centrais, na 

recepção da empresa onde tive um contacto mais directo com os clientes da empresa, 

com os próprios funcionários, e onde pude aplicar os conhecimentos adquiridos, ao 

nível da comunicação, durante o curso. 
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1.5. Comunicação Interna / Externa 

 

 A FCM possui diversos meios e suportes de comunicação que permitem 

simplificar o fluxo de informação entre colaboradores, departamentos e direcções. Por 

outro lado, valoriza a comunicação interna, horizontal e vertical, de forma a criar um 

sentimento de pertença e gerar uma partilha de valores comuns entre os colaboradores. 

 

 ► E-mail – É o meio de comunicação mais utilizado internamente para 

divulgação de informação e funciona como uma ferramenta de trabalho utilizada no  

dia-a-dia. 

 ► Correio Interno – Este meio é essencialmente aproveitado para a fácil 

circulação e entrega de documentos entre colaboradores. 

 ► Reuniões – Podem ser mensais, semanais ou quando existe uma necessidades 

específica. Privilegia-se neste tipo de comunicação o contacto pessoal. 

 ► Notícias FCM – Sempre que exista informação interna que seja relevante 

divulgar aos colaboradores da empresa, é criada uma notícia e posteriormente enviada a 

todos os funcionários que possuem conta de e-mail. 

 ► Newsletter Interna – Trimestralmente é elaborada uma Newsletter interna 

com notícias sobre a empresa, acontecimentos e eventos, informações importantes dos 

diversos departamentos, artigos sobre o mercado, obras adjudicadas, curiosidades, entre 

outros. 

 Este meio de comunicação tem como principal objectivo manter os 

colaboradores informados sobre o mundo FCM e envolvê-los cada vez mais na vida da 

empresa. 
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 A Comunicação com o mercado é fundamental para manter uma imagem forte e 

aumentar a notoriedade da marca da empresa. Neste sentido, utiliza diversos meios de 

comunicação externa, tais como: 

► Website – Regularmente utilizado, é uma porta aberta para o mundo FCM onde 

podemos encontrar todo o tipo de informação sobre a empresa. 

► Portfolio – O Portfolio de cariz institucional, apresenta as principais referências da 

FCM e faz uma breve abordagem à evolução e crescimento da empresa. Trata-se de 

uma brochura institucional utilizada essencialmente para conquistar novos clientes e 

novos projectos estratégicos. 

► Brochuras – A FCM possui uma série de Brochuras elaboradas por tipo de obra em 

diversas línguas, nomeadamente português, inglês, espanhol e romeno. Estas Brochuras 

têm um objectivo puramente comercial e destinam-se a enriquecer as propostas 

entregues aos clientes, reforçando a sua experiência no sector. 

► Relação com os Media – A relação mantida com os media é fundamental para a 

empresa marcar a presença nas principais revistas especializadas do sector da 

construção. A colocação de anúncios e a publicação de notícias é essencial para o 

mercado assimilar que a empresa existe e que está em constante actividade. 
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2.1. Âmbito 

 

A 19 de Abril de 2010 teve inicio o estágio curricular na empresa FCM – 

Cofragens e Construções, S.A. Uma actividade levada a cabo durante os três meses 

seguintes e que findou oficialmente a 19 de Julho do mesmo ano. Um período que se 

revelou bastante profícuo ao nível de contacto real com o mercado de trabalho. 

Experiência também rica a nível pessoal, para além do profissional, pois permitiu-me 

contactar com realidades que até então conhecia apenas superficialmente. 

O estágio constitui, assim, num desafio real e constante, a nível pessoal, 

académico e profissional, que importa vencer. 

Sendo o meu curso, um curso com a vertente de comunicação e a vertente de 

economia, optei pelo estágio na empresa FCM – Cofragens e Construções a fim de 

desenvolver as minhas capacidades aprendidas ao longo do curso pois, nesta empresa 

tive a fantástica oportunidade de explorar estas duas vertentes. 

