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“O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário” 

Albert Einstein 
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Plano de Estágio Curricular 

 

O Plano de estágio curricular foi elaborado pela supervisora de estágio Eng.ª Catarina 

Lopes, e contemplava as seguintes atividades: 

 Atendimento telefónico e gestão de e-mails; 

 Receção e processamento de correspondência; 

 Controlo de presenças: controlo das folhas de presenças e registo de férias; 

 Vendas no mercado interno: 

o Elaboração de orçamentos; 

o Abertura de ordens de produção; 

o Fecho de ordens de produção; 

 Vendas para o mercado externo; 

 Elaboração de faturas e guias de transporte. 
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Resumo do Trabalho Desenvolvido  

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do programa da licenciatura em Gestão, 

lecionada no Instituto Politécnico da Guarda. 

O objetivo deste documento é descrever as atividades desenvolvidas durante as 400 

horas de estágio realizadas na empresa Manutrial – Manutenção Industrial, Lda, 

localizada no Parque Industrial da cidade da Guarda. 

As principais atividades executadas foram o atendimento telefónico e gestão de e-mails 

diariamente, a receção e processamento de correspondência, a elaboração de orçamentos 

e de ordens de produção, o fecho de ordens de produção quando terminadas as obras e a 

elaboração de faturas e guias de transporte. 

O estágio na Manutrial ajudou-me a desenvolver competências pessoais e profissionais 

necessárias para conseguir uma integração eficaz no ambiente de trabalho e a obter uma 

melhor perceção de como realmente funciona uma empresa. 
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Glossário de Siglas  

 

CAD - Computer Aided Design  

CAM - Computer Aided Manufacturing  

CNC - Comando Numérico Computadorizado  

DAP - Delivered At Place   

ESTG – Escola Superior de Tecnologia e Gestão 

EXW - Ex Works  

IPG – Instituto Politécnico da Guarda 

OP - Ordem de Produção  

PO - Purchase Order (Ordem de compra)  

RH - Recursos Humanos  

TSS - Tube Shelves Solutions   
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Introdução 

 

O presente relatório foi elaborado com vista à obtenção do grau de Licenciada em 

Gestão pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), do Instituto Politécnico da 

Guarda (IPG). 

Este estágio proporcionou-me uma noção e aplicação prática das componentes teóricas 

aprendidas ao longo da licenciatura, permitindo assim uma integração eficiente e 

realista no ambiente de trabalho. 

O Estágio Curricular decorreu na empresa Manutrial – Manutenção Industrial, Lda, com 

início no dia 04 de junho de 2018 e término no dia 13 de agosto de 2018, com um total 

de 400 horas efetuadas.  

A inserção numa equipa dotada de grande experiência e espírito de interajuda revelou-se 

um contributo fundamental para integrar o mercado de trabalho e uma importante ajuda 

no desenvolvimento de novas competências pessoais e profissionais. 

Este documento permite-nos conhecer o local onde decorreu o estágio e as principais 

atividades desempenhadas durante o mesmo. 

Relativamente à estrutura do relatório, este é composto por dois capítulos. No primeiro 

capítulo é feita uma apresentação da instituição acolhedora do estágio, onde é 

mencionada a localização geográfica, a missão, os valores, os objetivos, a carteira de 

clientes e a lista dos principais produtos e serviços comercializados pela empresa. O 

segundo capítulo corresponde à descrição das principais atividades que foram 

desenvolvidas durante o período de estágio. 
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Capítulo I – Apresentação da 

Empresa Acolhedora do Estágio 
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1.1. Nota Introdutória
1
 

 

No presente capítulo irá ser feita uma breve apresentação da empresa onde decorreu o 

estágio curricular. 

Inicialmente será caracterizada a Manutrial, seguindo-se a apresentação da missão, 

valores e objetivos da mesma, bem como a localização geográfica, estrutura hierárquica 

e carteira de clientes.  

 

1.2. Breve Caracterização da Empresa  

 

A Manutrial – Manutenção Industrial, Lda é uma empresa portuguesa e familiar 

constituída a 24 de Novembro de 1992, contando já com mais de 25 anos de história na 

área da manutenção industrial. 

