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Resumo 

O presente relatório incide sobre o estágio realizado no período compreendido entre 10 

de setembro e 26 de novembro na empresa Copialta – Representações, Lda., sediada na 

cidade da Guarda, cuja atividade recai na representação e comercialização de soluções de 

hardware e software de gestão empresarial.  

O relatório está organizado em dois capítulos. No primeiro capítulo, procede-se a uma 

breve caracterização da Copialta, fazendo referência à sua missão, valores, estrutura 

orgânica, entre outros aspetos. No segundo capítulo, descrevem-se as atividades 

realizadas ao longo do estágio no âmbito da Gestão de Recursos Humanos (GRH), de 

entre as quais se destacam, as atividades comerciais, operacionais e atividades do Sistema 

de Gestão da Qualidade (SGQ), as quais foram desenvolvidas segundo o plano de estágio. 

Na conclusão, apresenta-se uma reflexão sobre as atividades realizadas, as dificuldades 

encontradas e a forma como as mesmas foram superadas e propõem-se algumas 

sugestões. 

 

 

Palavras-chave: Estágio; Copialta; Gestão de Recursos Humanos.  
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Introdução  

O presente relatório surge no âmbito do estágio curricular da licenciatura em GRH, da 

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

(IPG), realizado na Copialta – Representações, Lda, empresa sediada na cidade da 

Guarda. 

O estágio foi realizado no período compreendido entre 10 de setembro de 2018 e 26 de 

novembro de 2018 e teve a duração de 400 horas. 

A Copialta desenvolve a sua atividade em torno da venda de equipamentos e material de 

escritório, software e hardware informático, equipamentos e consumíveis de impressão e 

soluções, disponibiliza ainda serviços de assistência técnica.  

A escolha da empresa decorreu da participação da estagiária numa palestra que fazia parte 

integrante das jornadas do curso de Gestão, na qual o orador era um dos elementos da 

Gerência da Copialta. O teor da palestra colheu o entusiasmo, uma vez que o orador 

referiu que os colaboradores desta entidade tinham uma voz ativa nas decisões da 

empresa. Esta afirmação suscitou o interesse da estagiária, pois a relevância/importância 

dada aos colaboradores é valorizada pela GRH. 

Este relatório tem como principal objetivo descrever as atividades desenvolvidas ao longo 

do estágio. Assim, num primeiro capítulo apresenta-se uma caraterização da Copialta, 

salientando um breve historial, missão, valores, objetivos gerais, estrutura orgânica, entre 

outra informação. 

No segundo capítulo descrevem-se as atividades e tarefas desenvolvidas durante o 

estágio, nomeadamente, apoio ao cliente, correspondência, arquivo, atividades 

diretamente relacionadas com os Recursos Humanos (RH) como a formação, faltas, 

avaliação de desempenho, entre outras, as quais se encontram no plano de estágio. 

Na conclusão, apresenta-se uma análise crítica sobre o estágio, o trabalho desenvolvido e 

o contributo que a formação académica facultou no desempenho das funções. 
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Capítulo I 

Apresentação da Empresa 
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1.  A Copialta  

Neste capítulo é apresentada a Copialta - Representações, Lda, empresa onde foi realizado 

o estágio, fazendo referência à sua história, missão, valores entre outras informações.1 

1.1. Breve História  

A Copialta - Representações, Lda, foi constituída em 1992 e dedica-se à representação e 

comercialização de máquinas e materiais de cópia, de informática e periféricos de 

escritório. A estrutura societária da empresa foi formada pelo senhor Mário Augusto dos 

Prazeres e pelo senhor José Joaquim Gonçalves Morgado, com um capital social de 

8.000,00€. 

Trata-se de uma empresa sólida, com mais de vinte anos de história, que soube 

desenvolver-se e acompanhar as novas exigências do mercado ao longo dos tempos, 

operando na atualidade essencialmente nos distritos da Guarda, Viseu e Castelo Branco.  

Iniciou a sua atividade num pequeno escritório na Rua Pedro Álvares Cabral, por 

iniciativa dos seus 2 fundadores e atuais sócios, José Morgado e Mário dos Prazeres, que 

até então eram vendedores de uma outra empresa do mesmo ramo, a Egicópia. Como esta 

empresa enfrentava dificuldades financeiras, os senhores José Morgado e Mário dos 

Prazeres decidiram aventurar-se no mundo empresarial, e foi então que criaram 

a Copialta, contratando dois funcionários, que ainda hoje pertencem aos quadros da 

empresa. 

 

 

 

 

                                                 
1 A informação presente neste capítulo foi baseada no Manual de Acolhimento da Copialta.  
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O negócio foi prosperando e, cerca de dez anos depois, a Copialta precisou de novas 

instalações, mais espaçosas, como forma de responder aos novos desafios. Assim foi 

adquirido um novo espaço na rua Miguel Unamuno, onde permanece sediada (figura 1). 

 

Em 2016, o senhor António Morgado entrou como sócio da Copialta, tendo assumindo a 

liderança da empresa com uma nova estratégia e visão. Ajudou a implementar novos 

modelos de negócio e contribuiu para a progressão da empresa.  

No futuro, a Copialta tem como objetivo continuar a investir na evolução das 

infraestruturas e equipamentos, na qualificação dos quadros técnicos, na diferenciação 

em termos de produtos e no reforço da imagem da dinamização e valorização da marca 

Copialta no mercado de atuação.  

1.1.1.  Espaço Físico 

As instalações da Copialta repartem-se por 2 edifícios na Rua Miguel Unamuno. Num 

deles encontra-se: 

• Receção; 

• Sala de reuniões; 

• 3 escritórios (Gerência, Departamento de Informática e Departamento 

Comercial); 

• Sala de reparações; 

• 1 armazém; 

Figura 1- Copialta 

Fonte: Copialta, Representações Lda, s.d. 
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• 2 casas de banho individuais. 

Na mesma rua, num outro edifício, encontra-se uma extensão da empresa que contém 1 

escritório, 1 armazém e zona de reparações.  

1.2. Missão, Objetivos, Produtos e Serviços   

De seguida, apresentar-se-á a missão, a visão, os princípios/valores os objetivos gerais, 

os produtos e serviços comercializados pela empresa Copialta.  

1.2.1. Missão 

Segundo Teixeira (2013 :13) a “(…) missão de uma organização consiste na definição 

dos seus fins estratégicos gerais. É o enunciado dos propósitos gerais (contínuos) que 

expressam as intenções fundamentais da gestão global da organização, proporcionando 

orientações para o seu desenvolvimento futuro”. 

Neste sentido, a empresa Copialta tem como missão disponibilizar aos seus clientes as 

melhores soluções no ramo da cópia, impressão e informática, bem como no campo da 

assistência técnica, proporcionando-lhes um aumento da produtividade e a redução de 

custos informáticos. 

1.2.2. Visão  

Segundo Campbell, Devine, & Young (1999 :41), “(…) para escolher uma direção, um 

líder deverá primeiro desenvolver uma imagem mental de um futuro possível e desejável 

para a organização. Esta imagem, à qual chamaremos visão, poderá ser tão vaga como 

um sonho ou precisa como uma meta ou declaração de missão.”  

A empresa procura manter uma posição no mercado e estar constantemente atenta e 

atualizada de forma a ser reconhecida pelos seus clientes como sendo a melhor parceira 

na área da cópia, impressões e informática, oferecendo as soluções mais adequadas a cada 

um deles. 

1.2.3. Princípios/Valores  

As empresas regem-se por princípios que, de acordo com Rosa (1994 :26), “(…) são tidos 

como a razão fundamental do êxito da empresa. Nuns casos é a inovação, noutros uma 

tecnologia revolucionária, noutros a alta qualidade como filosofia, noutros ainda a alta 
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especialização num ramo definido. Estes factos traduzem-se em valores assumidos pela 

organização.”  

