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PLANO DE ESTÁGIO 

 

O plano de estágio foi antecipadamente elaborado e definido pelo Supervisor do 

Departamento de Compras da COFICAB Portugal, em concordância com a estagiária e com 

os objetivos a cumprir para conclusão do grau de Licenciatura em Gestão. Assim, foram 

definidas as seguintes atividades a desenvolver na área de compras: 

 Integração; 

 Lançamento de consultas a fornecedores e respetiva análise de seleção conforme 

procedimentos de compras; 

 Otimização de ficheiros incluindo atualização de preços, fazendo a análise dos 

mesmos e selecionando fornecedores; 

 Atualização de tabelas (lista de fornecedores homologados); 

 Tabelas de transportes adjudicados para produto final via cliente (após benchmarking 

anual); 

 Elaboração de tabelas mensais de avaliação de fornecedores; 

 Criação de artigos no sistema informático XPPS; 

 Consulta de opções de viagem e marcação das mesmas, reservas de hotéis e viaturas 

(rent-a-car), tanto a nível nacional como internacional; 

 Conhecimento dos devidos procedimentos e aprendizagem dos mesmos colocando-

os em situações práticas. 
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RESUMO 

 

O presente relatório tem como objetivo especificar as atividades realizadas no decorrer do 

estágio curricular necessário para concluir a Licenciatura em Gestão da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda, uma vez que se encontra inserido 

no plano curricular da mesma. 

 

O estágio com a duração de 400 horas, no período compreendido entre 4 de junho de 2018 

e 16 de agosto de 2018, realizou-se na empresa COFICAB Portugal. Este estágio tem uma 

elevada importância, uma vez que tem como principal objetivo aproximar os alunos, na sua 

última etapa da Licenciatura, da realidade que irão encontrar perante as empresas, fazendo 

uma ligação entre a licenciatura e o mundo do trabalho, em que irão entrar brevemente. 

 

O relatório foi organizado de forma a ter um capítulo introdutório, no qual é feita uma 

apresentação do meio envolvente da COFICAB Portugal, nomeadamente o concelho da 

Guarda e a freguesia de Vale de Estrela, por ser nela que se localiza a empresa. Num segundo 

capítulo apresenta-se a empresa e o Grupo em que a mesma se encontra inserida, 

especificando-se a sua atividade e processo produtivo, a sua estrutura organizacional, os 

números chave em termos de compromisso ambiental e certificações, para além de se 

conhecer a sua missão, visão, valores e política motivacional. 

 

Num terceiro, e último capítulo, descreve-se a importância do departamento de compras 

numa organização, em geral, e na COFICAB Portugal, em particular, para de seguida se 

especificarem as atividades realizadas durante o estágio, em concordância com o plano de 

estágio previamente definido.  

 

Palavras-Chave: Gestão, Compras, COFICAB, Portugal. 

JEL Classification: M11 – Production Managemen
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INTRODUÇÃO 

 

Com vista à conclusão do grau de licenciatura em Gestão da Escola Superior de Tecnologia 

e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) surge a oportunidade de realizar 

um estágio curricular como tarefa conclusiva de aprendizagem e como primeiro contacto 

com o mercado de trabalho. 

 

Assim, o estágio foi desenvolvido na COFICAB Portugal, mais precisamente no seu 

departamento de compras. Este teve início a 4 de junho de 2018, sendo que o término foi a 

16 de agosto de 2018, com uma duração total de 400 horas. A escolha desta empresa deu-se 

por ser aliciante fazer um estágio numa empresa multinacional, o que poderia resultar numa 

experiência bastante enriquecedora. 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas durante o 

período de estágio, refletindo as aprendizagens alcançadas. Estruturalmente, o relatório 

encontra-se repartido em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o meio envolvente da 

COFICAB Portugal, nomeadamente o concelho da Guarda e a freguesia de Vale de Estrela, 

por ser nela que se localiza a empresa. 

 

O segundo capítulo encontra-se subdividido em três partes, sendo a primeira parte relativa 

ao Grupo Elloumi e a segunda parte relativa ao Grupo COFICAB, resumindo-se em ambas 

a evolução histórica dos respetivos Grupos. A terceira parte corresponde à apresentação da 

empresa COFICAB Portugal, dando a conhecer-se a sua atividade e processo produtivo, a 

sua estrutura organizacional, os números chave em termos de compromisso ambiental e 

certificações, para além de se conhecer a sua missão, visão, valores e política motivacional. 

 

O terceiro capítulo inicia-se com a importância da função e do departamento de compras 

numa organização, em geral, e na COFICAB Portugal, em particular, para de seguida se 

apresentarem as atividades realizadas durante o estágio. Por último, será apresentada uma 

breve conclusão que sistematiza o trabalho realizado. 



 

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 – APRESENTAÇÃO DO MEIO 

ENVOLVENTE DA EMPRESA 
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1. APRESENTAÇÃO DO MEIO ENVOLVENTE DA 

EMPRESA 

1.1.  CONCELHO DA GUARDA 

 

Como o estágio curricular foi desenvolvido na localidade de Vale de Estrela, uma freguesia 

pertencente ao concelho da Guarda, importa neste ponto apresentar esse mesmo concelho. 

O concelho da Guarda encontra-se situado no centro da região beirã, entre o planalto Guarda-

Sabugal e a Serra da Estrela, permitindo esta localização privilegiada que os seus cerca de 

712,11 km2 de área sejam partilhados pelas bacias hidrográficas de cursos de água deveras 

importantes como são os Rios Mondego, Zêzere e Côa (CMG, 2018). O concelho da Guarda 

confina a nascente com os concelhos de Pinhel, Almeida e Sabugal, a sul com os de 

Belmonte e Covilhã e a poente com os de Manteigas, Gouveia e Celorico da Beira (CMG, 

2018). 

 

A cidade da Guarda (que teve o seu primeiro Foral a 27 de novembro de 1199, concedido 

por D. Sancho I, o Rei Povoador) é capital de distrito e o seu concelho tem, conforme os 

Censos 2011, um total de 42 541 habitantes (CMG, 2018). Quer pela sua área, quer pelo 

número de habitantes, quer pelo número de freguesias, o concelho da Guarda é considerado 

um dos maiores concelhos portugueses (CMG, 2018). 

 

Atualmente o Concelho da Guarda é constituído por 43 freguesias: Adão, Aldeia do Bispo, 

Aldeia Viçosa, Alvendre, Arrifana, Avelãs da Ribeira, Benespera, Casal de Cinza, 

Castanheira, Cavadoude, Codeceiro, Faia, Famalicão, Fernão Joanes, Gonçalo, Gonçalo 

Bocas, Guarda, João Antão, Maçainhas, Marmeleiro, Meios, Panóias, Pêga, Pêra do Moço, 

Porto da Carne, Ramela, Santana D’Azinha, São Miguel, São Miguel do Jarmelo, São Pedro 

do Jarmelo, Sobral da Serra, União de Freguesias de Avelãs da Ambom e Rocamondo, União 

de Freguesias de Corujeira e Trinta, União de Freguesias de Mizarela, Pêro Soares e Vila 

Soeiro, União de Freguesias de Pousade e Albardo, União de Freguesias de Rochoso e Monte 

Margarida, Vale de Estrela (sendo nesta que se encontra sedeada a empresa de estágio),  
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Valhelhas, Vela, Videmonte, Vila de Cortês do Mondego, Vila Fernando, Vila Franca do 

Deão e Vila Garcia (CMG, 2018). 

 

No ponto mais alto da cidade (a 1056 metros de altitude) ergue-se a Torre de Menagem 

(Castelo da Guarda), símbolo máximo de toda a estrutura defensiva e sinal da coragem destas 

gentes que ao longo dos séculos defenderam a fronteira lusa (CMG, 2018). A Sé Catedral, 

verdadeiro ícone da Cidade, tem qualidades construtivas e estéticas que a impõe como um 

dos maiores monumentos de toda a história da arquitetura portuguesa (CMG, 2018). 

 

A localização excecional no contexto de toda a área Centro-Norte do País, afirma a Guarda 

como uma importante plataforma na rede de acessibilidades da região, sendo o principal polo 

urbano numa malha de direções onde se entrecruzam importantes ligações rodoviárias (A25 

e A23) e ferroviárias, que potenciam a sua moderna Plataforma Logística de Iniciativa 

Empresarial (PLIE) e o seu Parque Industrial renovado (CMG, 2018). 

 

Um dos pontos cruciais da cidade é a pureza do Ar que se respira, justificando a tradição de 

cidade de saúde e bem-estar, o que, a par dos equipamentos culturais, desportivos e de lazer, 

fazem desta Terra de Montanha (Cidade Mais Alta, como é conhecida) um dos melhores 

locais para se viver e visitar (CMG, 2018). 

 

A Guarda tem como particularidade ser conhecida como a Cidade dos 5F’s (CMG, 2018): 

 Forte, dada a dureza do granito, que caracteriza a sua singular paisagem, e ao 

imponente sistema defensivo que outrora se ergueu e que ainda hoje se encontra 

preservado; 

 Farta, pelos seus vales férteis e cursos de água que garantem a sustentabilidade de 

quem a habita e pela variada e riquíssima gastronomia, que não deixa indiferente 

quem a saboreia; 

 Fria, dado o clima de montanha que lhe confere uma beleza e um brilho inigualável 

da brancura da neve, que a transforma e pinta de branco; 

 O atributo Fiel advém da História e das características genuínas das suas gentes 

beirãs, integras, honestas e hospitaleiras; 
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 Formosa, por tudo aquilo que é e possui: monumentos, praças, ruas e vielas, solares, 

jardins, parques, paisagem e, acima de tudo, as suas Gentes. 