A criação da empresa ocorreu após a fábrica de montagem de automóveis Renault ter 

cessado a sua atividade, em 1989. Após a cessação desta empresa surge na cidade da 

Guarda a DELPHI. Esta veio substituir a Renault e  localizou-se nas mesmas instalações 

e empregou os colaboradores da mesma, no entanto a sua atividade era diferenciada 

uma vez que também operava na área das cablagens automóveis.  

Dois anos após o início da atividade do grupo na cidade, um conjunto de técnicos que 

trabalhavam para a mesma decidiu criar a sua própria empresa na área da manutenção, 

fornecendo a própria DELPHI e outros futuros clientes.  

Nos últimos anos de existência, e fruto da internacionalização, o leque de soluções que 

disponibiliza tem sido alargado, de forma a manter-se uma empresa competitiva, através 

da criação e desenvolvimento de séries de produtos originais, recorrendo à tecnologia de 

modelação e injeção de polímeros.  

                                                           
1 É de referir que a maioria da informação a seguir apresentada foi adaptada do web site da empresa, 

https:// www.manutrial.com.  
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Atualmente, a principal atividade desempenhada pela empresa é a disponibilização 

de produtos de apoio à produção/armazenamento para a indústria de componentes de 

automóvel. No entanto disponibiliza equipas técnicas de manutenção, produz e 

comercializa equipamentos específicos de apoio ao processo produtivo, executa a 

manutenção de edifícios industriais e executa pequenas reparações/construções em 

ferro, inox ou alumínio.  

 

1.3. Missão, Valores e Objetivos 

 

 Missão 

A missão de uma empresa consiste numa declaração escrita que traduz a sua razão de 

ser, o motivo pelo qual foi criada.   

A Manutrial apresenta como missão disponibilizar aos seus clientes produtos e serviços 

diferenciados.  

 Valores 

Os valores representam o código de conduta da empresa. São os princípios éticos e 

morais que deverão ser respeitados e devem ser refletidos nos comportamentos e 

decisões tomadas por todos dentro da organização. 

Os valores de maior relevância para a empresa são o respeito e a humildade, pois estes 

são fundamentais para que possa continuar a ser uma empresa de sucesso e em quem 

os clientes podem confiar. 

 Objetivos 

 

Os objetivos são os resultados que a organização pretende alcançar. Estes são definidos 

de forma a orientar a atividade da empresa. 

O principal objetivo da empresa é ser reconhecida como um parceiro de valor 

acrescentado. 
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1.4. Localização Geográfica 

 

A sede e instalações fabris da Manutrial ficam localizadas no Parque Industrial da 

Guarda, como mostra a Ilustração 1. O facto de a empresa se localizar num parque 

industrial é uma enorme vantagem, uma vez que assim se encontra próxima das 

principais rodovias de acesso à cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o percurso da empresa esta já esteve localizada noutras instalações, no centro 

da cidade, porém nos últimos quatro anos localiza-se no Parque Industrial, nas 

instalações apresentadas na Ilustração 2. No entanto está em andamento um projeto, que 

visa a construção de um edifício novo de maneira a ampliar e aglomerar as instalações 

da empresa num só edifício, algo que atualmente não acontece uma vez que as atuais 

instalações estão divididas em duas oficinas e um escritório.  

 

Ilustração 1 - Localização das Instalações da Manutrial 

Fonte: Google Maps 

Ilustração 2 - Instalações Atuais 

Fonte: www.manutrial.com 
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1.5. Estrutura Organizacional  

 

A estrutura organizacional de uma empresa é representada, em geral, através do 

organograma. Este é o desenho da estrutura hierárquica de uma organização onde estão 

representadas as funções dentro da organização, os elementos que constituem a empresa 

e como se relacionam entre si.   