A adaptação, apesar de crescente e gradual, foi sempre agradável pois os 

colegas de trabalho facilitaram a minha integração através da atenção dispensada e 

espírito de cooperação. 

 

2.2. Actividades desenvolvidas 

 

No primeiro dia de estágio, foi-me dado a conhecer as principais actividades 

desenvolvidas, a estrutura, organização e funções do grupo, a importância da qualidade 

do serviço, do atendimento e da fidelização dos clientes, de modo a conseguirmos 

angariar obras. 
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Posteriormente fizemos um ligeira abordagem, do que seriam os meus três 

meses de estágio e quais as funções que desempenharia.  

 

Ficou definido que passaria por todas as áreas cruciais da empresa, fazendo uma 

integração ascendente no que diz respeito à complexidade das tarefas, podendo contar 

sempre com o apoio de todos os colaboradores. 

Mas, antes de nos debruçarmos sobre o estágio e as actividades por mim 

desenvolvidas, é de extrema importância abordar o tema da importância da 

comunicação e economia numa empresa. 

A comunicação é entendida como a transmissão de estímulos e respostas 

provocadas, através de um sistema completo ou parcialmente compartilhado. É todo o 

processo de transmissão e troca de mensagens entre os seres humanos. 

Comunicar, em termos gerais, é estabelecer uma relação de compreensão entre 

quem emite uma ideia, uma informação, e quem a recebe. 

Hoje em dia, o êxito de qualquer empresa depende em grande medida da 

eficiência, oportunidade e racionalização dos seus sistemas e canais de comunicação 

externa e interna, exigidos pelo número crescente de interlocutores e pela variedade de 

tipos de situações vividas. (Westphalen, 1986). 

Para se estabelecer comunicação, tem de ocorrer um conjunto de elementos 

constituídos por um emissor, que produz e emite uma determinada mensagem, dirigida 

a um receptor (ou destinatário). 

O colaborador do atendimento tem assim um papel importante na projecção 

externa da imagem da empresa porque é o primeiro contacto do cliente com a empresa, 

e é a sua própria “voz”.  
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Já a vertente da económica é igualmente importante, desta forma segundo 

Alfred Marshall (citado em Neves, 1996: 30) Economia é a ciência que estuda o modo 

como as pessoas e a sociedade decidem empregar recursos escassos, que poderiam ter 

utilizações alternativas, para produzir bens variados e para os distribuir para consumo, 

actual ou futuro, entre as várias pessoas e grupos sociais. No fundo estuda-se Economia 

para se compreender os problemas que se colocam ao cidadão e à família, para ajudar os 

governantes a fomentar o crescimento e a melhorar a qualidade de vida evitando ao 

mesmo tempo a depressão e a inflação, e analisar os padrões de conduta social entre 

outros. Segundo Alfred Marhall, Economia é “o estudo da humanidade nos assuntos 

correntes da vida.” Não existem assuntos económicos, mas sim assuntos da vida. 

 

2.1.1. 1º Fase – Departamento Administrativo e 

Financeiro  

 

 O meu estágio divide-se em duas fases importantes, a primeira tem a ver com a 

minha adaptação à empresa, às suas normas e procedimentos, ao conhecimento dos 

funcionários e à minha entrada no Departamento Administrativo e Financeiro, mais 

concretamente, no gabinete de Contabilidade. 

 Foi onde tive o primeiro contacto com os colaboradores, sentindo-me 

expectante, tendo presente a consciência de que seria um desafio de muita 

responsabilidade e entrega. 

 O gabinete de Contabilidade era constituído por quatro funcionários, com 

funções distintas. Tive a oportunidade de passar alguns dias com cada um dos 

colaboradores, ajudando-os e adquirindo saberes importantes para o mundo do trabalho. 

Comecei por aprender a lançar guias de betão com o software PHC, estas guias eram 

sempre inseridas, analisadas e confirmadas de acordo com outras guias que vinham 

posteriormente por correio interno ou por e-mail, das várias obras que estavam a 

decorrer. Pensei que iria sentir dificuldades em trabalhar com este tipo de software, mas  
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a verdade é que é bastante acessível, permitindo realizar todas as funções inerentes à 

empresa, e com a prática tornava-se cada vez mais simples trabalhar com o programa. 