 

 

1.2. A FREGUESIA DE VALE DE ESTRELA 

 

Por seu lado, Vale de Estrela é uma freguesia portuguesa pertencente ao concelho da Guarda, 

com 13.94km2 de área e 394 habitantes (2011), possuindo uma densidade populacional de 

23.3hab/km2 (CLDS-3G, 2018). Esta freguesia era designada de Porcas até 1928 (CLDS-

3G, 2018).  

 

A sua localização é visível na Figura 1, com demarcação a cor vermelha, para além de se 

podem ver ainda todas as outras freguesias do concelho da Guarda. Vale de Estrela foi das 

primeiras aldeias do concelho da Guarda a ser eletrificada, retribuindo a Câmara da Guarda, 

assim, o facto de a água que se consumia na cidade sair desta freguesia, dum lugar que ficou 

designada como “O Poço” na quinta da Montanheira, onde ainda são visíveis as velhas 

maquinarias, que elevavam a água que era canalizada para consumo doméstico na cidade 

(CLDS-3G, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização de Vale de Estrela, Guarda 

Fonte: https://www.mun-guarda.pt/Portal/default.aspx 



 

 

7 
 

 

 

 

Também por ser uma freguesa muito próxima da cidade, e apresentar relevo e vegetações 

variadas, foram muitas vezes escolhidas pelo extinto Regimento de Infantaria (RI12) da 

Guarda, para aí fazerem acampamentos e simulações/treinos para a ex-guerra colonial, sendo 

vistas frequentemente as colunas militares a “invadirem e tomarem a aldeia” (CLDS-3G, 

2018). Nas imediações da localidade existe um cruzeiro denominado de “Marco das Três 

Bacias” implementado no ponto de convergência das bacias hidrográficas dos rios Douro, 

Tejo e Mondego (CLDS-3G, 2018). 
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CAPÍTULO 2 – APRESENTAÇÃO SUMÁRIA 

DO GRUPO E DA EMPRESA 
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2. APRESENTAÇÃO SUMÁRIA DO GRUPO E DA 

EMPRESA  

2.1. O GRUPO ELLOUMI 

 

A história do Grupo Elloumi é um exemplo de como uma empresa com uma dimensão 

relativamente insignificante no mercado global, pode não só crescer e desenvolver-se, como 

também expandir-se até que se transforme num dos principais players nalguns dos mercados 

em que atua (COFICAB, 2018a). 

 

Com um percurso de quase 70 anos, o grupo deve o seu sucesso a inúmeros fatores, dos 

quais se destacam a diversidade das áreas em que opera, uma forte união na sua Governance, 

assim como um modelo de negócios sólido e realista. 

 

O grupo foi fundado em 1946 por Mohamed Taoufik Elloumi (pai do atual CEO Faouzi 

Elloumi), o primeiro setor de atividade do Grupo foi em contratos elétricos de baixa, média 

e alta tensão, bem como a produção de equipamento elétrico (COFICAB, 2018a). 

 

No decorrer da última metade do século XX, o Grupo Elloumi adquiriu uma forte 

experiência na produção e fabrico de componentes de telecomunicações e energia, em 

particular com uma das suas afiliadas Chakira Cable que teve início em 1963. Hoje em dia 

é responsável por mais de 8.000 empregos diretos em países como a Tunísia, Egito, 

Marrocos, Roménia, Portugal, China, Sérvia e México (Dias, 2015). 

 

Com clientes e fornecedores espalhados por todo o mundo, o Grupo Elloumi é, 

indubitavelmente, um nome incontornável a nível global para alguns dos setores em que 

atua; no caso dos cabos elétricos para automóvel, são os principais fornecedores de cabos da 

Chrysler’s DC nos EUA e da Volkswagen e Peugeot na Europa (Dias, 2015). Na área 

alimentar, a empresa do Grupo (Stifen) tem no seu portefólio de clientes marcas de renome 

internacional como a Kellogg’s, Danone ou a Nestlé (Dias, 2015).  
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Em 1986, foram criados 4 grupos distintos: o maior deles, o Cofat, que continua no ramo de 

sistemas eletrónicos e de partes elétricas de automóveis; outro é a COFICAB (Dias, 2015). 

No início dos anos 90, a COFICAB instalou-se na cidade da Guarda, tendo sido atraída para 

a cidade devido ao seu principal cliente, a Delphi, cuja presença na Guarda durou até à 

primeira década dos anos 2000, tendo depois disso a COFICAB permanecido e ampliado a 

sua presença na Guarda (Dias, 2015). 

 

Na Figura 2 podem observar-se os setores em que o Grupo Elloumi atua, quer a nível 

mundial, como em especial na Tunísia. 

 

Figura 2 - Grupo Elloumi 

Fonte: Elaboração Própria, com base em COFICAB (2018b). 

 

  

Elloumi Group

Cabos

COFICAB Tunísia

COFICAB Portugal

COFICAB Marrocos

COFICAB Roménia

COFICAB México

Cabelagens Auto

COFAT Tunísia

COFAT Mateur 
Tunísia

COFADEL Egipto

Telecomunicações

SOTEE Tunísia

Eletrodomésticos

TEM Tunísia

Agricultura e 
Alimentar

STIFEN Tunísia

STIFEN Bio Tunísia

FRULACT Tunísia

Imobiliário

ELBEIT Tunísia
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2.2. O GRUPO COFICAB 

 

O Grupo COFICAB encontra-se espalhada pelo mundo inteiro, como se pode verificar na 

Figura 3. 

 

 

 

Este Grupo encontra-se distribuído em vários pontos estratégicos, que permitem o contacto 

com todos os seus clientes e fornecedores. Na Figura 4 pode ver-se, de uma outra forma, a 

distribuição do Grupo pelo mundo. 

Figura 3 - A COFICAB 

Fonte: COFICAB (2018b). 
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Figura 4 – A COFICAB a nível mundial 

Fonte: COFICAB (2018c). 

 
 

De acordo com COFICAB (2018c), a evolução do Grupo COFICAB pode sintetizar-se em: 

 

1992: O Começo de uma Jornada - É fundada uma pequena empresa da Tunísia, a 

COFICAB. Esta é unicamente especializada em cabos e fios para automóveis. O seu 

principal e único foco é a qualidade, em que toda a produção consistia em cabos padrão, que 

foram criados para atender a um único cliente na Tunísia, internamente para o Grupo 

ELLOUMI. 

 

1993: Internacionalização da COFICAB - A pequena empresa tunisina abre a sua primeira 

fábrica fora da Tunísia, na Guarda (Portugal), iniciando assim um longo processo de 

internacionalização. 

 

2001 – 2010: A Expansão da COFICAB - A COFICAB começa a expandir 

exponencialmente a sua lista de clientes, tornando-se, assim, a maior do setor, sendo que isto 

provocou um aumento da sua presença global para 5 locais em todo o mundo e as suas 

vendas. Os novos locais da COFICAB incluem 3 centros de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D), responsáveis pela pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, as novas unidades 

foram: 
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2001 – Fabricação: Tânger, Marrocos; 

2005 – Escritório de Vendas e Centro de I&D: Wuppertal, Alemanha; 

2006 – Fabricação:  Arad, Roménia; 

2009 – Fabricação e Centro de I&D: Medez El Beh, Tunísia; 

Advanced Delivery Center (ADC): Tunísia; 

2010 – ADC: Tânger, Marrocos. 

 

2013 – 2014: Orientada com responsabilidade para o Futuro - A COFICAB é uma 

empresa em rápido crescimento e a chave para tal é o foco na inovação e na sustentabilidade. 

Como resultado de tal, a COFICAB expandiu a sua linha de produtos e tornou-se capaz de 

trabalhar com os seus clientes em produtos customizados para o cliente. Em 2013, a 

COFICAB recebeu o Prémio Inovação do Presidente da República português. Como novas 

unidades surgiram: 

2013 – Fabricação: Kenitra, Marrocos e Poliesti, Roménia; 

Escritório de Vendas: El Paso, Texas, USA; 

2014 – Fabricação: Durango, México: 

ADC: Kavadarci, Macedónia. 

 

2015 – 2016: Um líder global na sua indústria - A COFICAB é, atualmente, um grupo 

industrial líder, com o crescimento orgânico mais rápido na indústria dos cabos, de acordo 

com a Integer. Alguns dos seus principais indicadores em 2016 foram: Volume de negócios 

de 1,1 bilhão de euros; mais de 3.000 funcionários; 21 Milhões de Kms, o equivalente a 55 

vezes a distância da Terra à Lua. A COFICAB consolida a sua presença global de modo a 

oferecer o melhor serviço aos seus clientes, levando-o a 20 locais em 11 países e 4 

continentes. Como novas unidades surgiram: 

2013 – ADC: Shnaghai, China; 

  Fabricação: Leon, México; 

Fabricação: Tianjin, China; 

2014 – Fabricação: Belgrado, Sérvia; 

ADC: San Pedro Sula, Honduras. 
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2.3. A COFICAB PORTUGAL 

2.3.1.  ENQUADRAMENTO 

 

Nome: COFICAB Portugal – Companhia de Fios e Cabos, Lda. 

Morada: Lote 46 – EN 18 – Km 2,5 Vale de Estrela 

     6300 – 230 Guarda  

Telefone: +351 271 205 090 

Fax: +351 271 205 099 

Página Web: http://www.coficab.pt 

Ramo de Atividade: Fabricação de Fios e Cabos para o setor Automóvel 

Número de Identificação Fiscal (NIF): 503 062 928 

Capital Social: 2.000.000,00€ (Registo nº 1655 da Conservatória do Registo Comercial da 

Guarda) 

Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE): 27320 

Código NACE: 3130 

 

A COFICAB Portugal foi fundada a 26 de janeiro de 1993 e iniciou a sua atividade em 

agosto do mesmo ano, tendo como principal objetivo a produção de fios e cabos isolados 

para a indústria automóvel e afins (COFICAB, 2018d). 