Atualmente a Manutrial dispõe de dezasseis efetivos, como se pode observar no 

organograma apresentado na Ilustração 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor 

Responsável 

produção, 

manutenção 

e logística 

 

 

Responsável 

técnico e 

comercial 

 

Responsável 

administrativo 

Responsável 

financeiro e 

RH 

Responsável 

CNC 

Operador 

de 

Produção 

 Operador CNC 

 
Desenhador 

Ilustração 3 – Organograma 

Fonte: Elaboração Própria 

Operador 

de 

Produção 

 

Operador 

de 

Produção 

 

Operador 

de 

Produção 

 

Operador 

de 

Produção 

 

Operador 

de 

Produção 

 

Operador 

de 

Produção 

 

Operador 

de 

Produção 

 



 

 
7 

 

A grande maioria dos colaboradores, cerca de 87,5%, é do sexo masculino, dada a 

atividade desempenhada pela organização. Como se pode observar no organograma 

anteriormente apresentado, o cargo mais alto da organização é o de diretor, ocupado 

pelo Dr. Paulo Gonçalves. Já o segundo nível de responsabilidade é representado por 

cinco responsáveis.   

 Responsável de produção, manutenção e logística – orienta a produção, sendo 

responsável pelas cargas e descargas de mercadorias, bem como pelo correto 

preenchimento das folhas de obra; 

 Responsável técnico e comercial – encomenda aos fornecedores todo o material 

necessário para a produção e vendas e desempenha atividades relacionadas com 

a comercialização dos produtos e execução dos serviços de manutenção 

industrial, de forma a alcançar novos clientes e novos trabalhos para a empresa;  

 Responsável financeiro e de RH – no que diz respeito aos Recursos Humanos 

(RH), o respetivo responsável assegura o bem-estar dos colaboradores, distribui 

o fardamento quando necessário e controla as presenças, bem como as horas 

extras executadas por cada colaborador. No que diz respeito à parte financeira, o 

mesmo fiscaliza as entradas e saídas de dinheiro; 

 Responsável administrativo – realiza todos os lançamentos no software de 

gestão no qual se efetua a abertura e fecho de ordens de produção, execução de 

orçamentos, faturas e guias de transporte; 

 Responsável CNC - a área de Controlo Numérico Computadorizado (CNC) é 

destinada a realizar moldes e trabalhos em metalomecânica, controlados através 

de um computador. Ao responsável por esta área compete-lhe a execução em 

Computer Aided Design (CAD) e Computer Aided Manufacturing (CAM) de 

todos os desenhos para posteriormente ser construído o molde, além de 

supervisionar todos os trabalhos executados por esta secção. 

É importante referir que todos os trabalhadores da área de CNC operam numa 

oficina secundária, devido às dimensões das máquinas utilizadas. 
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1.6. Clientes e Presença em Mercados Externos 

 

Atualmente a Manutrial trabalha para o mercado nacional apesar de já ter iniciado o 

processo de exportação para outros países.  

A nível nacional, os principais clientes da Manutrial são a Coficab, Sodecia, DURA 

localizadas no distrito da Guarda, a AVON localizada em Tondela e a Yazaki, 

localizada em Ovar, como podemos observar na Ilustração 4.  

 

 

 

 

 

 

Como já referido, a Manutrial, ciente das oportunidades de negócio no mercado externo, 

expandiu o seu negócio para outros países. Na Ilustração 5 estão assinalados os países 

para onde a empresa exporta os seus produtos, sendo que a principal empresa cliente 

nestes países é a APTIV (nova designação da antiga DELPHI). 

 

 

 

 

Ilustração 4 - Principais Clientes da Manutrial 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 5 - Países para onde a Manutrial exporta 

Fonte: Google Maps 
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1.7. Produtos e Serviços Comercializados pela Empresa 

 

Como referido anteriormente, a atividade principal desempenhada pela Manutrial é a 

comercialização de uma grande variedade de produtos de apoio à 

produção/armazenamento para a indústria de componentes automóvel, no entanto 

mantém a execução de serviços de manutenção industrial, em edifícios e equipamentos.  

A seguir irão ser apresentados e descritos alguns dos produtos e serviços prestados pela 

empresa. 