A intervenção da Copialta é alicerçada num conjunto de princípios que devem pautar a 

conduta dos seus colaboradores, uma vez que deles depende o seu sucesso. De entre os 

princípios da empresa destacam-se os seguintes:  

• Honestidade e ética no relacionamento com clientes, fornecedores e 

colaboradores;  

• Rigor no exercício da atividade;  

• Dedicação para oferecer sempre as melhores soluções aos clientes; 

• Respeito e dignidade, reconhecendo os diferentes valores dos colaboradores, 

dando sempre a maior atenção a cada um deles, independentemente do nível de 

instrução, sexo, raça, posição hierárquica, política, financeira e social.  

1.2.4. Objetivos Gerais 

A Copialta tem de entre as suas principais preocupações a permanente melhoria da 

qualidade dos seus produtos e serviços, a inovação em termos de equipamentos, o 

aumento da eficiência interna e a plena satisfação dos seus clientes.  

A forte concorrência do mercado onde atua, caraterizado por consumidores com níveis 

de exigência cada vez maiores, quer ao nível da qualidade/preço quer ao nível da rapidez 

de resposta às suas solicitações, exige grande capacidade de adaptação ao mercado, numa 

preocupação contínua em acompanhar as tendências em termos de materiais, design e um 

profissionalismo que garanta aos cliente uma resposta condizente com os mais altos 

padrões de exigência. 

À semelhança de outras empresas, também a Copialta necessitou “(…) de estabelecer um 

conjunto de objetivos que lhe permita orientar as suas decisões, no sentido de garantir que 

caminha na direção estabelecida pela missão” (Lisboa, Coelho, Coelho, & Almeida, 

2011: 191). 

A Copialta rege a sua conduta visando atingir os seus objetivos gerais:  

• Competitividade;  

• Profissionalismo;  
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• Garantia de qualidade;  

• Produtos e serviços de excelência; 

• Satisfação do cliente; 

• Motivação para resultados.  

1.2.5. Produtos Comercializados/ Serviços Prestados  

Os produtos comercializados e os serviços prestados pela Copialta vão ao encontro da 

atividade em torno da venda de equipamentos e materiais de escritório, software e 

hardware informático, equipamentos e consumíveis de impressão e soluções. A empresa 

disponibiliza ainda serviços de assistência técnica.  

A comercialização é realizada por um promotor, que promove e comercializa, software e 

hardware informático. Este tipo de produtos são fruto de uma parceria com a empresa 

Eticadata da qual a Copialta é representante, mais especificamente comercializa o 

software Enterprise Resource Planning (ERP) ou Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial (SIGE).  

Este software é uma ferramenta essencial na gestão de qualquer empresa, 

independentemente da sua dimensão. As soluções de ERP do Eticadata foram 

desenvolvidas com os mais modernos recursos tecnológicos e refletem toda a experiência 

adquirida pela empresa ao longo dos anos. Trata-se de uma linha de soluções 

completamente integradas que oferecem um elevado controlo sobre os diferentes 

processos operacionais, fiscais, administrativos e financeiros, tendo em mente as 

peculiaridades dos processos comerciais das empresas. 

Já ao nível de hardware, a Copialta comercializa diversos equipamentos nomeadamente 

computadores e periféricos informáticos, máquinas registadoras, Point of Service (POS), 

de faturação entre outros. 

Tanto na comercialização de soluções de impressão como nos equipamentos e 

consumíveis, a Copialta aposta fortemente tanto no mercado empresarial como no 

mercado estratégico para o futuro. Nesse sentido, e em parceria com a marca Konica 

Minolta, a Copialta oferece soluções de impressão a clientes empresariais, que consistem 

num serviço que engloba o diagnóstico de necessidades e consumos das empresas, o 

fornecimento do equipamento de impressão mais adequado, tendo por base o diagnóstico 
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e o fornecimento dos consumíveis e as manutenções periódicas. Os clientes pagam pelo 

número de cópias que realizam. Estas soluções de impressão profissionais são bastantes 

eficazes e têm uma excelente relação, investimento versus retorno versus qualidade.  

No que respeita aos equipamentos de impressão, a Copialta disponibiliza duas gamas: a 

gama office engloba equipamentos e está mais vocacionada para o uso particular ou para 

uso em escritório, e a gama produção está mais direcionada para clientes com 

necessidades de produção de cópias muito elevadas. Em ambas as gamas, a Copialta 

oferece diferentes equipamentos com características específicas, e diferentes níveis de 

produtividade (cópias por minuto), de forma a ser possível dar resposta às necessidades 

dos clientes.  

Relativamente aos consumíveis, a Copialta comercializa produtos (tinteiros e toners) de 

dezassete das mais prestigiadas marcas, resultante das parcerias com alguns dos maiores 

fabricantes de equipamentos de impressão do setor.  

Conjugando uma gama variada de equipamentos de impressão e de consumíveis, a 

Copialta tem capacidade para dar resposta à maioria das exigências dos seus clientes a 

este nível.  

O serviço de assistência técnica, no ramo de atividade da Copialta, é fundamental que 

esteja focado na satisfação dos clientes, disponibilizando serviços de assistência 

técnica/assistência pós-venda. Este serviço garante aos clientes que qualquer avaria ou 

problema que ocorra com os produtos/serviços adquiridos na Copialta seja alvo de 

atenção e tenha uma resolução no mínimo de tempo possível e a baixo custo para o cliente.  

O serviço de assistência técnica prestado constitui um fator determinante para a venda 

dos equipamentos, pois é necessário que os clientes contem com a mesma disponibilidade 

no pós-venda para qualquer eventualidade.  

1.3. Estrutura Orgânica  

A estrutura organizacional, como o próprio nome indica, consiste na estrutura da 

organização, ou seja, o que lhe dá corpo e suporte em termos de funcionamento. Esta 

estrutura é formada pela teia de relações informais entre os grupos e indivíduos, que 

fazem parte das organizações e determina quer as funções desempenhadas por cada 
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unidade, quer os modos de cooperação que as mesmas estabelecem entre si, sendo 

representada por um organograma.  

Como se pode observar pelo organograma (figura 2), a Copialta tem uma estrutura 

organizada com hierarquia e responsabilidades claramente definidas “(…) com o objetivo 

de dar maior rapidez e autonomia, para além de especialistas funcionais, os trabalhadores 

estão organizados de acordo com áreas de produto ou de mercado” (Varela & Dias, 2015: 

78).  

Através da observação da figura 2, pode verificar-se que a estrutura orgânica da Copialta 

é orientada pela Gerência, constituída pelo senhor. José Morgado, o senhor Mário dos 

Prazeres e o senhor António Morgado, estes assumem o papel mais importante da 

hierarquia da entidade, uma vez que as estratégias a adotar para atingir os objetivos 

traçados se encontram a seu cargo.  

A Copialta faz uso de serviços de subcontratação de Assessoria Contabilística, Marketing, 

Jurídico e Qualidade, recorreu a entidades especializadas nestas áreas o que lhe possibilita 

a entrega total ao que melhor sabe desenvolver e a obtenção de serviços de excelência.  

Figura 2- Organograma 

Fonte: (Copialta, Manual de Acolhimento, 2016) 
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O Departamento da Qualidade assegura a melhoria contínua dos processos de produção 

e dos produtos para a obtenção de melhores resultados, e encontra-se a cargo do 

diretor da qualidade.  

O Departamento Administrativo-Financeiro abarca as atividades administrativas e tem 

como principal função o apoio ao cliente, arquivo administrativo, receção de encomendas 

entre outras funções. Este departamento é assegurado por 2 pessoas.  

O Departamento de Compras e Aprovisionamento, tem como principal objetivo o 

controlo da tesouraria bem como investimentos que sejam necessários ao normal 

funcionamento da empresa, está a cargo do senhor José Morgado.  