 

A implantação da COFICAB Portugal, na cidade da Guarda, esteve associada a vários 

fatores, um dos quais relaciona-se com o crescimento da atividade de cabelagens na 

Península Ibérica e um outro derivado do espaço disponível pela Delphi, existente na Reicab 

(Empresa do grupo Delphi, ex-Cablesa) (COFICAB, 2018d). Também a área geográfica 

onde a empresa se insere exerce uma grande influência no desempenho da sua atividade, 

pelo facto de estar inserida numa região de proximidade com os clientes, perspetivando-se, 

assim, um impacto favorável na atividade da empresa (Gonçalves, 2014). 
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Por outro lado, a Empresa Reinshagen (Empresa do Grupo Packard Eletric, situada na 

Alemanha) decidiu encerrar a sua atividade na produção de fios, sendo todo o seu 

equipamento trasladado para a COFICAB Portugal, aproveitando-o para o arranque da sua 

produção (Gonçalves, 2014). 

 

Em 1993, o capital social de 54.100.000$00 estava distribuído por dois acionistas, a COFAT 

Internacional e a Sra. Hager Elloumi Chakron, com 99,2% e 0,8%, respetivamente, tendo 

em julho de 1998, o capital social passado para 225.000.000$00 (Coelho, 2011). De referir 

que, a COFAT Internacional é uma join-venture entre a Packard Eletric e a família Elloumi, 

esta última com vastos investimentos na produção de fios e cabelagens. No ano 2000, o 

Grupo Elloumi adquiriu a totalidade do capital social da COFICAB Portugal, sendo, 

atualmente, este o acionista que assegura a gestão total da empresa. 

 

Como a COFICAB Portugal, de dia para dia, estava a aumentar o volume de negócios e a 

conquistar novos clientes, as instalações que usufruía deixaram de ser as mais apropriadas e 

adequadas, pelo que sentiu a necessidade de construir um anova unidade industrial, uma vez 

que a existente não pertencia à empresa, mas sim à Delphi (na cidade da Guarda). Assim, 

em 2003, efetuou a transferência de toda a sua atividade para uma nova unidade industrial, 

instalada em Vale de Estrela (freguesia do concelho da Guarda).  

 

O Grupo Elloumi, para além da COFICAB Portugal, já tinha adquirido, anteriormente, a 

COFICAB Tunísia (Gonçalves, 2014). No entanto, em 2011, devido à aquisição de novos 

negócios, foi decidido em termos estratégicos criar um grupo de empresas (COFICAB) 

geograficamente localizadas na Península Ibérica e Norte de África, tendo como objetivo o 

posicionamento face aos clientes, de modo a que fossem melhor servidos e tornando-se mais 

eficazes e rigorosos no cumprimento dos prazos de entrega podendo praticar preços mais 

competitivos (Gonçalves, 2014). Neste sentido, surgiram a COFICAB Marrocos, a 

COFICAB Roménia e a COFICAB Medjez. Após isso, o grupo continuou a expandir-se, 

construindo mais fábricas por todo o mundo, tanto na América como na China.  
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Para além de cada uma das COFICAB funcionar autonomamente, as mesmas têm a 

particularidade de em conjunto realizarem uma otimização dos recursos e um 

aproveitamento das capacidades disponíveis em cada unidade industrial (Gonçalves, 2014). 

 

Os principais clientes da COFICAB podem observar-se na Figura 5 e as suas homologações 

na Figura 6. 

 

  

Figura 5 - Principais Clientes da COFICAB 

Fonte: COFICAB (2018b). 

 

 

Figura 6 - Homologações da COFICAB 

Fonte: COFICAB (2018b). 
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2.3.2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

 

A COFICAB Portugal dedica-se à produção de fios e cabos isolados para a indústria 

automóvel e energia, estando integrada, em termos de atividade económica, no setor de 

fabricação de outros fios e cabos elétricos e eletrónicos para o setor automóvel (Lopes, 

2014).  

 

Os produtos fabricados são construídos por fios condutores em cobre/alumínio, que 

posteriormente são revestidos com um material isolante: PVC; PP; PE; PUR; FLUOR; e 

SILICONE (Lopes, 2014). Os fios produzidos após serem revestidos são classificados com 

uma determinada referência, considerando a secção do fio e a cor do isolamento. Em 2014, 

a COFICAB Portugal já detinha cerca de 2100 referências de produtos (Lopes, 2014). 

 

A COFICAB Portugal tem apostado fortemente na sua capacidade de inovação do produto 

e serviço, lançando no mercado fios mais baratos, com melhor comportamento térmico, 

entregas no prazo estabelecido, ligação eletrónica com clientes e fornecedores e apoio ao 

desenvolvimento de novos produtos (Marques, 2014). 

 

Atualmente, a COFICAB Portugal é constituída por cinco “naves”, ou seja, por cinco 

edifícios destinados à produção, como é possível visualizar na Figura 7. Esta unidade fabril 

possui 39.117 m² de área total de implementação e 17.000 m² de área produtiva coberta 

(COFICAB, 2018b). 
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A “Nave 1” é a maior das cinco existentes, na qual estão integradas todas as máquinas e 

unidades de armazenamento para a realização do processo de produção completo, isto é, 

contém o armazém de matéria-prima, a trefiladora pesada, as trefiladoras múltiplas, as 

torcedoras, a extrusão e o armazém de produto acabado (COFICAB, 2018b). 

 

Por seu lado, a “Nave 2” não possui as trefiladoras múltiplas nem a trefiladora pesada, 

enquanto a “Nave 3” só não possui a trefiladora pesada (COFICAB, 2018b). Assim, estas 

três “naves” destinam-se à atividade produtiva. 

 

A “Nave 4” não detém qualquer tipo de maquinaria para a produção, sendo que é apenas 

para reciclagem de produtos e algum armazenamento (COFICAB, 2018b). E, a “Nave 5” 

destina-se exclusivamente à Investigação e Desenvolvimento (I&D) de novos produtos, ou 

seja, é um Centro Tecnológico (COFICAB, 2018d). 

 

 

 

 

Figura 7 - Naves Fabris COFICAB Portugal 

Fonte: COFICAB (2018b). 
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O Centro Tecnológico (Technical Center) tem como objetivo: 

 “desenvolver novos produtos para aplicação na indústria automóvel, que tenham 

vantagens técnicas, económicas ou ambientais em relação aos de uso corrente” 

(COFICAB, 2018d: 6). 

 

A nível ambiental, este Centro assume um papel muito importante, uma vez que contribui 

de forma significativa para o desempenho ambiental da empresa, através da introdução no 

mercado de novos produtos mais eficientes e “amigos do ambiente” (COFICAB, 2018d). 

 

Em 2015, a COFICAB Portugal, através do Centro Tecnológico, realizou dois estudos 

(“Carbon Footprint” e “Análise de Ciclo de Vida”) em diferentes produtos desenvolvidos e 

produzidos pela empresa, tendo deles nascido uma ferramenta desenvolvida internamente 

entre o Departamento Ambiental e o Technical Center, no âmbito do estudo do Carbon 

Footprint para novos produtos desenvolvidos (COFICAB, 2018d) 
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2.3.3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

 

Na Figura 8 pode observa-se, esquematicamente, o processo produtivo da COFICAB 

Portugal. 

 

Figura 8 - Processos de Produção 

Fonte: COFICAB (2018b). 

 

1º Armazém de 
Matéria Prima

2º Trefiladora 
Pesada 

(Debastadora)

3º Trefiladoras 
Múltiplas

4º Torcedoras

5º Extrusão

6º Armazém de 
Produto 
Acabado
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 ARMAZÉM DA MATÉRIA-PRIMA 
 

Após a entrada da matéria-prima em armazém (bobines de cobre 8mm), é efetuada a sua 

receção física e técnica, onde se assegura a garantia de qualidade das matérias recebidas 

(COFICAB, 2018b). Neste armazém, as bobines de cobre recebidas são empilhadas e 

colocadas para que não ocorram quaisquer tipos de acidentes (Figura 9). 

 

 
Figura 9 - Armazém de Matéria-Prima 

Fonte: COFICAB (2018b). 

 

 

 DESBASTADORA 
 

O processo de desbastadora inicia-se com grandes bobines de 8mm de diâmetro, que pesam 

cerca de 25 toneladas, e que consiste na redução do diâmetro do cobre por um processo de 

estiragem (COFICAB, 2018b). O fio de cobre é obrigado a passar por um conjunto de fieiras 

com diâmetros sucessivamente mais finos, de modo a que o seu diâmetro seja reduzido sem 

que ocorra perda de massa. O cobre de 8mm entra na desbastadora, ficando sujeito a um 

processo de estiramento passando pelas várias fieiras de trefilagem, onde reduz o seu 

diâmetro de 8mm para 1,76mm (COFICAB, 2018b).  

 

 



 

 

22 
 

 

 

 

Na Figura 10 pode ver-se a primeira máquina, a Desbastadora, por onde passam as bobines 

de cobre após a sua saída do armazém da matéria prima. 

 

 
Figura 10 – Desbastadora 

Fonte: COFICAB (2018b) 

 

 

Logo que o fio de cobre estiver reduzido a 1,76mm, o mesmo é bobinado em cestos 

específicos, com cerca de 700kg cada (Figura 11). 

 
Figura 11 - Processo de Desbastagem 

Fonte: COFICAB (2018b). 
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 TREFILAGEM 
 

O processo de trefilagem é bastante semelhante ao anterior, sendo multifilar, ou seja, 

realizado em vários fios em simultâneo: 7, 8, 9, …até 24 fios. Após o estiramento na 

trefiladora pesada (desbastadora), um conjunto de fios de cobre entram na trefiladora 

múltipla em paralelo, onde são puxados por pequenos cabrestantes associados a um conjunto 

de fieiras diamantadas, que os reduzem de novo sucessivamente a diâmetros inferiores 

(COFICAB, 2018b).  