1.7.1 Serviços 

 

Os principais serviços prestados pela Manutrial dividem-se em dois tipos:  

 Manutenção de Equipamentos Industriais 

No âmbito da manutenção de equipamentos industriais, a empresa disponibiliza as 

seguintes especialidades: Eletricista, Mecânico Eletrónico, Serralheiro Mecânico, 

Serralheiro Civil e Desenhador, no entanto ainda realiza atividades de manutenção 

preventiva, curativa e reparações pontuais.  

 Manutenção de Edifícios Industriais 

No que diz respeito à manutenção de edifícios industriais, a empresa presta as seguintes 

especialidades: Eletricista, Pedreiro, Canalizador, Serralheiro Civil, Carpinteiro e Pintor 

no entanto ainda realiza atividades de manutenção preventiva, curativa e reparações 

pontuais. 
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1.7.2. Produtos 

 

Neste ponto apenas se apresentam alguns dos principais produtos comercializados, por 

representarem o maior volume de negócios da empresa. 

Ao nível dos acessórios de polímero, a empresa comercializa a Curva Click 80 

(Ilustração 6), a Ponteira Click 80 (Ilustração 7), a Ponteira  Deslizante (Ilustração 8), a 

Tampa Fechada (Ilustração 9), a Tampa Aberta (Ilustração 10) e o Disco Circular 

Separador de Fio (Ilustração 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 7 – Ponteira 

Click 80 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 8 - Ponteira 

Deslizante 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 6 – Curva Click 80 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 11 – Disco Circular 

Separador de Fio 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 9 – Tampa Fechada 

Click 80 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 10 - Tampa Aberta 

Click 80 

Fonte: www.manutrial.com 
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Os Tube Shelves Solutions (TSS) representam soluções para a construção de estruturas 

tubulares, como se pode observar na Ilustração 12. Esta secção incluí também as uniões.  

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos acessórios em ferro o produto mais vendido é a rampa metálica 

retorno de componentes, apresentada na Ilustração 13. 

 

 

 

 

 

 

O carro com bomba e depósito transfega (Ilustração 14) pode ser comercializado com 

ou sem bidon. 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 12 – Estante em TSS 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 13 - Rampa Metálica Retorno Componentes 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 14 – Carro com Bomba e Depósito Transfega sem Bidon 

Fonte: www.manutrial.com 
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No que diz respeito às proteções, as mais comercializadas são as proteções traseiras e 

frontais para os fios, apresentadas na Ilustração 15 e 16, respetivamente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A empresa disponibiliza bobines paralelas (Ilustração 17) e bobines cónicas (Ilustração 

18), sendo que a principal cliente deste material é a COFICAB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 15 – Proteção Traseira de Fio 

Fonte: www.manutrial.com 
Ilustração 16 – Proteção Frontal de Fio 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 17 - Bobine Paralela 

D600/D800 

Fonte: www.manutrial.com 
 

Ilustração 18 - Bobine Cónica 400x400/400x250 

400x150/400x100 

Fonte: www.manutrial.com 
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Ao nível das caixas e contentores, estes estão disponíveis em vários tamanhos e cores 

como se pode observar na Ilustração 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito aos acessórios de polímero compostos, os mais vendidos são o 

suporte com molas (Ilustração 20), disponível com várias molas, e o grampo mola 

(Ilustração 21).  

 

 

 

 

 

A principal ferramenta que a empresa produz e comercializa é o alicate térmico 

(Ilustração 22) que está disponível com ou sem proteções.  

 

 

 

 

 

 

Ilustração 19 – Caixas e Contentores 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 20 - Suporte com Molas 

Fonte: www.manutrial.com 
Ilustração 21 - Grampo Mola 

Fonte: www.manutrial.com 

Ilustração 22 - Alicate Térmico com e sem Proteções 

Fonte: www.manutrial.com 
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Capítulo II – Apresentação das 

Atividades Desenvolvidas Durante o 

Estágio Curricular 
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2.1. Nota Introdutória 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar de forma detalhada as atividades 

desenvolvidas durante o estágio curricular.   