O Departamento de R H é um dos principais departamentos das organizações, uma vez 

que os RH de uma empresa são o ativo mais importante da mesma pois coordena e 

organiza os colaboradores. As atividades correspondentes a este departamento consistem 

na entrega de toda a documentação aquando da entrada de um novo elemento; no controlo 

do livro de presenças; na calendarização da formação; na avaliação da formação; na 

realização do mapa de férias, entre outras. Este departamento está a cargo de 1 

colaboradora. 

O Departamento Comercial pode ser considerado o coração de uma empresa, visto que 

este departamento é responsável pelos ganhos da empresa, suporta atividades como a 

oferta da melhor proposta, de acordo com as necessidades dos clientes, promoção da 

marca, entre muitas outras atividades. Este departamento fica a cargo de 3 comerciais 

contando ainda com o apoio dos gerentes. 

O Departamento Técnico é responsável pela instalação, formação e manutenção tanto das 

Soluções de Impressão (equipamentos de cópia, POS, registadoras entre outras) como das 

Soluções Informáticas (software, e equipamentos informáticos). Este departamento conta 

com a colaboração de 6 técnicos, sendo que as Soluções de Impressão são asseguradas 

por 3 técnicos e as Soluções Informáticas conta igualmente com a colaboração de 3 

técnicos.  

Em suma, a Copialta, emprega atualmente catorze funcionários, contudo face à 

distribuição anteriormente detalhada, de RH, é possível verificar uma interajuda entre os 

colaboradores da Copialta para um melhor resultado global da empresa. 
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1.4. Compromisso Social  

Neste ponto, relativamente ao compromisso social, são evidenciadas as responsabilidades 

sociais da Copialta.  

A responsabilidade social diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos 

indivíduos e empresas para com a sociedade em geral, sendo um conceito segundo o qual 

as empresas decidem, numa base voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e 

para um ambiente mais limpo. 

Com base nesse pressuposto, a gestão das empresas não pode, e/ou não deve ser norteada 

apenas para o cumprimento de interesses dos proprietários das mesmas, mas também 

pelos de outros detentores de interesses como, por exemplo, os trabalhadores, as 

comunidades locais, os clientes, os fornecedores, as autoridades públicas, os concorrentes 

e a sociedade em geral. 

A empresa está comprometida com práticas justas e igual tratamento para todos os 

colaboradores e outras partes interessadas, incluindo parceiros de negócios e 

comunidades locais.  

Assim, atualiza regularmente os colaboradores em relação ao desempenho geral da 

organização e de quaisquer outras questões sociais relevantes. O desenvolvimento dos 

seus colaboradores é um objetivo essencial. Por isso, encoraja os colaboradores para 

alcançarem o seu potencial através de formação contínua. Apoia diversos programas de 

formação e desenvolvimento e promove oportunidades para o progresso individual e 

atividades de formação. O reconhecimento é representado pelos prémios anuais de 

desempenho e de alcance de objetivos. Medidas pontuais são ainda adicionadas às várias 

formas de reconhecimento ao trabalho de destaque dos seus colaboradores.  

A Copialta participa ainda em ações pontuais com instituições de solidariedade social, 

contribuindo com equipamentos, apoios e campanhas com parte dos benefícios dos 

mesmos revertendo a favor destes, também as publicações na imprensa local constituem 

uma forma de auxiliar um setor de mercado mais periclitante.  
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De igual modo, a aceitação de estagiários na empresa é uma forma de apoiar e permitir a 

concretização de ciclos de formação das escolas e centros locais de formação pública e 

privada.  

As sinergias estabelecidas com empresas da região, divulgando o portfólio de terceiros e 

usufruindo de competências e know-how existente na proximidade geográfica, 

contribuem para potenciar a economia regional.  

A Copialta participa ainda em eventos regionais de caráter divulgativo, de forma a apoiar 

a iniciativa associativa. 

1.5. Política da Qualidade 

No âmbito da qualidade, é apresentada a International Organization for Standardization 

(ISO) 9001 bem como a análise da política de qualidade adotada pela na empresa. 

A versão Portuguesa da Norma Europeia ISO 9001:2015, que define as cláusulas que uma 

organização deve cumprir para implementar um SGQ, serve de base para a avaliação de 

conformidade no caso de uma organização requerer a certificação. 

A certificação ISO 9001 ajuda as organizações a desenvolver e a melhorar o seu 

desempenho, demonstrando altos níveis de qualidade ao oferecer as suas propostas de 

contrato. A certificação ocorre após a conclusão bem-sucedida de uma auditoria relativa 

à norma ISO 9001 e permite à organização: 

• Operar com mais eficiência; 

• Cumprir requisitos legais e regulatórios; 

• Alcançar novos mercados; 

• Identificar e solucionar riscos. 

A política de qualidade da Copialta, assenta no compromisso dos seguintes princípios:  

• Satisfazer as necessidades dos seus clientes, indo ao encontro dos seus requisitos 

e expectativas; 

• Conhecer e cumprir a legislação e regulamentação em vigor;  
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• Privilegiar o aumento constante da produtividade, detetando e suprimindo 

eventuais falhas internas do produto/serviço; 

• Promover a realização socioprofissional dos seus colaboradores, assegurando que 

estes possuem as competências adequadas para desempenharem as funções; 

• Selecionar criteriosamente os fornecedores e parceiros com o intuito de manter a 

elevada qualidade dos produtos/serviços técnicos prestados; 

• Promover a inovação e melhoria continua. 

Segundo Rodrigues & Duarte (2012 :12), “(…) o desempenho sustentável é o próximo 

passo para a evolução da estrutura e funcionamento das empresas e representa o requisito 

incontestável que as organizações devem aceitar como condição na sua continuidade.” 

Assim, face ao atual panorama do mercado e às crescentes exigências dos clientes alvo 

da Copialta, a qualidade constitui um fator de distinção e uma vantagem concorrencial 

que esta pretende dispor de forma a garantir o seu sucesso.  

O empenho de toda a organização com vista à melhoria do SGQ revela-se de elevada 

importância para garantir, por um lado, o reconhecimento do seu desempenho através da 

obtenção/manutenção da certificação por uma entidade externa, e por outro lado, para 

assegurar que dispõe de mecanismos de melhoria contínua que potenciem a eficiência 

interna e alavanque a estratégia de expansão no mercado interno e externo.  

O sistema de qualidade da Copialta conta assim com sessenta e três modelos essenciais 

para o desenvolvimento da sua atividade. 

1.6. Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho  

No sentido de promover o bem-estar dos colaboradores, importa que a empresa possua 

serviços/equipamentos de proteção, Higiene Segurança e Saúde no Trabalho (HSST). 

Com isto, a empresa visa prevenir os riscos profissionais e promover a saúde dos seus 

colaboradores.  

Todos os colaboradores da Copialta têm a obrigação de cumprir escrupulosamente os 

requisitos de HSST: 

• Devem utilizar os meios de proteção individual e coletivos como determina a lei; 
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• Não podem alterar, deslocar, retirar, danificar ou destruir dispositivos de 

segurança ou quaisquer outros sistemas de proteção, sem que para o efeito estejam 

devidamente autorizados; 

• No que respeita a equipamentos de proteção individual, têm ao seu dispor os 

meios técnicos de proteção necessários, para as circunstâncias que requeiram a 

sua utilização, devendo estes serem solicitados sempre que os colaboradores 

entendam que são necessários; 

• Os acidentes nas deslocações de/e para o trabalho, quando acontecem, carecem de 

prova testemunhal e documentada, hora e local onde se deu o acidente e onde 

foram prestados os primeiros socorros; 

• É estritamente proibido fumar ou fazer lume nas instalações da empresa; 

• A empresa disponibiliza um conjunto de extintores, sendo que é proibido manter 

ou colocar qualquer tipo de material junto dos extintores, devendo o seu acesso 

estar desobstruído; 

• Quando qualquer situação estiver menos correta é necessário alertar o responsável 

do departamento. 