 

Durante esta fase circula no interior da máquina a emulsão de trefilagem, constituída por 

água e uma pequena quantidade de óleo, que tem a função de lubrificar o fio e eliminar todos 

os resíduos que se vão formando à volta das fieiras (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Trefilagem 
Fonte: COFICAB (2018b). 

 

No final deste processo, os filamentos de cobre são submetidos a um processo técnico 

(recozimento), de modo a restabelecer as suas propriedades elétricas, aumentado a sua 

maleabilidade e garantindo-lhe as propriedades mecânicas iniciais. No final desta etapa, os 

fios em paralelo são bobinados para bobines metálicas com cerca de 100 Km`s cada 

(COFICAB, 2018b). 
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 TORÇÃO 
 

A partir de vários conjuntos de filamentos são constituídas as “almas” condutoras, que 

podem ter diversas composições e construções (número de filamentos, geometria do feixe, 

passo de torção). O fio torcido é composto por vários feixes de fios, de acordo com o 

pretendido e definido pelo cliente; este fio de cobre torcido é denominado condutor. 

 

As bobines são transportadas até ao pay-off de alimentação das torcedoras, para produção de 

cabos com múltiplos fios torcidos. Os fios são unidos e compactados antes de entrar no 

processo de torção com a ajuda de fieiras de compactação de diâmetros idênticos ao diâmetro 

final do feixe do cobre (COFICAB, 2018b). Na Figura 13 está uma fotografia da máquina 

que procede a este processo, denominada de Torcedora. 

 

 

Figura 13 - Torcedora 
Fonte: COFICAB (2018b). 
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 EXTRUSÃO 
 

A operação final é a extrusão, em que as “almas” de cobre são revestidas por um material 

isolante. Na “linha”, são analisados com elevado rigor, diversos parâmetros de qualidade, 

através de umas máquinas denominadas de Extrusoras (Figura 14). 

 

 
Figura 14 - Extrusoras 

Fonte: COFICAB (2018b). 

 

Uma vez obtida a composição do cobre pretendida, inicia-se o processo de revestimento, em 

que se aplica sobre a “alma” do cobre uma camada de material isolante. Este isolante é 

composto por um material neutro sem coloração (PVC, PP, PE, Silicone, PUR e Flúor ao 

qual é adicionado um pigmento de várias cores; o conjunto dos dois permite efetuar um 

revestimento do cobre, conferindo o aspeto definitivo do produto com a cor desejada 

(COFICAB, 2018d). 

 

O processo de revestimento é um processo de injeção do isolante após a fusão deste numa 

extrusora entre cerca de 200 a 400ºC. O fio é transportado através do pay-off para um pré-

aquecedor e seguidamente para a extrusora (COFICAB, 2018b). 
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À saída da cabeça da extrusora é controlada a dimensão do fio no seu diâmetro por leitura 

ótica em contínuo e marcado com a respetiva referência através de um jato de tinta 

(COFICAB, 2018b). 

 

A alimentação do revestimento é feita pneumaticamente desde os silos (recipiente de grande 

dimensão, onde estão algumas matérias-primas), através de uma central de alimentação. O 

fio é submetido de seguida a um banho de água numa caleira de arrefecimento, após o qual 

passa por um processo de secagem por ar comprimido (COFICAB, 2018b). 

 

Em contínuo, e durante o processo, efetua-se um controlo da concentricidade, do diâmetro 

(diâmetro a frio), um teste de alta tensão para detetar possíveis falhas de isolamento e um 

controlador de nódulos para detetar a acumulação de isolante em excesso. Finalmente, o fio 

revestido e já arrefecido é rebobinado para um cone de plástico com capacidade de cerca de 

10 Km’s (COFICAB, 2018b).  

 

 ARMAZÉM DE PRODUTO ACABADO 
 

Os produtos acabados são armazenados segundo uma ordem específica e seguem o método 

das saídas, First In, First Out (FIFO), com o objetivo de nunca deixar referências “antigas” 

por enviar, correndo-se o risco de ficarem obsoletas. O produto acabado é devidamente 

identificado com uma etiqueta, um código de barras e encaminhado para o armazém de 

produtos acabados, onde é separado por tipo de fio e, posteriormente, encaminhado para o 

cliente (COFICAB, 2018b). 

 

Para a elaboração dos programas produtivos semanais da empresa, os clientes têm de efetuar 

as suas encomendas com mais ou menos uma semana de antecipação. Contudo, existe um 

stock de produtos acabados com cerca de 40.000 km’s de fio que equivale a cerca de uma 

semana e meia de produção, para assegurar as entregas diárias e semanais dos pedidos dos 

clientes (COFICAB, 2018b). Na Figura 15 pode ver-se o armazém de Produtos Acabados 

(PA). 
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Figura 15 - Armazém de Produtos Acabados 
Fonte: COFICAB (2018b). 

 

 

2.3.4.  ORGANOGRAMA 

 

A estrutura formal de uma organização pode ser representada por um gráfico denominado 

de organograma, o qual mostra como estão dispostas as unidades funcionais, a hierarquia e 

as relações de comunicação existentes. Num organograma, os órgãos são dispostos em níveis 

que representam a hierarquia existente entre eles. Num organograma vertical, o órgão que 

se encontra no topo é aquele que tem uma maior autoridade e uma maior abrangência da 

atividade. 

  

No final de 2017, a COFICAB Portugal contava com um total de 565 trabalhadores, dos 

quais 54,87% se encontravam em situação de carácter permanente, tendo-se verificado um 

aumento de 13% do número de colaboradores face ao ano anterior, associado à alteração do 

sistema de laboração, bem como de produção (COFICAB, 2018d). 
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O horário de laboração, em 2013, foi alterado, passando a funcionar em regime de laboração 

contínua, sendo composto por 4 turnos rotativos, ou seja, 24 horas por 7 dias, 7 dias por 

semana (COFICAB, 2018d). 

 

A estrutura organizacional da COFICAB Portugal pode observar-se na Figura 16. Na 

COFICAB Portugal, o Chief Executive Officer (CEO) da empresa é o Engenheiro João 

Cardoso, que se encontra imediatamente abaixo do CEO do Grupo COFICAB, Sr. Hichem 

Elloumi. 

 

 

 

Figura 16 - Organograma da COFICAB Portugal 

Fonte: Marques (2014). 

 

 

A COFICAB Portugal impõe objetivos a todos os departamentos, de modo a que possa ser 

transmitida confiança aos seus parceiros e clientes, para que se possa evoluir gradualmente 

na inovação e desenvolvimento das funções, gerando ainda lucro com a venda dos seus 

produtos (COFICAB, 2018c). Assim, de acordo com COFICAB (2018c): 
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Diretor de Fábrica: 

Objetivos: 

 Gerir e coordenar as atividades correntes das áreas operacionais da Empresa, 

definindo assim objetivos e métodos para cada uma delas, zelando pelo seu 

cumprimento; 

 Definir e divulgar a política de qualidade e a política ambiental da Empresa; 

 Garantir que a todos os níveis da Empresa sejam conhecidos e assimilados os valores, 

missão e visão da mesma. 

Funções:  

 Elaborar em conjunto com o Diretor de Operações e a Direção Financeira, os planos 

de negócio de curto e médio prazo e definir as estratégias que garantam o seu 

cumprimento; 

 Estabelecer objetivos a cumprir com todos os departamentos da sua 

responsabilidade, de modo a garantir o cumprimento do plano anual de negócios, e 

realizar o seguimento da performance em relação aos objetivos definidos; 

 Representar a Empresa perante clientes, fornecedores e visitas; 

 Garantir a competitividade da Empresa, através da atualização tecnológica humana, 

de produtos e métodos, utilizando como ferramenta o benchmarking da atividade; 

 Incutir em todos os níveis e departamentos da Empresa, um espírito de melhoria 

continua e necessidade de mudanças orientadas; 

 Garantir a primazia do cliente em todas as situações de potencial conflito de 

interesses; 

 Assegurar que a existência da Empresa cause o mínimo impacto possível a nível 

ambiental. 

 

Assistente de Direção: 

Objetivo: 

 Apoiar administrativamente o Diretor de Fábrica e o staff localizado nas instalações 

fabris. 
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Funções: 

 Elaborar um relatório semanal e/ou mensal, tendo por base as informações recebidas 

do Diretor de Fábrica e divulgar o relatório; 

 Atualizar semanalmente os indicadores de performance; 

 Emitir notas internas / externas; 

 Emitir atas de reunião e a respetiva difusão; 

 Efetuar o intercâmbio entre a Direção da Fábrica e o staff da empresa; 

 Gerir o arquivo morto da Direção da Fábrica; 

 Realizar os “receiving” de material comprado; 

 Emitir PR’s no sistema informático; 

 Atendimento de telefones, anotações e divulgação de mensagens. 

 

Departamento Financeiro e Jurídico: 

Objetivo: 

 Garantir e melhorar a rentabilidade, a solvabilidade, a independência financeira e a 

salvaguarda dos interesses da empresa respeitando sempre as regras de controlo 

interno e a legislação em vigor. 

Função: 

 Planificar, organizar, coordenar e controlar financeiramente a empresa, assegurar a 

longo prazo a sua sobrevivência financeira e fornecer à gerência as informações e 

análises financeiras. 

 

Departamento de Qualidade: 

Objetivo: 

 Integrar o controlo da qualidade, a preservação do ambiente e a segurança do produto 

em todas as funções da empresa de acordo com as normas e os regulamentos em 

vigor tendo em conta zero defeitos. 