As tarefas realizadas foram as que constam no plano de estágio, uma vez que este foi 

cumprido na sua totalidade.  

 

2.2. Atendimento Telefónico e Gestão de E-mails 

 

O telefone e o e-mail são duas ferramentas vitais de comunicação para a gestão, pois 

sem eles não é possível a organização manter um elo de ligação com o meio envolvente.  

A Manutrial é uma empresa com largos anos de experiência e, como tal, tem vindo a 

criar alguma proximidade com alguns dos seus principais clientes, pelo que alguns deles 

ligam diretamente para o diretor ou para o responsável pela produção, não sendo 

necessário a chamada passar pelo escritório. 

No entanto, vários clientes contactam diretamente o escritório, principalmente clientes 

de outros países, havendo a necessidade de os atender com simpatia, de forma a refletir 

uma boa imagem da organização e esclarecê-los da melhor maneira possível. 

Este trabalho era frequente, pois diariamente eram recebidas cerca de quatro ou cinco 

chamadas, não sendo no entanto todas de clientes, pese embora todas merecessem o 

mesmo cuidado no seu atendimento.  

No que diz respeito aos e-mails, tinha acesso à conta de e-mail geral da empresa. A 

minha principal função era estar sempre atenta ao recebimento de e-mails de urgência, 

imprimir documentos importantes recebidos por esta via, sendo os principais, recibos de 

fornecedores. Outra das funções desempenhadas através desta ferramenta informática 

era o envio de orçamentos que eram solicitados por clientes. 
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2.3. Receção e Processamento de Correspondência  

 

Diariamente chegavam por correio à empresa cartas que geralmente continham 

documentos, como faturas ou recibos de empresas clientes e de fornecedores. 

A minha tarefa era fazer a separação da documentação que chega à empresa. No caso 

das faturas recebidas era necessário anexar a respetiva guia de remessa e encaminhá-las 

para o escritório do Diretor para serem analisadas e assinadas por ele. Após serem 

devidamente conferidas e assinadas eram ordenadas numa pasta consoante a data de 

vencimento para posteriormente serem pagas.  

Quanto aos recibos, uma vez que a empresa não efetua internamente a contabilidade, era 

apenas necessário arquivá-los para posteriormente serem enviados para a empresa 

responsável pela contabilidade. 

Tinha ainda que encaminhar para a supervisora de estágio toda a documentação 

diferente da mencionada.  

 

2.4. Controlo de Presenças: controlo das folhas de presenças e registo de férias 

 

Na oficina, as folhas de presenças eram colocados num dossier, competindo aos 

funcionários da oficina assinar diariamente esta folha de assiduidade de modo a ser 

apurado o horário de trabalho realizado por cada um em cada dia.  

Nesta folha cada colaborador coloca a hora em que entrou ao serviço, a hora de saída e a 

sua rubrica, tanto no período da manhã como no período da tarde. 

A mim competia-me proceder à sua verificação, controlando se todos os colaboradores 

estiveram presentes e se cumpriam efetivamente o horário laboral. Caso algum 

funcionário estivesse de férias ou tivesse feito um pedido de ausência do serviço, as 

horas tinham que ser anotadas no ficheiro informático para posteriormente serem 

descontadas às férias tidas por cada trabalhador. A minha tarefa era inserir no respetivo 

dia do mês o número de horas de ausência, de forma a serem contabilizadas as horas de 

férias de cada funcionário. 
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Já na folha de presenças, na linha correspondente ao funcionário que tinha estado 

ausente o dia inteiro escrevia a cor vermelha “FÉRIAS”, de modo a não passar 

despercebido e para o dia entrar de facto na contagem dos dias de férias do respetivo 

colaborador. 

Outra das situações que ocorria era a entrega no escritório de folhas de horas extras 

realizadas. Estas tinham que ser encaminhadas para o gabinete do Diretor para este 

tomar conhecimento do pedido, para as folhas serem analisadas e assinadas por ele e 

mais tarde as horas serem contabilizadas no processamento do salário dos 

colaboradores. De seguida anexava-a à folha de presenças do mesmo dia.  