1.7. Análise SWOT  

À semelhança do que sucede com outras empresas, também a Copialta procura o 

planeamento estratégico adequado para definir as suas ações, objetivos, metas e 

iniciativas, de modo a direcionar o seu negócio para o sucesso. Deste modo, constrói-se 

uma matriz, permitindo estudar o meio envolvente da empresa, como se analisa neste 

ponto.    

“A análise externa e interna para detetar respetivamente as oportunidades e as ameaças 

(no exterior) e os pontos fortes e os pontos fracos (no interior) também se designa análise 

SWOT, de Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças).  

A análise SWOT pode sintetizar-se numa matriz - a matriz SWOT- de quatro células, a 

qual sugere a escolha óbvia das estratégias que conduzem à maximização das 
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oportunidades do ambiente, construídas sobre os pontos fortes da empresa e à 

minimização das ameaças bem como à redução dos efeitos dos pontos fracos da empresa.  

A análise SWOT deve ser, tanto quanto possível, dinâmica e permanente. Além da análise 

da situação atual, é importante confrontá-la com a situação no passado e a sua respetiva 

evolução, bem como, a situação prevista e a sua evolução futura.” (Teixeira, 2013,  :75). 

A Copialta é uma empresa que se identifica pela sua dimensão e variedade de serviços 

como se pode verificar na figura 3. 

 

 

Pontos 

Internos 

Pontos Fortes 

- Estratégia de desenvolvimento definida 

assente na modernização e inovação;  

- Seriedade, competência e experiência dos 

sócios; 

- Conhecimento do negócio e mercado de 

atuação;  

- Situação económica e financeira equilibrada 

e capacidade para realização de 

investimentos;  

- Localização e acessibilidades da empresa;  

- Parceria estabelecida com empresas de 

referência a nível mundial; 

- Disponibilização de uma oferta de 

equipamentos e soluções variada, que permite 

dar resposta a um vasto leque de necessidades 

dos clientes;  

- Inovação nas soluções apresentadas, como 

forma de dar resposta a diferentes 

necessidades dos clientes;  

- Profissionalismo e experiência dos recursos 

humanos;  

- Relação qualidade-preço dos equipamentos 

e serviços comercializados; 

- Agressividade comercial;  

- Valorização da marca Copialta;  

- Utilização de ferramentas de marketing 

diversificadas;  

- Orientação para o cliente;  

- Boas práticas de Gestão de Recursos 

Humanos.  

Pontos Fracos 

- Estrutura de custos fixos; 

- Qualidade dos dados/informações 

existentes em algumas áreas para a tomada 

de decisão; 

- Inexistência de um modelo de reporting 

formalmente implementado. 
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Pontos 

Externos 

Oportunidades 

- Aumento da procura, por parte das 

empresas, de serviços de outsourcing/renting 

de impressão;  

- Maior interesse por parte das pequenas e 

médias empresa nas soluções de agilização de 

processos e eficiência no trabalho;  

- Potenciação das sinergias obtidas através de 

parcerias estratégicas com os principais 

fabricantes do setor;  

- Setor em crescimento e com elevado valor 

acrescentado;  

- Necessidade de as empresas reduzirem e 

controlarem os seus custos operacionais;  

- Necessidade de as empresas em acederem a 

recursos de impressão diferenciados e 

otimizados à sua atividade sem incorrerem em 

investimentos significativos; 

- Exploração das potencialidades das 

tecnologias de informação e comunicação e 

da economia digital como aspetos 

dinamizadores da atividade;  

- Tendência de virtualização dos sistemas e da 

utilização da cloud para armazenamento de 

dados; 

- Melhoria na monitorização do desempenho 

da atividade operacional e dos colaboradores. 

Ameaças 

-Políticas governamentais (impostos, taxas, 

...); 

- Poder negocial dos principais fabricantes 

de equipamentos de impressão e 

prestadores de serviços de 

outsourcing/renting de impressão;  

- Relutância das empresas em depender de 

terceiros, perdendo o controlo de parte da 

sua atividade;  

- Défice de recursos humanos 

especializados; 

- Contexto económico desfavorável com 

consequências ao nível da diminuição do 

poder de compra das pessoas/empresas;  

- Riscos associados à escolha de 

fornecedores/ parceiros sem capacidade 

competitiva;  

- Perda de informação resultante de vírus, 

falhas nos sistemas ou ataques informáticos 

por parte de hackers;  

- Dificuldades de muitas empresas em 

recorrer ao crédito por serem consideradas 

empresas de risco.  

 

Figura 3- Análise SWOT  

Fonte: (Copialta, Manual de Acolhimento, 2016) 
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Atividades Desenvolvidas 
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2. Atividades Realizadas  

Neste segundo capítulo são descritas as atividades realizadas ao longo do estágio na 

empresa Copialta, as quais constituíram como se pode constatar, no apoio ao cliente, na 

gestão de correspondência e do arquivo, utilização de ferramentas de gestão, entre outras. 

2.1. Apoio ao Cliente  

O apoio ao cliente é uma das atividades centrais da Copialta, uma vez que são os clientes 

que determinam a sobrevivência da empresa. Assim, o atendimento tem sido aperfeiçoado 

nas modalidades presencial e telefónico. 

2.1.1. Presencial 

A presença dos clientes na empresa foi uma constante. Atendendo às suas necessidades, 

eram encaminhados para o funcionário mais apto para os ajudar. 

Quando os clientes traziam computadores, que necessitavam de manutenção, a estagiária 

procedia a um registo do equipamento, comprovando, deste modo, a entrada respetiva na 

empresa. Para tal, era necessário os dados do cliente, a descrição detalhada do problema 

em causa, e o registo dos acessórios que acompanhavam o equipamento. Posto isto, era 

criada uma ordem de serviço informática e emitidos dois documentos: o original era 

entregue ao cliente para que no ato do levantamento do equipamento facilmente fosse 

identificado dentro da sala de reparações; o duplicado acompanhava o equipamento, que 

ficava na sala de reparações, e servia como identificativo para o técnico responsável pela 

reparação.  

2.1.2. Telefónico  

O atendimento telefónico tem requisitos específicos e deve ser cuidado e rigoroso, pois 

veicula uma imagem da instituição.  

Sempre que era a responsável pelo atendimento telefónico, a estagiária iniciava a 

conversação dizendo: “Copialta, bom dia! Fala a Catarina em que posso ajudar?” Posto 

isto, procurava solucionar os problemas apresentados que se prendiam com a falta de 

consumíveis, com a necessidade de contactar os técnicos, comerciais e/ou com a 
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Gerência. Assim, era necessário encaminhar a chamada para a extensão que pudesse 

atender a necessidade do cliente. 

2.1.3. Correspondência  

A emissão de faturas e recibos era uma tarefa recorrente e, como tal, era necessário 

proceder ao respetivo envio, maioritariamente pelo correio eletrónico (email). Contudo, 

por vezes, era necessário recorrer ao envio destes documentos por intermédio dos 

Correios de Portugal S.A. (CTT), caso os clientes não possuíssem uma conta de correio 

eletrónico ou até mesmo por exigência dos mesmos.  

Relativamente aos documentos que eram encaminhados pelos CTT, era necessário 

confirmar os dados descritos nas faturas (os dados do cliente, os artigos e os respetivos 

valores). Nos recibos, era necessário confirmar os dados dos clientes, os números das 

faturas no recibo e os valores. Após a confirmação de todos os parâmetros referidos, os 

documentos eram devidamente carimbados e assinados. 

Cumpridos os critérios anteriormente mencionados, estes eram então colocados nos 

envelopes timbrados da Copialta para que, ao final do dia, um dos gerentes se deslocasse 

ao posto dos correios e os entregasse.  