Função: 

 Preparar e assegurar a eficácia e a eficiência do sistema de gestão da qualidade e 

ambiental implementado. Pretendendo assim, assegurar uma resposta eficaz a: 

o Pedidos de Informação e Análises 
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o Reclamações Técnicas 

o Melhoria Contínua do Produto  

 

Departamento de I&D: 

Objetivo: 

 Desenvolver, controlar, documentar e salvaguardar o saber fazer na conceção de 

materiais, processos, produtos e serviços, em parceria técnica com os clientes, 

fornecedores e instituições de investigação.  

Função: 

 Conceber e desenvolver o produto de acordo com as exigências do cliente, 

estatuários, regulamentares e quaisquer outros determinados pela organização, 

dentro dos prazos e de custos determinados. 

 

Departamento de Produção: 

Objetivo: 

 Otimizar a utilização das capacidades e dos meios de produção e garantir uma 

melhoria. 

Função: 

 Fornecer ao armazém produtos conformes em qualidade, quantidade e dentro dos 

prazos, de acordo com as necessidades definidas pelo processo. Este processo é 

determinado através das encomendas feitas pelos clientes, ou seja, diariamente é 

realizado um plano de pedidos, para que se possa averiguar o decurso de cada 

encomenda recebida. 

 

Departamento de Logística: 

Objetivo: 

 Organizar, standardizar e otimizar os circuitos logísticos de informações e de bens, 

reduzindo assim os stocks em todas as etapas e garantindo todas as entregas e 

receções dentro dos prazos limite. 
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Função: 

 Planificar a produção tendo em conta os pedidos dos clientes. Entregar ao cliente os 

produtos que por ele foram encomendados, na qualidade e prazos acordados. 

 

Departamento de Vendas: 

Objetivo: 

 Aumentar o volume de negócios e as partes do mercado com produtos e serviços 

rentáveis e diversificados, desenvolvendo a notoriedade da empresa e uma rede de 

clientes fiéis e credíveis. 

Função: 

 Assegurar uma resposta eficaz e pró-ativa aos pedidos de cotação. Obter informação 

sobre as necessidades dos clientes, tendo em vista a conceção e desenvolvimento dos 

produtos que satisfaçam os seus requisitos. 

 

Departamento de Recursos Humanos: 

Objetivo: 

 Procurar, selecionar, formar e desenvolver o potencial humano para se garantir a 

ocupação continua dos postos de trabalho, assim como, a satisfação, o espírito de 

equipa e a segurança de todos no local de trabalho. 

Função: 

 Colocar à disposição da organização, o pessoal qualificado para a realização das 

atividades necessárias ao bom funcionamento da empresa e desenvolver atividades 

de lazer para os colaboradores, motivando-os. 

 

Departamento de Compras: 

Objetivo: 

 Negociar, comprar e aprovisionar os bens e serviços com as melhores condições 

técnicas, logísticas, comerciais, financeiras e jurídicas, identificando, selecionando e 

desenvolvendo fornecedores competentes, inovadores, competitivos, diversificados 

e credíveis. 
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Função: 

 Aquisição de materiais, equipamentos, serviços e matéria-prima tendo como 

objetivo: a melhor qualidade, o melhor prazo de entrega, o melhor preço e o melhor 

serviço. 

 

Departamento de Manutenção: 

Objetivo: 

 Definir, implementar, instalar, preservar e manter em bom estado de funcionamento 

e de utilização todos os equipamentos e construções da empresa, melhorando assim  

a sua performance em termos de qualidade, rendimento, custo de utilização, duração 

e segurança de todos os colaboradores. 

Função: 

 Colocar à disposição todos os equipamentos necessários ao bom funcionamento da 

empresa, garantindo assim a sua manutenção constante. 

 

 

 

2.3.5. COMPROMISSO AMBIENTAL 

 

A COFICAB Portugal implementa e mantém um Sistema de Gestão Ambiental (SGA), 

tendo por base a ISO 14001:2015 e o Regulamento (CE) nº 1221/2009, de 25 de novembro, 

alterado pelo Regulamento (UE) 2017/1505, de 28 de agosto, comprometendo-se a cumprir 

as exigências neles definidas (COFICAB, 2018d).  

 

Assim, o SGA da COFICAB Portugal foi concebido para a proteção ambiental, minorando 

o risco de impacte ambiental das suas atividades, produtos e serviços, de forma a promover 

a compatibilidade da sua atividade industrial com o meio envolvente (COFICAB, 2018d). O 

fluxograma do SGA da COFICAB Portugal encontra-se plasmado na Figura 17. 

 



 

 

34 
 

 

 

Figura 17 - Fluxograma da SGA 

Fonte: COFICAB (2018d). 

 

 

Neste sentido, o processo de gestão ambiental da COFICAB Portugal passa por proteger os 

recursos naturais, a água, ar, solo, a fauna e a flora, assim como todos os aspetos relacionados 

com o bem-estar da humanidade, pelo que a carta de compromisso ambiental define que a 

COFICAB (COFICAB, 2009): 

 está empenhada em proteger os recursos naturais, a água, ar, solo, a fauna e a flora, 

assim como, todos os aspetos relacionados com o bem-estar da humanidade; 

 deve trabalhar regularmente na minimização dos efeitos ambientais associados à 

conceção, desenvolvimento e produção de fios e cabos destinados 

ao sector automóvel e de energia para o mercado nacional e internacional; 

 está continuamente dedicada na melhoria contínua dos seus processos, produtos e 

serviços com vista à melhoria da prevenção da poluição e do meio 

ambiente; 
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 assume o compromisso no cumprimento da legislação nacional e comunitária, bem 

como, regulamentos nacionais e internacionais aplicáveis aos procedimentos 

ambientais; 

 deve sistematicamente rever os seus objetivos ambientais de forma 

a assegurar a determinação de novas metas numa ótica de melhoria contínua 

sustentável; 

 coloca à disposição do público a sua política e objetivos ambientais comprometendo-

se a manter uma comunicação interna e externa. Um sistema que questiona a 

conformidade das suas atividades como ambiente, garantindo a sua regular 

verificação e aplicabilidade; 

 assegura a formação de todos os seus colaboradores relativamente ao sistema de 

gestão ambiental tendo em vista um crescente envolvimento e motivação. 

 O SGA é um dever comum e a sua eficácia depende fortemente da participação e da 

contribuição de cada um. 

 

 

2.3.6. CERTIFICAÇÕES 

 

A COFICAB Portugal possui diversas certificações no âmbito do seu SGA (COFICAB, 

2018d), nomeadamente: 

 

Certificação ISO TS 16949 

A ISO/TS 16949 é o único padrão reconhecido em todo o mundo para a gestão de qualidade 

aplicada a organizações que participem da cadeia de fornecimento da indústria 

automobilística, baseando-se em oito princípios de gestão fundamentais para boas práticas: 

foco no cliente, liderança, envolvimento do pessoal, abordagem de processos, abordagem de 

sistemas, melhoria contínua, processo decisório baseado em fatos, relações com 

fornecedores benéficas para ambas as partes e atendimento de exigências específicas do 

cliente (Bureau Veritas, 2018). 
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Os principais benefícios são os de proporcionarem uma maior vantagem comercial na 

negociação de contratos, foco claro na melhoria contínua, ênfase na prevenção de falhas e 

redução de variabilidade e desperdício e economia de tempo e dinheiro por evitar uma 

auditoria de certificação específica para cada cliente (Justino, 2016). 

 

Registo no Eco Management and Audit Scheme (EMAS) 

O Eco Management and Audit Scheme (EMAS) é um SGA, assim como a ISO 14001, sendo 

altamente reconhecido por entidades governamentais e reguladoras do ambiente, ao ser uma 

opção vantajosa para as empresas que cumpram requisitos regulamentados e têm 

envolvimento em programas governamentais. Este sistema, regulado pelo Regulamento 

(CE) nº 1221/2009 do Parlamento Europeu do Conselho, de 25 de novembro (UE, 2009), é 

relativo à participação voluntária de organizações num sistema comunitário de ecogestão e 

auditoria (EMAS). Pelas regras do referencial EMAS, a empresa obriga-se a reportar, em 

declaração pública, o seu desempenho ambiental. 

 

NP EN ISO/IEC 17025:2005 

A norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 especifica os requisitos gerais de competência para 

laboratórios de ensaio e calibração, sendo a acreditação válida enquanto o laboratório 

continuar a cumprir com todos os critérios da acreditação estabelecidos. A Figura 18 

esquematiza a acreditação para o laboratório e a Figura 19 esquematiza a acreditação para 

os clientes. 
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Figura 18 - Acreditação para o Laboratório 
Fonte: COFICAB (2018c). 

 

 

Figura 19 - Acreditação para os Clientes 
Fonte: COFICAB (2018c).  
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2.3.7. MISSÃO, VISÃO, VALORES E POLÍTICA MOTIVACIONAL 

 

A COFICAB Portugal tem como missão (COFICAB, 2018c): 

“Criar cabos para as futuras tecnologias do ramo automóvel, oferecendo aos nossos 

clientes soluções competitivas e inovadoras, sendo ao mesmo tempo um empregador 

de eleição e um parceiro confiável para todos os nossos investidores.” 

 

Como visão (COFICAB, 2018c), a COFICAB Portugal procura ser reconhecido como o 

melhor parceiro na indústria de cabos e fios automóveis, estar comprometido em exceder as 

expectativas dos nossos clientes, estar focado num crescimento sustentável, através de: 

 Expandir a nossa presença global; 

 Procurar a Tecnologia & Excelência; e  

 Partilhar Valores & Sucesso. 