Por último, tinha que arquivar convenientemente as folhas na pasta correspondente, 

onde estavam divididas por meses.  

 

2.5. Vendas no Mercado Interno  

 

Os clientes da Manutrial realizam encomendas de três formas diferentes: pessoalmente 

ao Diretor ou ao responsável de produção, via telefónica ou via e-mail.  

Depois de recebida uma encomenda e tendo conhecimento de qual o material e a 

quantidade que o cliente procurava era necessário encomendar o material ao respetivo 

fornecedor de forma a ser dado início à produção. 

No entanto, a algum do material vendido apenas era feito cross-docking
2
, ou seja, o 

material era encomendado e quando chegava às instalações da Manutrial apenas era 

reembalado de acordo com a encomenda feita pelo cliente, para posteriormente ser 

recolhido.  

Quando era feita a encomenda, a empresa fornecedora tinha que confirmar a receção da 

mesma e a data prevista de entrega. 

 

 

                                                           
2
 Cross-docking – quando é recebida uma encomenda na empresa esta encomenda o material ao seu 

fornecedor e quando a mercadoria é entregue é só reembalar de acordo com o pedido do cliente, não 

havendo assim a necessidade de criar stocks.   
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Aquando do recebimento de uma encomenda/ordem de compra era ainda necessário 

elaborar um orçamento e uma ordem de produção pois tudo o que é produzido, todo o 

serviço prestado e todo o material vendido pela empresa necessita ter estes dois 

documentos juntamente com o processo.  

Na maioria dos casos a fatura acompanha a mercadoria encomendada, no entanto, por 

vezes, vem posteriormente por correio.   

Depois de conferido todo o material, se confirmado que estava de acordo com o 

encomendado e com o mencionado na fatura, esta era colocada numa pasta por ordem 

de data de vencimento para ser efetuado o respetivo pagamento. 

 

2.5.1. Elaboração de Orçamentos 

 

O InWork
3
 é um software de gestão e é o utilizado pelos colaboradores da Manutrial 

para a realização de toda a documentação e gestão de stocks. 

O orçamento é um documento onde é referido o preço do produtos e quais as condições 

da venda. Neste consta o nome da empresa cliente, a forma de pagamento, a designação 

do produto, a quantidade a vender, o preço, o prazo de entrega previsto e a maneira 

como o transporte é feito, ou DAP (Delivered At Place - o vendedor é o responsável 

pela organização do transporte) ou EXW (Ex Works - o comprador é o responsável pela 

organização do transporte), como pode ser notado no Anexo 1.  

No que diz respeito ao preço dos produtos, caso se tratasse de um produto incluído no 

catálogo da empresa este tinha um preço fixo estabelecido e assumido pelo software, 

devendo ser este o inserido no orçamento. 

Quando se tratasse de uma encomenda de um produto não disponível no catálogo ou 

que consta no portfólio, ou seja, algo produzido esporadicamente, como por exemplo 

bancadas de trabalho, mesas de apoio, quadros informativos, entre outros, era necessário 

que o Diretor indicasse o preço de venda, com base na estimativa dos custos de 

                                                           
3
  Software de gestão, desenvolvido pela S2Lque tem como principal característica adaptar-se às 

necessidades de cada cliente 
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produção e do preço praticado em trabalhos semelhantes já efetuados, para assim 

elaborar o orçamento corretamente.  

Posteriormente o orçamento era enviado para o cliente e enquanto era dada ou não a 

confirmação da encomenda, o orçamento era colocado numa pasta designada 

“Orçamentos sem obra”. Após o cliente dar ordem de produção via e-mail ou enviar a 

ordem de compra (Purchase Order - PO), era dado início ao processo e o orçamento era 

retirado desta pasta e passa para a pasta denominada “Orçamentos com obra” onde 

ficava até ser dada ordem de faturação ou o cliente recolher a encomenda.  