2.2. Arquivo  

A Copialta lança todos os seus documentos em sistema informático, e arquiva uma cópia 

no respetivo dossiê ou pasta, no arquivo. 

No decorrer das atividades diárias do escritório, a estagiária teve oportunidade de arquivar 

os documentos gerados pelo normal funcionamento da empresa. 

Os documentos arquivados foram: 

• Faturas de fornecedores; 

• Requisições; 

• Correspondência; 

• Ordens de serviço, copia e impressão; 

• Ordens de serviço de informática; 

• Faturas a pagar; 
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• Encomendas de clientes; 

• Despesas realizadas no exterior;  

• RH; 

• HSST; 

• Guias de contrato; 

• Guias de pagamento; 

• Guia de solicitações e/ou entregas de valores (anexo 1); 

• Documentos internos da empresa. 

Cada documento era guardado no respetivo dossiê, obedecendo a uma organização, 

cronológica, de forma ascendente, ficando no topo o documento com a data ou número 

mais recente. 

Depois de preenchidas as pastas, ou quando se iniciava um novo ano, os dossiês e as 

pastas respeitantes ao ano anterior eram transferidos para o arquivo morto. De acordo 

com artigo 52º do nº 1 do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA), os 

sujeitos passivos são obrigados a arquivar e conservar, durante 10 anos civis 

subsequentes, todos os livros, registos e respetivos documentos de suporte, incluindo, 

quando a contabilidade é estabelecida por meios informáticos, os relativos à análise, 

programação e execução dos tratamentos. 

2.3. Programa Eticadata 

Face á crescente competitividade com a qual as empresas são confrontadas, existe 

necessidade de recorrer ao auxílio de inúmeras ferramentas de gestão, sendo que estas 

têm como principal objetivo diagnosticar os diversos fatores críticos do negócio. 

O ERP ou SIGE é uma ferramenta essencial na gestão de qualquer empresa, 

independentemente da sua dimensão. Trata-se de uma linha de soluções integradas que 

oferecem controlo absoluto sobre todos os processos operacionais, fiscais, 

administrativos e financeiros, tendo em mente as peculiaridades dos processos comerciais 

das empresas. 

O software Eticadata destinado à Copialta é bastante versátil integrando vários módulos 

disponíveis essenciais ao desenvolvimento da atividade como gestão comercial; apoio 

pós-vendas e gestão de equipamentos. 
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Recorrendo ao uso diário do Eticadata, era possível constatar diversas vantagens tanto ao 

nível da otimização do processo de tomada de decisão como de otimização dos recursos.  

A otimização do processo de tomada de decisão permite que exista uma melhor qualidade 

de informação. O Eticadata é concebido para que o utilizador consiga executar, de forma 

intuitiva, as suas tarefas com o mínimo de esforço e dificuldade. 

Relativamente à otimização dos recursos, é possível obter uma maior produtividade.  A 

simplicidade e a organização da aplicação permitem eliminar a redundância de atividades 

e que estas sejam executadas em menos tempo, o que origina ganhos de produtividade e, 

consequentemente, um menor custo de formação, dada a facilidade de manuseamento. 

Ao longo do estágio, foi recorrente o uso do programa Eticadata, uma vez que este 

constitui a maior ferramenta de trabalho. As atividades desenvolvidas no Eticadata 

consistiram em: 

• Criação de Clientes – A primeira vez que o cliente procura os serviços da 

empresa, há necessidade de identificar o particular ou a entidade, ficando com os 

dados do cliente para futuras situações. De imediato, era entregue uma ficha de 

Proteção de Dados2 ao cliente;  

• Consultar Artigos de Stocks – A Copialta faz uma gestão rigorosa de todos os 

seus artigos em stock desde consumíveis (toners, tinteiros, material de escritório, 

entre outros), assim como de equipamentos (impressoras, computadores, POS, 

entre outros). Conforme o volume de vendas semanais, é necessário verificar o 

stock em armazém. Depois de verificadas as necessidades, são então feitas as 

encomendas do material nas respetivas plataformas online dos fornecedores.  

A encomenda é fechada mediante a urgência do material, ou então depois de 

atingir um determinado valor, para desta forma, minimizar os custos de transporte 

(portes) ou até mesmo para ser atribuído um valor bónus;   

                                                 
2 O novo Regulamento Geral de Proteção de Dados surgiu para proteger as pessoas singulares relativamente 

ao tratamento dos seus dados pessoais.  
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• Consulta de Contas Correntes – À semelhança de outras empresas, também a 

base da sobrevivência da Copialta provém do pagamento dos serviços, prestados. 

É necessário ter em atenção o modo de pagamento dos clientes. Assim sendo, a 

Copialta fixou aos seus clientes um prazo de trinta dias para a liquidação das 

faturas. Após esse prazo, a Copialta dá ainda a possibilidade de efetuar o 

pagamento nos próximos trinta dias, o que perfaz um total de sessenta dias. Depois 

deste período, nenhum dos colaboradores da empresa tem autorização de prestar 

qualquer serviço à entidade com valores em dívida;  

Os alertas destinados aos clientes sobre a situação da falta de liquidez são 

comunicados quer via eletrónica, quer contacto telefónico, ou até mesmo 

pessoalmente. Quando existe insistência por parte dos clientes relativamente à 

falta de algum material ou necessidade de reparação, só com o aval da Gerência é 

possível efetuar o serviço; 

• Criação de Ordens de Serviço - A criação de ordens de serviço indica as 

necessidades dos clientes no que se refere aos consumíveis. Assim, os comerciais 

e/ou técnicos responsáveis por cada zona dirigem-se à receção e recolhem os 

documentos bem como os consumíveis. Quando existe urgência nos mesmo e não 

há previsão da passagem do comercial na zona, os consumíveis são enviados por 

transportadora. 

• Criação de Ordens de Serviço Informática - Sempre que um cliente se dirige 

às instalações da Copialta, com algum equipamento que apresenta alguma 

anomalia, é necessário proceder à elaboração de uma ordem de serviço 

informática, contendo os dados do cliente (nome, contribuinte e contacto 

telefónico). No mesmo documento deve ser reportado as falhas do equipamento, 

bem como os acessórios que o acompanham. O cliente leva o original, com a 

indicação que o deve trazer aquando do levantamento do equipamento, de modo 

a facilitar a respetiva identificação na sala de reparações, no caso da ausência do 

técnico, o duplicado da ordem de serviço informática acompanha o equipamento 

para auxílio do técnico responsável pela reparação; 

• Guias de Contrato - A Copialta permite aos seus clientes manter os 

equipamentos adquiridos na empresa num contrato. A principal vantagem consiste 
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no facto de o cliente não ter quaisquer custos com a manutenção e aquisição de 

consumíveis. As guias de contrato funcionam com o mesmo fundamento da 

fatura, sendo que a única diferença é que não são discriminados os valores 

inerentes aos custos que ficam a cargo da Copialta; 

• Fatura – Documento com informação fiscal que atesta uma venda ou prestação 

de um serviço a uma pessoa/ou entidade; 

• Recibo – Documento que comerciante ou prestador de serviço entrega ao 

comprador/cliente quando este adquire um bem ou serviço mediante o pagamento; 

• Fatura - Recibo – Documento que agrega a fatura e o recibo, podendo apenas ser 

emitida quando a data da fatura e do pagamento coincidem; 

• Nota de Crédito – É um documento que anula total ou parcialmente uma ou mais 

faturas. 

2.4. Aprovisionamento e Compras 

Como em qualquer empresa, existe necessidade de manter um stock organizado para 

satisfazer as necessidades dos clientes. Assim, é necessária uma estratégia baseada numa 

seleção de fornecedores de acordo com os produtos a adquirir (equipamentos, software 

ou consumíveis). 