  

Depois de lançadas e confirmadas as guias, eu procedia ao seu arquivo, tarefa 

que exige concentração e muita paciência, uma vez que eram centenas de guias que 

entravam na empresa, todos os dias e tinham de ficar correctamente organizadas por 

número e data. 

 Posteriormente, passei para junto de outra colaboradora, onde me foi ensinado a 

fazer os pagamentos aos subempreiteiros. Eram feitos sempre nos dias cinco e quinze de 

todos os meses. Esta tarefa, a dada altura era feita por mim, mas sempre com o devido 

acompanhamento e apoio necessários, para evitar qualquer tipo de engano da minha 

parte. Exigiu mais responsabilidade mas também permitiu que me sentisse mais 

confiante e empenhada, perante outras situações futuras. 

 Aprendi, também, a lançar as facturas por parte da FCM e da Emasil (Empresa 

de Espanha que pertence à FCM). As facturas da FCM são lançadas sempre no PHC e 

as facturas da Emasil são lançadas noutro programa, no Primavera. Notei que tive mais 

dificuldade com este último, pois é um programa que está em espanhol, e não tinha tido 

muito contacto com a língua espanhola até entrar na empresa. 

 Neste gabinete, eram tratados pedidos, feitos pelos funcionários da empresa, 

nomeadamente livros de Guias, e Livros de Débitos de Equipamento (anexo II), sendo 

eu a tratar da entrega desses manuais. Estes servem para os Directores de obra 

registarem os equipamentos de cada funcionário, e os devidos equipamentos que vão ser 

usados, de modo a que haja controlo na sua utilização. 

 Nenhum manual, livro ou guia sai da empresa sem ser registado no programa, 

com números próprios destacados nesses mesmos livros, podendo ser consultadas todas 

as saídas de material, quando necessário (anexo III). 
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2.1.2. 2º Fase - Direcção de Serviços Centrais, 

Recepção 

 

 Numa segunda fase, aprendi a realizar os serviços básicos e diários da empresa, 

sendo, da minha experiência durante o estágio, dos serviços mais trabalhosos e que 

exigiram mais esforço e responsabilidade da minha parte. 

 O dia-a-dia na recepção da empresa era atribulado e compensador. Acabou por 

se tornar num hábito, numa rotina, todos os dias eram aquelas tarefas que eu iria 

desempenhar, sendo que os primeiros dias, foi de muita informação e assimilação 

rápida, para poder estar à altura das minhas próprias expectativas, mas que depois se 

tornaram cada vez mais fáceis de desempenhar. 

 Foi nesta altura que acabei por usar todos os meus conhecimentos 

comunicativos, aprendidos durante o meu percurso académico. Foram indispensáveis 

para o meu empenho e posterior sucesso. 

 Desempenhei inúmeras tarefas, sendo algumas mais simples, mas todas com 

responsabilidade. A comunicação era feita dos seguintes modos: Atendimento directo 

(pessoal) e atendimento telefónico e para um bom atendimento ao público apliquei 

conceitos adquiridos ao longo do curso, tais como a disponibilidade, confiança, postura, 

aparência, expressão corporal e voz, transmitindo sempre simpatia. 

 No atendimento telefónico, aprendi, sobretudo a saber ouvir, a tentar resolver 

assuntos simples, sem ter de passar as chamadas aos Administradores da empresa. 

 É na recepção que tudo acontece, quero com isto dizer, que nada entra nem sai 

da empresa sem antes, passar pela recepção. Por exemplo, a correspondência era todos 

os dias, recebida por mim. Abria o correio, dava entrada, isto é, todas as cartas, 

independentemente do seu conteúdo, eram registadas com dois carimbos da empresa, 

um com a data, e outro com um número de série. No caso de serem facturas, procedia da 

mesma forma com mais um pormenor de alta importância, dividia a factura original e o 

seu duplicado, carimbava as duas, digitalizava para o servidor e registava no PHC.   
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Tudo isto porque, depois da recepção, as facturas eram encaminhadas para o 

departamento financeiro, onde eram registadas também pelo Dr. João Paulo Martins 

(meu tutor na empresa) anexando no programa o que eu tinha digitalizado 

anteriormente. A restante correspondência, depois de ter sido registada, era distribuída 

pelos vários gabinetes, sempre e apenas por mim. 