 

2.5.2.Abertura de Ordens de Produção 

 

A ordem de produção (OP) é realizada no software já referido e é sempre realizada após 

o orçamento. Esta era composta pelo título dado à obra, pelo nome da empresa cliente, 

pela data prevista de entrega, pelo nome do responsável, pela encomenda na empresa 

cliente, pelo responsável da obra na Manutrial, pelo número do PO e pelo número do 

orçamento correspondente, como pode ser observado no Anexo 2.  

Depois de concluída a OP competia-me imprimi-la a e colocá-la numa pasta. Esta pasta 

deve ser da cor correspondente à da empresa cliente, pois cada uma tem uma cor 

correspondente. Este método é utilizado pela Manutrial de forma a distinguir mais 

facilmente a que cliente pertence o trabalho.  

Posteriormente, assim que fosse possível dar início ao processo produtivo ou para 

embalar o material, o responsável de produção levava-a para a oficina para que o 

pessoal da oficina pudesse anotar nela, desde o início do processo, tudo o que era 

utilizado durante a obra: materiais, mão-de-obra e deslocações realizadas.  

Nesta deviam ser também anotadas as atividades desempenhadas durante o trabalho, 

quem as desempenhou e a duração que tiveram.  
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2.5.3. Fecho de Ordens de Produção 

 

Após o término da obra na oficina, a pasta com a ordem de produção regressava ao 

escritório e nela já estava mencionado, por escrito, tudo o que tinha sido gasto durante a 

obra para de seguida, no escritório, ser escrito o respetivo preço custo de cada material, 

da mão-de-obra e das deslocações.  

A mim competia-me anotar o preço de custo de todos esses itens de forma a serem 

contabilizados todos os custos do trabalho realizado ou do material vendido.  

Os custos dos materiais consumíveis, ou seja, o material normalmente consumido pela 

empresa, como por exemplo parafusos, porcas, anilhas, entre outros, estavam fixados 

num documento próprio e mantinham-se fixos, uma vez que os preços praticados pelos 

fornecedores raramente variavam. No que diz respeito aos restantes produtos o preço 

destes varia consoante o preço praticado pelo fornecedor. 

Por fim, a ordem de produção totalmente preenchida e com o custo calculado era levada 

para o gabinete do Diretor para ser analisada, assinada e este poder concluir se tinha 

havido lucro ou prejuízo na venda.  

 

2.6. Vendas para o Mercado Externo 

 

As vendas realizadas para o mercado externo funcionam na mesma lógica que as vendas 

para o mercado interno. Ou seja, por norma recebíamos por parte do cliente um PO com 

a mercadoria que necessitava ou uma resposta positiva a um pedido já feito de 

orçamento de material. Neste era mencionada a quantidade, o nome do responsável pelo 

pedido e o prazo de entrega pretendido. 
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Encomenda 
da mercadoria    
ao fornecedor 
ou início da 

produção 

   Receção do 
PO 

Efetuado o 
orçamento e 
enviado para 

o cliente 

Na Ilustração 23 é apresentada a sequência de procedimentos após o envio de um 

orçamento para um cliente, tanto nacional como internacional. 

 

 

 

 

 

O procedimento ocorre geralmente da seguinte forma: o cliente entrava em contacto 

com a Manutrial via telefone ou via e-mail e fazia um pedido de orçamento. Caso se 

tratasse de um cliente frequente este enviava diretamente o PO, uma vez que o preço 

dos produtos que constam no catálogo eram fixos. 

Quando o cliente enviava diretamente o PO era dado início à produção ou é 

encomendado o material ao fornecedor.  

Já quando o cliente faz um pedido de orçamento, este é elaborado e enviado para o 

cliente para que ele proceda ou não ao envio do PO.  

Geralmente as vendas para o estrangeiro eram feitas em EXW, ou seja, quem trata da 

organização do transporte era a empresa cliente e informava a Manutrial quando 

pretendia levantar o material encomendado para que este estivesse embalado aquando 

da transportadora o ir recolher. 