Os pedidos solicitados pelos clientes são processados de diversas maneiras, pessoal ou 

telefonicamente; via eletrónica ou até mesmo através dos técnicos e comerciais. Estes 

pedidos devem ser devidamente preparados, consoante a sua urgência, e expedidos de 

duas formas, ou através de um comercial ou técnico que se dirige ao cliente ou, caso não 

existisse uma previsão para a deslocação do comercial/técnico recorre-se aos serviços das 

transportadoras.  

Quando existe uma lista de fornecedores pré aceites com os quais a Copialta já tem 

contrato de fornecimento para determinado produto/solução, formaliza-se a compra junto 

do fornecedor. 

Quando não existe contrato de fornecimento com nenhum fornecedor, efetua-se um 

pedido de orçamento a um conjunto de fornecedores e realiza-se uma análise aos 
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orçamentos. Eventualmente pode-se contactar novamente os fornecedores no sentido de 

efetuar uma negociação do orçamento apresentado. 

É necessário ter em conta os custos associados, e como tal, a Copialta tem sempre presente 

o fator custo/qualidade, apostando assim nos fornecedores que podem garantir os 

melhores produtos aos preços mais baixos, tendo presente que esta escolha nunca pode 

pôr em causa a satisfação do cliente. Após a seleção do orçamento este é aceite e 

formaliza-se a compra. 

Durante o estágio, a estagiária para receber as encomendas tinha de as verificar de forma 

a garantir que correspondiam ao contratado e aferir, simultaneamente, a conformidade do 

transporte.  

A maior dependência dos fornecedores por parte das empresas cria a necessidade de gerir 

e avaliar o desempenho dos fornecedores de uma forma mais eficiente. As atividades da 

verificação para os diferentes parâmetros, classificados como essenciais para a avaliação 

do fornecimento, são feitas de acordo com o definido na avaliação de fornecimentos, 

assim como, nos planos de controlo Modelo 50 - Plano de Controlo da Receção. É 

registada a avaliação do fornecimento na nota de encomenda. 

A estagiária, após a inspeção da receção da encomenda, efetuada na sede da empresa, e 

se esta estivesse conforme os requisitos, encaminhava-a para a zona de armazenamento 

definida. Os produtos rececionados na sede, que se destinavam ao armazém/oficina, eram 

posteriormente transferidos para o local que estavam destinados. 

O produto não conforme era identificado. Seguidamente, dirigia-se uma reclamação ao 

fornecedor e o produto era colocado numa zona de produtos não conformes ou devolvido 

ao fornecedor.  

A compra aceite era posteriormente conferida no que respeita a preço, prazos e outras 

condições de compra, acordadas com o fornecedor. Para o efeito procedia-se à 

comparação da fatura do fornecedor com nota de encomenda, tabelas e/ou contratos. 

Na Copialta sempre que se verifica um desfasamento no preço ou condições de 

fornecimento que coloca em causa a qualidade do serviço prestado procede-se à imediata 

reclamação junto do fornecedor. 
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Os documentos emitidos pela Copialta e pelos fornecedores eram organizados no 

respetivo dossiê.  

Para além da avaliação individual de cada compra, avaliação de fornecimentos, 

anualmente, a Gerência, com base nos registos do Modelo 49 - Tratamento e Avaliação 

de Fornecedores, efetua a avaliação global de fornecedores, sendo estes classificados da 

seguinte forma: 

• Fornecedor Tipo A - Fornecedor sem necessidade de ações de melhoria, e com 

preferência no fornecimento à empresa; 

• Fornecedor Tipo B - Fornecedor com algumas falhas no fornecimento. São 

solicitadas ações de melhoria nos seus fornecimentos, mantendo-o na listagem de 

fornecedores; 

• Fornecedor Tipo C - Fornecedor com falhas graves no fornecimento. São 

solicitadas ações de melhorias urgentes, de forma a mantê-lo na listagem de 

fornecedores; 

• Fornecedor Tipo D - Fornecedor sem interesse para a empresa com avaliações 

negativas de fornecimento, é retirado da listagem de fornecedores. 

A partir do processo de avaliação procede-se à atualização da lista de fornecedores 

aceites. 

2.5. Gestão de Recursos Humanos  

Os RH são o ativo mais importante no seio de uma empresa. Tendo presente este facto, é 

necessário implementar políticas que valorizem e motivem estes de forma a maximizar o 

seu potencial e as empresas alcancem o seu sucesso.  

A Copialta faz uso de uma estratégia de diferenciação, baseada em elevados níveis de 

inovação, competências relacionadas com a criatividade, aceitação de risco e trabalho em 

equipa, esta estratégia assenta num sistema de recompensas adequado e distinto da 

maioria das empresas.  

Evidencia-se também por apresentar uma política de RH muito concreta, tendo os seus 

demais colaboradores uma voz ativa em todos os assuntos que dizem respeito à mesma.  
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A Copialta destaca-se por todo o trabalho desenvolvido, sobretudo com os RH. Ao longo 

do ano são frequentes as iniciativas que a empresa desenvolve apelando ao bom ambiente 

entre os colaboradores, premiando-os pelos bons resultados. 

De entre as diversas iniciativas destaca-se:  

• Almoço pago pelo recrutado; 

• Conta aberta na pastelaria que se encontra ao lado das instalações da empresa, 

aquando dos aniversários dos colaboradores; 

• Almoço da Páscoa (quinta feira santa), a Gerência oferece a cada funcionário as 

amêndoas e um envelope com uma quantia simbólica, e ainda a tarde livre;  

• Na época natalícia, a empresa, de ano para ano, diferencia as comemorações: 

jantar de Natal e oferta de um cabaz de Natal ou organização de um fim de semana, 

com diversas atividades e o tradicional jantar de Natal; 

• No ano 2017, foi celebrado os 25 anos da Copialta e todos os colaboradores foram 

premiados pelo trabalho desenvolvido na empresa.  

Importa salientar que todas estas atividades são estendidas aos familiares dos 

colaboradores. 

2.5.1. Formação  

A formação contínua é fundamental para adaptar os RH às alterações que vão surgindo 

nas empresas, bem como para melhorar os seus índices de produtividade e 

competitividade nos mercados em que operam. 

De acordo com o artigo 131º do Código do Trabalho (CT), nos termos do nº 2 o 

trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de 

formação contínua.  

Assim, no início de cada ano, são identificadas as necessidades dos trabalhadores da 

Copialta, quer a nível individual quer a nível coletivo. Esta necessidade pode ser 

manifestada pelos funcionários, detetada pelos elementos da Gerência ou até pelas marcas 

com as quais têm parecerias. 
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A Copialta conta com a colaboração de uma entidade externa acreditada na matéria da 

formação. Esta entidade apenas emite os certificados das formações que são realizadas 

pela equipa da Copialta, de acordo com os termos do artigo 131º do nº 3 do CT.   

Anualmente, no início do ano a Copialta desenvolve o plano da formação (anexo 2), 

incidindo nas áreas onde foram identificadas lacunas e, como tal, é necessário intervir. A 

Gerência, com o auxílio da responsável de RH, analisa os objetivos que se prendem a 

cada formação, as horas de formação e os dias em que vão decorrer. 

Durante o estágio foram realizadas formações, e como tal, era necessário recorrer ao 

Modelo 21- Registo da Ação de Formação Interna (anexo 3), pois servia de prova para a 

emissão dos certificados. 

Depois da realização das formações, era necessário avaliar os resultados obtidos (anexo 

4). Esta tarefa ficava afeta à estagiária com apoio da responsável dos RH da empresa. 

Contudo, a avaliação nem sempre se processava da forma mais correta, uma vez que não 

era possível acompanhar o trabalho desenvolvido fora das instalações da empresa. Nestes 

casos recorria-se ao feedback das pessoas que frequentaram a formação.  