 Sendo uma empresa de construção, recebi muitos contratos de várias obras para 

serem celebrados. A primeira coisa a fazer, era usar uma folha de rosto de contrato de 

cliente (anexo IV), onde preenchia os campos principais, como o nome da obra, a data 

de entrada do contrato, o nome do cliente, o valor do contrato e era sempre necessário 

verificar se o auto de medição (anexo V) estava de acordo com o valor que vinha no 

contrato; caso houvesse diferença de valor, era imediatamente corrigido (se o erro fosse 

da nossa empresa), ou devolvido para o cliente, para procederem à sua alteração. Os 

restantes campos eram preenchidos pelo departamento de Cofragem ou das Obras 

Gerais. O processo, depois de preencher a folha de rosto, era igual ao do correio normal, 

digitalizava e inseria numa pasta criada para todos os contratos recebidos. O contrato 

físico era guardado em pastas próprias para o efeito, depois de assinado e carimbado por 

ambas as partes. 

 Enquanto estive na recepção, todos os e-mails que eram recebidos, “caíam” no 

meu e-mail, criado de propósito para mim, enquanto recepcionista, recebia muitos, 

nunca tentei contabilizar o total durante um dia, pois era impossível! Era de minha total 

responsabilidade fazer chegar a informação aos vários departamentos, aos 

Administradores da empresa, Directores de obras, aos restantes funcionários e distinguir 

o que era importante do que era apenas secundário. 

 Outra tarefa que estava à minha responsabilidade, era gerir todo o economato da 

empresa. A empresa, tendo vários gabinetes, precisa de muito material de escritório 

(lápis, tinteiros, papel, marcadores, pastas de arquivo, entre outros) e era eu, que fazia as 

encomendas de material (anexo VI). Os pedidos por parte dos funcionários eram feitos 

por e-mail na maioria das vezes, sobretudo para as obras, e era eu que tratava de gerir 

quantidades, e tratava do seu próprio arquivo. 

 Para além de fazer encomendas aos fornecedores de material de escritório, gerir 

e fazer guias de consumo interno (anexo VII) sempre que era fornecido qualquer tipo de 

material à empresa ou obra, também era responsável pelo consumo interno do café 
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(anexo VIII) que é encomendado para garantir o bem-estar de todos os funcionários da 

empresa.  

  

O fax é muito utilizado na empresa e por isso mesmo foi criada uma minuta 

(anexo IX), tornando mais rápida a sua elaboração, era só preencher com o assunto e os 

dados da empresa que o iria recepcionar. Também era muito utilizado, porque, todos os 

meses, era necessário enviar o comprovativo do pagamento efectuado pela nossa 

empresa, e era maioritariamente enviado por fax. 

 Quase todos os dias apresentavam-se na empresa pessoas do sexo masculino e a 

maior parte das vezes, de raça angolana, (grande parte da população de Casal de 

Cambra) para se inscreverem na empresa, para uma possível oportunidade de trabalho. 

 A empresa dispõe, também, de um formulário de candidatura (anexo X), que 

muitas vezes, era dado por mim (havia dias que era impossível à responsável dos 

Recursos Humanos, atender estas pessoas, uma vez que a FCM tem mais de 200 

funcionários, e não dispõe de muito tempo para fazer este tipo de serviço) aos possíveis 

candidatos, sendo preenchido muitas vezes por mim. Entregava-o de seguida ao 

departamento de Recursos Humanos que tratava do seu arquivo. 