Como se trata de uma transação entre países diferentes, e por vezes fora da comunidade 

europeia, era necessário elaborar um conjunto de documentos, tais como: 

 

 Folha de identificação do que está embalado – a cada palete de mercadoria 

correspondia uma destas folhas. Era feita em Microsoft Word e nela constava 

a morada do cliente, o nome da pessoa responsável pelo pedido, uma imagem 

do produto ou dos produtos que seguiam na palete e a respetiva quantidade; 

Ilustração 23 - Procedimento ao receber um PO de um cliente 

Fonte: Elaboração Própria 
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 Packing list – esta é um documento que o exportador emite e que tem como 

objetivo facilitar a verificação da carga. Nesta lista constavam as 

características dos volumes que iam embarcar: forma da embalagem 

(palete/caixa), peso e dimensões, como pode ser observado no Anexo 3; 

 

 Certificado Euro 1 – este documento é utilizado para atestar a origem de um 

produto. Deve ser apresentado na alfândega onde é assinado e carimbado pelas 

autoridades competentes e remetido ao exportador. Este certificado era apenas 

passado quando pedido pela empresa cliente. 

 

 

2.7. Elaboração de Faturas e Guias de Transporte   

 

Outra atividade desenvolvida ao longo do estágio era a elaboração de faturas. Estas 

eram elaboradas quando o cliente recebia o orçamento e dava ordem de faturação ou 

então quando a mercadoria era enviada para o estrangeiro, e deste modo a fatura devia 

seguir junto com o produto.  

Para proceder à elaboração da fatura no software, primeiro necessitava fazer a 

encomenda que consistia na importação do orçamento e onde se escrevia o número do 

PO, caso existisse. 

Só depois da encomenda feita é que podíamos passar à realização da fatura. No que diz 

respeito à elaboração de faturas enviadas para o estrangeiro estas deviam ser 

completadas com a designação dos produtos em inglês, com os incoterms ou 

International Commercial Terms (termos internacionais de comércio que são cláusulas 

contratuais aplicadas nas transações de compra e venda internacionais) e o custo de 

envio da mercadoria para o estrangeiro, caso o envio seja feito como DAP. 

Quanto às guias de transporte estas deviam acompanhar toda a mercadoria que era 

transportada pela Manutrial até ao seu cliente. Nesta constava a origem e o destino da 

mercadoria, bem como a hora e o local de carga. Todas as guias de transporte tinham 

que regressar à empresa convenientemente assinadas e carimbadas pela pessoa que 

recebeu a mercadoria. 
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Esta era uma tarefa de grande relevância para uma empresa uma vez que não era 

permitido mercadoria nenhuma saísse das instalações sem estar acompanhada por uma 

fatura ou guia de transporte. 
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Conclusão 

 

A realização do estágio curricular integrado na Licenciatura em Gestão é uma etapa 

muito importante como primeiro contacto com o mercado de trabalho, tornando-se 

assim numa mais-valia tanto a nível profissional como a nível pessoal. 

Desde o início do estágio que assumi como boas práticas a assiduidade, a pontualidade e 

a eficiência. Todas as tarefas que me foram sendo propostas foram realizadas com toda 

a dedicação e empenho, de forma a contribuir para o bom funcionamento da empresa 

Manutrial.  

O plano de estágio foi cumprido na sua totalidade. Relativamente a todas as atividades 

que desempenhei não achei que nenhuma fosse difícil pois com esforço e com o apoio 

que sempre recebi da supervisora na entidade consegui ultrapassar todas as dificuldades. 

No entanto, durante o decorrer do estágio não me foi possível colocar em prática as 

bases teóricas adquiridas ao longo dos três anos de licenciatura, uma vez que as 

atividades que desenvolvi durante este período foram apenas administrativas.  

Em suma, apesar desta pequena adversidade a realização deste estágio foi bastante 

positiva e revelou-se uma experiência fundamental, permitindo-me adquirir novos 

conhecimentos e aptidões pessoais e profissionais.  
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Anexo I – Orçamento/Fatura
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Anexo II – Ordem de Produção 
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Anexo III – Packing List 