 

 

Quanto aos valores (COFICAB, 2018c), a COFICAB Portugal centra os mesmos em: 

 

Ética - Tem como objetivo os mais altos padrões de comportamento ético: 

 Espera de si própria, o mais alto nível de profissionalismo nas relações com os outros, 

clientes, parceiros, comunidade e no ambiente em que opera;  

 Conduz os negócios de maneira legal e em conformidade, numa relação de respeito 

mútuo, baseado na confiança, honestidade, humildade e integridade;  

 Toma sempre decisões e ações baseadas nos interesses mais favoráveis para o Grupo 

COFICAB; 

 Esforça-se por manter a imagem COFICAB, como sendo uma empresa justa, 

profissional e responsável; 

 Aplica os valores e os princípios da COFICAB em cada ação que toma. 

 

Compromisso - Está empenhada em fazer coisas simples extraordinariamente bem: 

 Está intensamente focada em servir os clientes, para além da sua satisfação e ajudá-

los a alcançar os seus objetivos de negócio; 
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 Define padrões que se tornam referência para a indústria automóvel de fios e cabos;  

 Procura uma melhoria contínua em todas as áreas dos seus negócios e nunca aceita 

um segundo lugar, sem comprometer a qualidade, custo-eficácia, segurança e 

impacto ambiental; 

 Reage rapidamente face às novas mudanças e supera os desafios com otimismo; 

 Faz o que se compromete em fazer. 

 

Trabalho em equipa - Traz o melhor de si para trabalhar e permite a uns e outros maximizar 

o potencial coletivo: 

 Trabalha com espírito de equipa e tenta maximizar o sucesso final da COFICAB, 

preocupando-se uns com os outros e trabalhando como uma equipa; 

 Tem confiança nas capacidades e intenções de cada um e facilmente partilha 

conhecimentos, experiências, recursos e melhores práticas; 

 Ser correta e honesta com os outros, falando abertamente, dando e recebendo um 

feedback positivo; 

 Coopera com lealdade e confiança em todos os locais, departamentos e níveis 

COFICAB; 

 Respeita os valores pessoais e culturais de cada membro da equipa, os quais podem 

ser diferentes dos da empresa. 

 

Paixão - Acredita que o que faz, faz a diferença, estando muito orgulhosa com o lugar que a 

COFICAB alcançou no meio da indústria automóvel: 

 É movida por uma determinação interminável e autodisciplina, dando motivação 

para abraçar novas perspetivas e alcançar objetivos a longo prazo (Figura 20); 

 Cria um ambiente de inovação onde inspira cada um a evoluir; 

 Valoriza os impactos da aprendizagem, sejam eles sucessos ou fracassos; 

 Transmite o entusiasmo e paixão pela COFICAB em todas as situações; 

 Está empenhada em ser a melhor a fazer o que realmente importa. 
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Programa de sugestões;

Cartão de Saúde (opção familia com preços vantajosos);

Parcerias;

Formação de Âmbito Profissional/Pessoal;

Ginásio 

Gimnodesportivo para a prática de Futebol de 5 e Ténis

Eventos diversos durante o ano (BTT, Tiro aos Pratos, Futsal, entre outros);

Jantar de Natal para todos os colaboradores e familiares (entrega de prendas 

para os filhos dos colaboradores até aos 12 anos de idade).

Figura 20 - Política Motivacional 

Fonte: COFICAB (2018c). 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO CURRICULAR 

3.1. O ESTÁGIO 

 

O estágio curricular realizado na COFICAB Portugal, sediada em Vale de Estrela – Guarda, 

foi desenvolvido no Departamento das Compras. Inicialmente, e para que houvesse uma 

melhor integração da estagiária, foram apresentados, em contexto de sala durante uma 

semana, os aspetos mais importantes sobre o Grupo Elloumi, sobre o Grupo COFICAB e 

sobre a COFICAB Portugal, tais como as suas regras de funcionamento, os departamentos, 

a missão, a visão, os valores, a evolução histórica e produtiva, o tipo de produtos que são 

produzidos, assim como os seus clientes e os projetos futuros. 

 

Houve também uma visita guiada pelas diversas “Naves” da COFICAB Portugal, de modo 

a que fossem conhecidos todos os locais, bem como os procedimentos e regras a cumprir 

durante a permanência na empresa através do Manual de Acolhimento e de diversas palestras 

em que houve uma apresentação da COFICAB Portugal. 

 

Para que o estágio trouxesse um maior benefício para ambas as partes (tanto para a Empresa 

como para a Estagiária), nos primeiros dias foi elaborado um plano de estágio a realizar no 

Departamento das Compras. Em concreto: 

 Lançamento de consultas a fornecedores e respetiva análise de seleção conforme 

procedimentos de compras; 

 Otimização de ficheiros incluindo atualização de preços, fazendo a análise dos 

mesmos e selecionando fornecedores; 

 Atualização de tabelas (lista de fornecedores homologados); 

 Tabelas de transportes adjudicados para produto final via cliente (após benchmarking 

anual); 

 Elaboração de tabelas mensais de avaliação de fornecedores; 

 Criação de artigos no sistema informático XPPS; 
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 Consulta de opções de viagem e marcação das mesmas, reservas de hotéis e viaturas 

(rent-a-car), tanto a nível nacional como internacional; 

 Conhecimento dos devidos procedimentos e aprendizagem dos mesmos colocando-

os em situações práticas. 

 

Neste sentido, o presente capítulo inicia-se com uma apresentação geral do que é a função 

“Compras” numa empresa e a importância do correspondente departamento numa 

organização. De seguida, faz-se uma breve apresentação do Departamento de Compras da 

COFICAB Portugal, dado que foi nele que se desenvolveu o estágio. Adicionalmente, são 

enumeradas as atividades mais relevantes realizadas durante o estágio. 

 

 

3.2. A FUNÇÃO COMPRAS 

 
Segundo Arnold (1999), a função compras é responsável pelo estabelecimento do fluxo dos 

materiais/serviços numa organização/empresa, bem como pelo acompanhamento e pela 

agilidade da entrega dos mesmos. Isto porque, se os prazos de entrega não forem cumpridos, 

os mesmos podem causar sérias perturbações nos departamentos de produção e vendas, pelo 

que a função compras pode reduzir o número de problemas para ambas as áreas. 

 

Segundo Baily et al. (2000), a atividade de compras é um procedimento pelo qual as 

empresas determinam quais os itens a serem adquiridos, identificam e comparam os 

fornecedores que se encontram disponíveis, negoceiam com as fontes de suprimentos, 

assinam contratos e elaboram as ordens de compra. 

 

Os objetivos da função compras podem ser fragmentados em quatro categorias: 

 Obter mercadorias e serviços na quantidade e com a qualidade pretendida; 

 Obter mercadorias e serviços de boa qualidade, a um menor custo; 

 Garantir o melhor serviço possível e uma rápida entrega por parte do fornecedor; 

 Desenvolver e manter boas relações com os fornecedores e desenvolver ainda 

fornecedores potenciais. 
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Para que esses objetivos possam ser satisfeitos, devem ser desempenhadas umas 

determinadas funções base: 

 Determinar as especificações da compra: qualidade necessária, quantidade 

necessária e entrega correta (tempo e lugar); 

 Selecionar o fornecedor (fonte correta); 

 Negociar os termos e as condições de compra; 

 Emitir e administrar os pedidos de compra. 

 

Os objetivos das atividades relacionadas com as compras devem estar alinhados com os 

objetivos estratégicos da empresa como um todo, visando assim o melhor atendimento ao 

cliente, seja interno ou externo (Martins e Alt, 2001). Essa preocupação tem tornado a função 

compras extremamente dinâmica, utilizando-se de tecnologias cada vez mais sofisticadas e 

atuais, como a Internet (Martins e Alt, 2001). 

 

Ao longo do tempo, a função compras começou a tornar-se indispensável para a 

administração de recursos de uma organização, uma vez que saber adquirir bens/serviços de 

forma a beneficiar a empresa é determinante, não apenas em termos de competitividade 

como também em termos de permanência da empresa no mercado.  

 

Paralelamente, é ainda fundamental manter-se a carteira de fornecedores atualizada, e o mais 

diversificada possível, para que possam ser selecionados sempre os melhores para o 

desenvolvimento do poder de negociação e o estabelecimento de relações duradouras entre 

ambos. Também é, igualmente, fundamental que os melhores fornecedores não se 

negligenciem ou desconsiderem as suas propostas, de modo a que se garanta assim uma 

política cooperativa para ambas as partes (Dias, 2005). 
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3.3. O CICLO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 
O Departamento de Compras é responsável por todos os processos envolvidos numa compra 

(quer de materiais, quer de serviços), pelo que tem de passar pelos seguintes passos 

(Fernandes, 2010): 

 

1º Receber e analisar as requisições de compra: as requisições de compra têm início no 

departamento ou pessoa que será o usuário final. É elaborado um Purchase Request 

(PR), ou seja, um pedido de encomenda, que é autorizado pelos supervisores, 

autorizando o Departamento das Compras a ir avante com um Purchase Order (PO), 

ou seja, uma requisição de compras. No mínimo, as requisições de compras contêm 

as seguintes informações:  

 Identidade do requisitante, aprovação assinada; 

 Especificação do material; 

 Quantidade e unidade de medida; 

 Data e local de entrega exigidos; 

 Qualquer outra informação complementar necessária. 

 

2º Selecionar fornecedores: identificar e selecionar fornecedores são responsabilidades 

muito importantes do Departamento de Compras. Para materiais/serviços habituais 

ou para aqueles que nunca foram comprados anteriormente, deve manter-se 

atualizada uma lista de fornecedores aprovados. Se o material/serviço não foi 

comprado anteriormente ou se não existir um fornecedor que seja adequado em 

arquivo, deverá fazer-se uma pesquisa. Se o pedido é de reduzido valor ou para itens 

padronizados, um fornecedor provavelmente poderá ser encontrado num catálogo ou 

num jornal especializado. 