 Por último, acho relevante afirmar, que todos os documentos da empresa, 

nomeadamente da contabilidade e recepção eram arquivados por mim, criando 

lombadas para dossiers preparados para esse fim. 
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Análise Critica 

  

 

“Por cada pedra que encontrarmos no nosso caminho, devemos fazer dela um degrau e 

subir na escada da vida.” 

(www.citador.pt) 

 

 

A ideia pré concebida do estágio, de facto correspondeu às minhas expectativas. 

A ideia que tinha de um estágio era que ao longo dos três meses fosse diariamente 

acompanhada e orientada por alguém, o que felizmente aconteceu. Fui sempre 

orientada, quando necessitei, ajudada nas maiores dificuldades. 

Assim, ao longo de três meses fui aprendendo, observando os meus colegas, 

prestando atenção às suas funções e à forma como eram desempenhadas. 

Nos dias de menor afluência de chamadas telefónicas e até mesmo atendimento 

pessoal, eram-me apresentados novos conhecimentos acerca da empresa que se iam 

mostrando extremamente proveitosos quando aplicados nas minhas funções. 

 Durante o estágio deparei-me com diversas dificuldades inerentes à própria 

aprendizagem, mas de facto todos os colaboradores contribuíram para o meu estado de 

espírito positivo e desempenho diário, dado que existem pessoas educadas, simpáticas e 

que compreendem certas situações que nós estagiários não sabemos resolver tendo de 

pedir ajuda aos nossos colegas de trabalho. 

As pessoas com quem lidei na Direcção sempre se mostraram simpáticas e com 

vontade de me ensinar. Todas elas contribuíram para o meu desenvolvimento pessoal e 

profissional. Existe um grande espírito de camaradagem e trabalho de equipa, essencial 

e imprescindível para quem desempenha funções de atendimento ao público.  
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 Em relação às condições de trabalho é de salientar de que dispomos de um 

espaço agradável para a realização das tarefas, com todas as condições para efectuarmos 

um bom trabalho.  
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Conclusão 

 

“ Cada fracasso supõe um capítulo a mais na história da nossa vida e uma lição que 

nos ajuda a crescer” 

 (http://www.euroresidentes.com) 

 

Ao longo das nossas vidas vamo-nos deparando com algumas dificuldades que, 

quando transpostas com sucesso, nos tornam realizados e auto confiantes. 

Para formar indivíduos, não basta a boa vontade de quem ensina (pais, 

professores), mas é também essencial a vontade de aprender pois ao longo dos anos, 

somos sempre alunos. 

O estágio é o início de uma nova fase que tem como principal objectivo a 

integração profissional do estagiário, uma vez que se trata, não no meu caso, mas na 

maior parte dos casos, do primeiro contacto com o mundo do trabalho. Assim chegado 

ao fim do curso de Comunicação e Relações Económicas, o presente relatório de estágio 

sintetiza o envolvimento e a participação activa, no mundo do trabalho em geral e na 

empresa FCM – Cofragens e Construções, S.A. em particular. 

Inicialmente não foi fácil a adaptação ao ritmo de trabalho e às funções que ali 

são desempenhadas com toda a responsabilidade, mas foi com vontade de vencer que 

me empenhei no trabalho de forma a poder contribuir para a empresa. 

Durante os três meses de período de estágio tive a oportunidade de pôr em 

prática conceitos adquiridos ao longo do curso. No entanto deparei-me com situações 

desconhecidas que tive de aprender a enfrentar. O contacto com outras pessoas, com o 

imprevisto, por vezes, com a voz não muito agradável do outro lado do telefone, foi 

exemplo disso. Embora estas situações não fossem as mais agradáveis, proporcionaram 

um enriquecimento quer a nível profissional quer a nível pessoal. 
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 No final apenas posso fazer um balanço muito positivo, dado que foram 

meses extremamente enriquecedores e proveitosos. Considero que assumi uma atitude 

responsável, dediquei-me ao trabalho, tentando ser a mais dinâmica e autónoma 

possível. Desempenhei sempre as minhas funções com motivação e cooperação com os 

meus colegas de trabalho de forma a aumentar os meus conhecimentos. 
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