É de ressaltar que a empresa faculta a formação continua até sejam colmatadas as 

dificuldades. 

2.5.2. Formação Inicial  

Após uma reunião com o responsável da qualidade e um consultor externo, verificou-se 

algumas lacunas ao nível da formação inicial para os colaboradores. 

Com autorização da chefia, a estagiária, de forma a superar algumas lacunas, elaborou 

apresentações (anexo 5) sobre várias temáticas, tais como: 

• Apresentação da empresa; 

• Apresentação dos serviços; 

• Clientes; 

• Postura e imagem do colaborador; 

• SGQ; 

• HSST; 

• Apresentação das plataformas online; 
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• Panfleto. 

2.5.3. Faltas 

São consideradas faltas, de acordo com o artigo 248º do CT, quando: 

1- Há ausência do trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade 

durante o período normal de trabalho diário. 

2- Há ausência do trabalhador por períodos inferiores ao período normal de trabalho 

diário, os respetivos tempos são adicionados para determinação da falta. 

3- Quando se verifica que a duração do período normal de trabalho diário não é 

uniforme. Nesta situação considera-se a duração média para efeito do disposto no 

número anterior. 

As ausências ao trabalho são consideradas faltas e estas podem ser justificadas de acordo 

com o nº 2 do artigo 249º do CT ou não justificadas, o que de acordo com o nº 3 do artigo 

249º, são consideradas faltas injustificadas todas aquelas que não se encontra no número 

anterior. 

A intenção de faltar deve ser comunicada ao responsável de RH ou à Gerência com a 

maior antecedência possível. Caso uma falta seja dada sem prévia comunicação, o 

colaborador deve igualmente procurar avisar a empresa com a maior brevidade possível. 

Posteriormente, o colaborador deve entregar nos primeiros quinze dias úteis de trabalho, 

após faltar de acordo com o nº 1 do artigo 254º do CT, uma justificação escrita ao 

responsável dos RH, recorrendo ao Modelo 30 - Requerimentos Férias/Justificação de 

faltas (anexo 6). 

As faltas injustificadas determinam sempre perda de retribuição correspondente ao 

período de ausência, de acordo com o definido na legislação laboral nos termos do nº 1 

do Artº.256 do CT.  

Ao longo do estágio, a estagiária teve a possibilidade de ajudar os colaboradores no 

preenchimento do Modelo 30 - Justificação de Faltas sobe a supervisão da responsável de 

RH. 

http://sabiasque.pt/codigo-do-trabalho.html
http://sabiasque.pt/codigo-do-trabalho.html
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2.5.4. Mapa de Férias  

As férias são um direito que assiste a todos os trabalhadores portugueses, consagrado na 

Constituição da República Portuguesa no artigo 237º do CT. Na Copialta, esta realidade 

não é exceção. Todos os colaboradores têm direito aos dias de férias previstos no CT 

vigente da lei portuguesa. Assim, segundo o contrato de trabalho estabelecido com cada 

colaborador, e de acordo com o artigo 238º do CT, todos os colaboradores têm direito a 

vinte e dois dias férias úteis. 

Os períodos de férias são definidos de acordo com as previsões do fluxo de trabalho 

esperado. Contudo, esta marcação de férias não é completamente rígida. De acordo com 

a solicitação dos colaboradores (individual ou coletivamente) ou como resposta às 

necessidades pontuais da empresa, os períodos de férias podem sofrer pequenos reajustes 

ao longo do ano. Todas as alterações aos períodos de férias definidos careciam de acordo 

entre colaboradores e Gerência. 

No início de cada ano é necessário proceder à calendarização das férias, a regulamentação 

da marcação de férias pela elaboração e afixação do mapa, de acordo com o CT, 

nomeadamente no artigo 241º (anexo 7). 

De acordo com nº 3 do artigo 241º do CT, nas pequenas, médias ou grande empresas, o 

empregador só pode marcar o período de férias entre 1 de maio e 31 de outubro, exceto 

se o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou o parecer dos representantes 

dos trabalhadores admita época diferente. 

No que diz respeito à fixação do mapa de férias, de acordo com o nº 9 do artigo 241º do 

CT, a elaboração deste diz respeito ao empregador, no qual deve constar o início e o fim 

dos períodos de férias de cada trabalhador até ao dia 15 de abril de cada ano e mantê-lo 

afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de outubro.  

A empresa respeita ainda todos os feriados obrigatórios do calendário anual nacional. 

Dos vinte e dois dias de férias, onze são definidos pela Gerência, que procede a marcação 

desses mesmo dias quando numa terça ou numa quinta feira é feriado. Assim, a segunda 

ou a sexta feira são dias de férias quando os feriados se verificam a nível nacional. 
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Contudo, nesses dias de férias os elementos da Gerência asseguram os serviços mínimos 

da empresa. 

Este processo é planificado de forma rigorosa, uma vez que a empresa não fecha 

totalmente, exceto em épocas festivas como Natal, Ano Novo e Páscoa. Deste modo, as 

férias dos colaboradores que desempenham as mesmas funções dentro da empresa as suas 

férias nunca coincidem, de modo a manter a empresa funcional. Os colaboradores têm 

liberdade por parte da Gerência de decidirem entre si os dias de férias. 

Durante o estágio, foi concedida à estagiária a oportunidade de remarcar as férias dos 

colaboradores, as quais eram efetuadas por diversos motivos. Assim sendo, o colaborador 

informava a Gerência sobre a alteração pretendida, caso esta não apresentasse qualquer 

constrangimento, era responsabilidade da estagiária alterar e reagendar as férias no 

documento Excel.  

Depois de efetuar esta tarefa, a estagiária sugeriu a criação de um modelo para alteração 

das datas de férias que deverá ser entregue à Gerência, de modo a efetuar um registo, para 

qualquer eventualidade. 

2.5.5. Despesas Realizadas no Exterior  

Muitas das atividades são realizadas fora das instalações da empresa, algumas acarretam 

custos adicionais para os colaboradores, como por exemplo: almoço com clientes, 

deslocações, pernoitar fora, entre outras.  O funcionário deve preencher o Modelo 41 -

Despesas Realizadas no Exterior (anexo 8), discriminando o tipo de despesa e anexar a 

respetiva fatura-recibo, encaminhado de seguida a dois dos gerentes para aprovação e 

respetivo pagamento dos custos relativo às despesas. 

Ao longo do estágio a estagiária teve oportunidade de preencher este mesmo modelo bem 

como de lançar num documento próprio em Excel.  

2.5.6. Avaliação de Desempenho  

Segundo Rocha (1997), a Avaliação de Desempenho (AD) consiste na apreciação do 

comportamento do indivíduo na função que ocupa, suportada na análise objetiva do 

comportamento do homem no trabalho e comunicação ao mesmo resultado da avaliação.  
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A AD é uma forma de fortificar o nível dos colaboradores de modo a que estes se tornem 

mais eficientes na sua função e tarefas. A Copialta formaliza a AD no início de cada ano, 

e distribui um inquérito de satisfação de colaboradores, onde estes avaliam a empresa.  

Posto isto, a Gerência marca uma reunião a cada colaborador para discutir a sua 

autoavaliação. 

De acordo com Sousa, Duarte, Sanches, & Gomes (2006), a AD, realizada pelo próprio 

avaliado (autoavaliação), permite um autoexame para definir quer os seus pontos fracos 

quer os seus pontos fortes, com objetivo de se tornar num colaborador ativo; possibilita 

um fim construtivo precisamente porque incide sobretudo sobre o futuro e não sobre o 

passado; como a avaliação incide sobre o desempenho ou ações relativas aos objetivos, 

há uma diminuição da tendência para apreciar a personalidade individual; e tem uma 

grande legitimidade na medida em que são os avaliados que melhor podem avaliar o seu 

desempenho face à função exercida. 