 

3º Solicitação de cotações: para itens de maior valor, é necessário emitir solicitações de 

cotações. Trata-se de um requerimento por escrito que é enviado a um maior número 

de fornecedores, de modo a garantir que cotações competitivas e confiáveis sejam  
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recebidas. Não se trata de um pedido de venda. Depois de os fornecedores 

completarem as mesmas e devolverem as cotações ao comprador, estas são 

analisadas quanto a preço, qualidade, termos de venda e de pagamento, praxo de 

entrega e a nível ambiental. Para itens cujas especificações podem ser descritas 

precisamente, a escolha é provavelmente feita com base no preço, entrega e termos 

de venda. 

 

4º Determinar o preço certo: essa é uma responsabilidade do departamento de compras, 

intimamente ligada à secção dos fornecedores. O departamento de compras também 

é responsável por negociar o preço, e tentará obter o melhor preço junto ao 

fornecedor. 

 

5º Emitir Purchasing Order: Purchasing Order, ou Ordem de Compra, é um pedido de 

compra elaborado pela empresa/organização que mais tarde é enviado para o 

fornecedor. Assim que esta é aceite pelo fornecedor, torna-se num contrato legal para 

a entrega das mercadorias de acordo com os termos e condições especificados no 

contrato de compra. O pedido de compra é preparado com base na requisição de 

compra ou nas cotações, e também em qualquer outra informação adicional 

necessária. Envia-se um e-mail com o pedido ao fornecedor do material/serviço, 

assim como ao requisitante de modo a comprovar que foi emitido o Pedido de 

Compra. 

 

6º Seguimento e entrega: o fornecedor é responsável pela entrega pontual dos materiais 

pedidos. O departamento de compras deve ainda garantir que os fornecedores 

entregam pontualmente. Se houver dúvidas quanto ao cumprimento dos prazos de 

entrega, o departamento de compras manda emitir uma lista de PO’s em atraso, 

entrando em contacto com os fornecedores de modo a descobrir quais os motivos dos 

atrasos, podendo ter que tomar medidas corretivas. Isto pode envolver a agilização 

do transporte, fontes alternativas de suprimentos, um trabalho junto ao fornecedor 

para remediar os seus problemas ou reprogramar a produção. 
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3.4. O DEPARTAMENTO DE COMPRAS DA COFICAB Portugal 

3.4.1. ENQUADRAMENTO 

 

No caso da COFICAB Portugal, o Departamento de Compras possui 2 elementos e assume 

total responsabilidade pela aquisição dos diversos bem e serviços necessários ao bom 

funcionamento da empresa. A compra desses bens e serviços é uma tarefa diária desse 

departamento, sendo fundamental obter os mesmos bens e serviços, aos melhores preços do 

mercado, sem nunca esquecer a qualidade exigida, tornando a minimização de custos o 

grande e principal objetivo a que a empresa se propõe a alcançar. O Departamento de 

Compras responde a essa necessidade expressa através das encomendas efetuadas junto dos 

fornecedores externos. 

 

Anualmente, são definidos objetivos de produtividade em coerência com as orientações e 

estratégias do grupo COFICAB, pelo que o Departamento de Compras tenta cumprir todas 

as metas propostas, na elaboração e definição dos cadernos de encargos, da boa definição 

dos produtos e serviços que irão ser comprados, das ações de rotura, assim como a abertura 

de novas fábricas a nível nacional. 

 

Diariamente ocorrem reuniões na empresa, onde todos os departamentos da COFICAB 

Portugal se encontram presentes, de modo a agilizar os processos, resolvendo os problemas 

que estão a decorrer de um modo conjunto. A estrutura das compras poderá ser apresentada 

das mais diversas formas, consoante os objetivos e o mercado da empresa, e pode seguir 

critérios como o tipo de material, bens tangíveis ou intangíveis, e tipo de mercado, nacional 

ou internacional. 

 

Para que houvesse uma certa coerência na decisão dos fornecedores e não houvesse 

interesses de outros níveis, sempre que uma compra é efetuada, são avaliados 3 a 4 

fornecedores, preenchendo-se a folha referente à Análise de Fornecedores (Anexo 1), onde 

é avaliado o preço da matéria comprada, o tempo de entrega, a qualidade e o nível de impacto 

ambiental.  
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O preço pode ser avaliado em 5, 10 ou 15, sendo que 15 é o preço mais baixo e que mais 

compensaria a empresa. Os restantes itens são avaliados em 3, 6 ou 9, sendo que 9 é 

considerada a melhor qualidade / o melhor tempo de entrega / o melhor a nível ambiental. 

Após esta análise é feito um somatório, em que se decide qual o fornecedor a quem se deve 

proceder o processo da compra, de modo a efetuar um controlo interno das compras. 

 

 

3.4.2. COMPRA DE PRODUTOS INDIRETOS  

 

O objetivo do procedimento de compra de produtos indiretos é definir o processo de 

aquisição de produtos indiretos, isto é, todos os bens e serviços necessários ao 

funcionamento da empresa, mas não incorporados diretamente no fabrico do produto 

acabado. Os principais intervenientes deste procedimento são todos os colaboradores 

indiretos da empresa, em que: 

 

1. Responsabilidade 

É da responsabilidade do Processo “Compras”, o cumprimento deste procedimento. Da 

aplicação eficaz deste procedimento depende o bom funcionamento, não só do próprio 

processo, como de todos os outros. 

 

2. Descrição 

2.1.Seleção de Fornecedores 

A seleção de fornecedores de materiais e serviços será feita atendendo a: 

 Melhor preço; 

 Melhor qualidade de produto e serviço; 

 Prazo de entrega; 

 Às suas preocupações a nível ambiental. 

 

Estes critérios serão o objeto de comparação através de uma “Quadro de Comparação” 

(Anexo 1) em que o Supervisor de Compras irá recomendar a compra a um fornecedor, que 

posteriormente a Direção Fabril ou Financeira irá aprovar o fornecedor a adquirir o produto 

ou serviço. Esta grelha comparativa utiliza-se para os fornecedores «não-exclusivos».  
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Aos fornecedores de ferramentas de produção (Fieiras, Guias-Fio, Cabeças de Extrusão), o 

Departamento de Compras exigirá sempre que a empresa e/ou produto seja certificado pela 

ISO 9001. 

 

No caso de fornecedores «exclusivos» a adjudicação é automática, que é formalizada através 

de negociação prévia ao envio da ordem de compra. São considerados fornecedores 

exclusivos, os fornecedores que venderam equipamentos para os quais é necessário adquirir 

peças de reposição, as quais só estes poderão vender e fornecer, visto serem os fabricantes 

das mesmas. 

 

Estes fornecedores selecionados após global sourcing (seleção através de grelha = preço, 

prazo de entrega; qualidade) em que um destes será nomeado exclusivo para determinados 

materiais/serviços. Nestes casos, o Departamento de Compras possui um catálogo de 

fornecedores exclusivos aprovado pela Direção Fabril, evitando desta forma consultas a 2 

ou 3 fornecedores, O objetivo de serem nomeados fornecedores «exclusivos» é sobretudo 

para obter melhores condições de compras junto desse fornecedor, garantindo-lhe em troca 

o volume de compras, mas com as melhores condições (preço, prazo de entrega, qualidade) 

do mercado. 

 

2.2.Requisição de Compra 

Sempre que surja uma necessidade de material ou serviço, o Departamento requisitante 

deverá emitir uma requisição de compra (PR) para posterior aprovação do Diretor 

Fabril/Financeiro ou de I&D. Se a compra for superior ou igual a 300 Euros, é obrigatória a 

apresentação de 3 propostas. 

 

O Departamento de Compras procederá à consulta de fornecedores, os quais serão analisados 

e avaliados através de uma grelha de comparação após envio das respetivas cotações, na qual 

é analisada: o preço, a qualidade e o prazo de entrega. Após a análise da grelha, o Supervisor 

do Departamento de Compras recomendará a compra e o Diretor aprovará ou não a mesma. 

Após aprovação da requisição é elaborada a ordem de compra no Departamento de Compras. 
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No caso da Ferramentaria, esta deverá possuir stocks mínimos, que são geridos pelo sistema 

informático, o qual produzirá automaticamente uma requisição de compra, dentro do budget 

pré-acordado com a Direção. Em resumo: 

 

Compras Fábrica: 

Compras até €1.000 - aprovação do Diretor Fabril; 

Compras entre €1.001 e €4.999 - aprovação do Diretor Operações ou Diretor Financeiro; 

Compras superiores ou iguais a €5.000 - aprovação do CEO da COFICAB. 

 

Compras Laboratório de I&D: 

A requisição de compra é aprovada pelo Diretor de I&D e de seguida: 

Compras até €4.999 - aprovação do Diretor Operações; 

Compras superiores ou iguais a €5.000 - aprovação do CEO da COFICAB. 

 

Compras Departamento Financeiro: 

A requisição de compra é aprovada pelo Diretor Financeiro e de seguida: 

Compras até €4.999 - aprovação do Diretor Financeiro; 

Compras superiores ou iguais a €5.000 - aprovação do CEO da COFICAB. 

 
 

2.3.Ordens de Compra 

Após a aprovação das requisições de compras no sistema informático, o Departamento de 

Compras elaborará e emitirá a ordem de compra no sistema informático, a qual será liberada 

pelo Supervisor de Compras, que posteriormente enviará ao fornecedor selecionado. Na 

ordem de compra constará todos os requisitos previamente acordados, como: preço; tipo 

material; prazo de entrega; condições de pagamento; entre outros. 

 

 O cumprimento das condições por parte do fornecedor será avaliado qualitativamente pelo 

Departamento de Compras na futura consulta a esse fornecedor. 
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3. Fluxograma do Processo Compras de Produtos Indiretos 

O fluxograma do processo de compras de produtos indiretos pode observar-se na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

Envio da Ordem de Compra ao fornecedor / Formalizada a Compra

Elaboração da Ordem de Compra pelo Departamento de Compras

Aprovação da requisição de Compra
CEO Grupo

Aprovações igual superior a 5.000€
Direção Fábrica/Financeiro ou I&D

Aprovação inferior a 1.000€

Direção Operações e Diretor 
Financeiro

Aprovação entre 1.000€ a 4.999€

Requisição de Compra emitida pelo Departamento Requerente

Departamento Requerente

Grelha de Comparação de Fornecedores com Propostas e Opção Escolhida

Consultas a Fornecedores

Departamento de Compras

Necessidade Departamentos

Figura 21 - Fluxograma do Processo de Compras de Produtos Indiretos 

Fonte: COFICAB (2018c). 
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3.4.3. PRODUTOS SUBCONTRATADOS  

 

O objetivo do procedimento relativo aos produtos subcontratados é definir o método e 

pressupostos necessários para a subcontratação de produtos. Este procedimento aplica-se à 

compra de fio isolado para posterior venda a clientes, sempre que necessário. Os principais 

intervenientes deste procedimento são to Diretor de Fábrica e a Supervisora de Compras. 

 

1. Responsabilidade 

É da responsabilidade do Supervisor de Compras o cumprimento deste procedimento. 

 

2. Descrição 

A COFIACB Portugal recorre à subcontratação de produtos numa das 2 situações seguintes: 

1) Por necessidade definida no Plano de contingência; 

2) Devido a um pico de encomendas que ultrapasse a sua capacidade produtiva. 

 

Os pressupostos necessários para a subcontratação de qualquer produto são: 

 Aprovação de subcontratação por parte do cliente; 

 Os subcontratantes devem ter um Sistema de Garantia de Qualidade (SGQ) 

implementado, fazendo prova disso através do respetivo certificado, emitido por 

entidade reconhecida e acreditada para o efeito. As certificações aceites são: 

ISO / TS 16949; 

ISO 9001 / 9002; 

VDA 6.1; 

 Possuir as homologações / certificações requeridas pelo OEM. Deve ser feita prova 

através do envio das homologações necessárias; 

 Existir um contrato formal de compra / venda de produto entre a COFICAB Portugal 

e o subcontratante. 
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3. Fluxograma do Processo de Subcontratação 

O fluxograma do processo de subcontratação pode observar-se na Figura 22. 

 

 

Figura 22 - Fluxograma do Processo de Subcontratação 

Fonte: COFICAB (2018c). 

 

 

 

3.4.4. AVALIAÇÃO MENSAL DE FORNECEDORES 

 

A avaliação mensal de fornecedores é muito importante numa empresa como a COFICAB 

Portugal, uma vez que é necessário saber quais as falhas que os fornecedores têm, de modo 

a que possa haver uma melhoria dos mesmos. Todos os meses é feita uma avaliação a todos 

os fornecedores (cerca de 140), onde são avaliados os preços das matérias compradas, o 

tempo de entrega e a qualidade das mesmas. 
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Esta avaliação pode ser consultada por todos os funcionários da empresa, no SharePoint, 

sendo colocada no dia 1 do mês seguinte àquele a que respeita a avaliação. Esta consulta é 

importante para que se mantenha um contacto com os fornecedores, de modo a que haja uma 

constante melhoria dos mesmos. 

 

Assim, existe uma lista de fornecedores homologados, a qual é constantemente atualizada, 

devido à entrada e saída constante de fornecedores, pelos mais variados motivos. Nesta lista 

é possível ter acesso ao nome do fornecedor, morada e contacto. É importante ter essa lista 

atualizada, para que os pedidos de encomenda sejam devidamente enviados e para que não 

ocorram falhas. 

 

Sempre que é necessário ir buscar ou enviar materiais aos diferentes fornecedores, pode 

consultar-se a Lista de Fornecedores para se saberem as moradas e contactos para que seja 

possível enviar ou ir buscar o necessário. Este ficheiro pode ser consultado no SharePoint, 

na área “Purchasing”, onde também estão as certificações das empresas fornecedoras, assim 

como o Self-Assessement, que é um questionário que os fornecedores têm que preencher com 

os seus dados. 

 

 

3.4.5. VIAGENS DE NEGÓCIOS / FORMAÇÕES 

 

Devido à dimensão da empresa COFICAB Portugal e ao facto de haver as mais diversas 

formações e reuniões de negócios, há sempre alguém responsável por tratar das viagens dos 

colaboradores. De facto, durante período de estágio esta foi uma das tarefas mais realizadas. 

 

No caso da COFICAB Portugal, não só são marcadas as viagens (que incluem hotéis, voos 

e aluguer que carros) internas, ou seja, as realizadas no território nacional, como as viagens 

para qualquer outro país onde esteja estabelecida uma empresa COFICAB ou onde se 

encontre um colaborador da mesma.  
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Assim, relativamente à marcação de viagens, importava saber qual o procedimento a realizar, 

tal como falar com as agências de viagem (neste caso, a Agência Abreu) e com uma empresa 

rent-a-car (neste caso, a Avis), para que não houvesse qualquer tipo de falhas. 

Sempre que uma viagem era solicitada, era preenchida uma Folha de Viagem, que se 

encontra no Anexo 2, para que não houvessem falhas e para que estivessem sempre 

registadas todas as viagens, assim como o respetivo motivo. 

 

 

3.4.6. PROGRAMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS 

 

Durante os primeiros dias de estágio, houve uma pequena apresentação de como se teria de 

usar o Programa XPPS, de modo a poder fazer encomendas e a consultar os fornecedores 

homologados sempre que necessário. 

 

Tal como em muitas outras empresas, a COFICAB Portugal recorre a diversos softwares de 

gestão, para que se possa gerir de forma mais completa, fiável e de fácil acesso a todas as 

diferentes realidades existentes. Desde pessoas, máquinas, aos artigos de armazém, todos 

são geridos através de diversos programas informáticos. 

 

Assim, todo o estágio desenvolveu-se com a ajuda de algumas dessas plataformas, umas 

mais diretamente do que outras, mas todas elas relacionadas com gestão de artigos de 

manutenção presentes na empresa COFICAB Portugal: 

 

SHARE POINT 

Através deste programa começam os pedidos de encomendas a serem aprovados, conhecidos 

por PR. É nesta plataforma informática que se podem consultar todos os ficheiros relativos 

aos variados departamentos da COFICAB Portugal e da COFICAB CORPORATE. No caso 

do Departamento de Compras, podem realizar-se os PR, como foi referido anteriormente, e  
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consultar os fornecedores da empresa, quer seja a sua avaliação mensal, quer sejam os 

questionários a que são submetidos após iniciarem um contrato com a COFICAB, assim 

como a presença ou ausência de certificações, que agora é muito importante nas auditorias 

da empresa e cada vez mais exigido. 

 

XPPS 

Através deste programa são finalizados os pedidos de encomendas, ou seja, onde se fazem 

os PO para enviar aos fornecedores. Neste programa informático tem-se acesso aos 

fornecedores da COFICAB Portugal e a todos os seus dados (morada, contactos, entre 

outros), assim como a todos os pedidos que lhes foram feitos, podendo assim perceber se há 

material pedido que está em atraso e muitas vezes identificar a falta de receção dos PO pelos 

fornecedores. Para que haja essa deteção, este programa informático dá uma lista de quais 

os PO em atraso, para que se possa entrar em contacto com os fornecedores e perceber qual 

o motivo da demora ou não entrega dos produtos no tempo médio esperado. 

 

Por último importa referir que, no presente relatório apenas se encontram dois anexos 

exemplificativos das atividades realizadas, uma vez que devido à política de privacidade da 

empresa, não podem ser passadas informações para o exterior e, como tal, a empresa não 

autoriza o acesso aos programas utilizados (XPPS e SharePoint) para efeitos de comprovar 

o trabalho desenvolvido. 
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CONCLUSÃO 
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CONCLUSÃO 

 

A realização do estágio curricular possibilitou a aplicação dos conhecimentos e de 

competências adquiridas durante o percurso académico da licenciatura de Gestão e ainda 

obter novas competências, o que resultou numa experiência deveras enriquecedora a nível 

da vertente profissional e pessoal, o que será muito útil quando a estagiária entrar no mercado 

de trabalho. 

 

O estágio na COFICAB Portugal contribuiu para um melhor conhecimento da dinâmica de 

uma empresa multinacional e os serviços que esta oferece, assim como a importância que 

um departamento de compras tem para a mesma, pois todo o seu sucesso depende da 

satisfação dos seus clientes e onde uma pequena falha, como a falta de um material, pode 

resultar na paragem da fábrica. 

 

Desde o início, a estagiária assumiu o princípio da pontualidade, assiduidade, 

disponibilidade e eficiência, o que resultou em toda a dedicação e desempenho em cumprir 

as tarefas que eram propostas diariamente. 

 

Também é de salientar que, para atingir certo domínio nos procedimentos da área de 

compras, foi necessário um longo período de adaptação, dado que neste setor de atividade 

as particularidades da função são de tal forma minuciosas que o seu domínio e autonomia se 

prolongam no tempo. Ainda assim, a estagiária considera que o período de estágio curricular 

se traduzir num percurso evolutivo, no qual foi importante a cooperação e disponibilidade 

de todos os membros deste departamento. 

 

Quanto ao relatório, este apresenta as tarefas executadas diariamente e as experiências e 

aprendizagens adquiridas durante as 400 horas do período de estágio, pese embora a 

circunscrição de atividades ao departamento de compras tenha impedido um maior 

enriquecimento do mesmo. 
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ANEXO 1 – QUADRO DE COMPARAÇÃO 
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ANEXO 2 – FOLHA DE VIAGEM 
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