Além das vantagens já mencionadas, segundo os autores supracitados a autoavaliação, 

também apresenta desvantagens. “Uma das mais evidentes prende-se com o facto de a 

avaliação poder ser inflacionada, surgindo sem o acordo da chefia” (Sousa, Duarte, 

Sanches, & Gomes, 2006 : 127). 

Depois dos colaboradores da Copialta fazerem a sua autoavaliação é então feita a 

avaliação por parte da Gerência, uma vez que segundo Chiavenato, (apud Sousa, Duarte, 

Sanches, & Gomes,  2006), a AD é da responsabilidade primeira da chefia direta, podendo 

ser complementada através da intervenção do órgão de RH. Para este autor, a chefia é o 

indivíduo que possui as melhores condições para acompanhar e verificar o desempenho 

de cada colaborador. Contudo, a chefia terá dificuldade em projetar, manter e desenvolver 

um plano sistemático de AD, precisando ser assessorado pelo órgão de RH. 

Assim durante a reunião, quando o desempenho de todos os funcionários é positivo e se 

traduz no desempenho organizacional, é mencionando pela Gerência um aumento 

percentual da sua remuneração. 

Após recolhidos todos os dados relevantes para AD, são posteriormente registados e 

tratados pelo responsável do Departamento da Qualidade.  
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2.5.7. Inquérito de Satisfação aos Colaboradores 3 

No decorrer do estágio, o supervisor da empresa solicitou à estagiária a elaboração de um 

questionário que permitisse averiguar o grau de satisfação dos colaboradores da Copialta 

(anexo 9), com o objetivo de identificar lacunas neste âmbito e a sequente superação, 

podendo deste modo, potenciar quer a satisfação dos colaboradores quer, a médio prazo, 

o sucesso da empresa no alcance dos seus objetivos. 

Num contexto de recolha de opiniões e numa tentativa de contribuir para a melhoria do 

ambiente empresarial, a estagiária realizou um inquérito sobre o qual se debruçou na 

temática da satisfação dos trabalhadores face à imagem da empresa, condições de trabalho 

e satisfação a nível da Gerência. 

➢ Relevância do Estudo  

A satisfação dos colaboradores assume cada vez mais importância e prende-se com 

questões de saúde física, mental, comportamento profissional e social, sendo depois 

projetado para a vida pessoal dos indivíduos. Contudo, também se reflete no seio das 

organizações que estes integram.  

Existe, no entanto, dois tipos de satisfação no trabalho evidenciada pelo trabalhador.  O 

primeiro prende-se com a satisfação global do trabalhador, refletindo os seus sentimentos 

gerais face ao seu trabalho; o segundo contempla as caraterísticas da satisfação do 

trabalho, refletindo os sentimentos relativamente aos aspetos específicos do trabalho, 

nomeadamente, remunerações, benefícios, estrutura hierárquica, desenvolvimento da 

carreira, ambiente de trabalho bem como relações interpessoais.  

➢ Objetivos Gerais e Específicos: 

O objetivo geral deste inquérito traduz-se na averiguação do grau de satisfação dos 

funcionários da Copialta face ao seu trabalho.  

Na fase de preparação do inquérito, foi importante estabelecer os objetivos que 

consistiram em: 

                                                 
3 A elaboração deste subponto teve por base os apontamentos da Unidade Curricular de Estudos de 

Mercado. 
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• Depreender a atuação da empresa no mercado e consequentemente a sua possível 

extensão de negócio no território nacional; 

• Averiguar o ambiente de trabalho e relações interpessoais no seio da empresa; 

• Verificar se as tarefas que compete a cada colaborador são exequíveis no seu 

horário laboral; 

• Aferir a opinião que os colaboradores têm relativamente às remunerações, pelo o 

seu trabalho e comparativamente aos dos restantes colegas; 

• Verificar as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento pessoal; 

• Depreender a acessibilidade/pertinência da formação; 

• Compreender as condições de HSST; condições ergonómicas; eficácia do SGQ; 

• Avaliar a atuação da Gerência (comunicação; valorização do trabalho; 

responsabilidades atribuídas; incentivo aos colaboradores; sistema de AD; 

políticas de RH em vigor; posição face à mudança, iniciativas para 

desenvolvimento da relação entre equipa e recompensas aos colaboradores).  

Deste modo, pretendeu-se, analisar e verificar quais os fatores que atraiam a satisfação 

do colaborador. Com os resultados do presente estudo foi também possível extrair 

conclusões sobre o desempenho da organização. 

➢ Justificação da Estrutura do Inquérito  

Este inquérito é constituído por uma breve introdução, a qual explica ao inquirido a razão 

do estudo, sublinhando também o aspeto do anonimato, e por um conjunto de questões 

gerais bem como especificas, onde é utilizada sempre uma linguagem simples, acessível 

e compreensível por forma a simplificar a interpretação por parte do público-alvo.  

O presente inquérito encontra-se dividido em três partes:  

• A Parte I – Consiste em averiguar a imagem, clima social e condições de trabalho 

vigentes;  

• A Parte II – Tem como objetivo analisar a atuação da Gerência; 
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• A Parte III – É dedicada a sugestões. 

O inquérito é composto por dois quadros que agrupam um total de vinte e uma questões 

fechadas. Este tipo de questões tem como principal objetivo facilitar as respostas do 

inquirido bem como o respetivo tratamento de dados. Contudo, as questões fechadas 

também apresentam algumas desvantagens, uma vez que a informação contida nas 

respostas acaba por não ser muito rica e, as conclusões que se retiram das mesmas são 

demasiado simples. Neste contexto, o questionário apresenta uma questão aberta, de 

modo a dar oportunidade aos colaboradores de acrescentar informação que não tenha sido 

contemplada no inquérito. 

Como se pode verificar o inquérito recorre à escala de Likert permitindo perceber o grau 

de concordância/ não concordância dos colaboradores. 

O questionário é composto por cinco níveis de concordância/discordância, sendo estes: 

“Discordo Totalmente”, “Discordo”, “Nem discordo/Nem concordo”, “Concordo” e 

“Concordo Totalmente”.  

A estagiária escolheu estes cinco níveis por serem mais claros e de fácil compreensão, 

permitindo formular uma opinião mais concisa sendo mais fácil atingir o objetivo 

pretendido. Neste sentido, é possível constatar que a escala se encontra equilibrada, 

apresentando dois pontos positivos (“Concordo Totalmente” e “Concordo”); dois pontos 

negativos (“Discordo Totalmente” e “Discordo”) e ainda um ponto intermédio ou ponto 

neutro (“Nem discordo/ Nem concordo”). O ponto neutro deve existir neste tipo de escala 

pois, face àquilo que é perguntado, é legítimo o inquirido não ter uma posição definida 

ou não querer responder. 
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➢ Relacionar as Questões Elaboradas com os Objetivos de Investigação 

Apresentados 

As questões foram elaboradas, visando atingir um objetivo específico, como se pode 

verificar na figura 4: 

 
Figura 4- Objetivos das questões do inquérito  

Fonte: Própria 

Objetivos Questões 

Objetivo 1: Depreender a visão que os 

colaborares detêm da empresa. 

1.1. A Copialta é reconhecida a nível regional? 

1.2. A empresa deve estender a sua área de atuação a 

nível nacional? 

Objetivo 2: Analisar as relações interpessoais no 

seio da empresa; perceber se as atividades 

extralaborais contribuem para melhorar o 

ambiente organizacional. 

1.3. Existe espírito de equipa? 

1.4. A relação que mantém com os demais 

colaboradores é gratificante? 

2.9. As iniciativas extralaborais e discricionárias 

propostas melhoram o ambiente organizacional? 

Objetivo 3: Compreender se as funções 

desempenhadas são compatíveis com horário de 

trabalho. 

1.5. Considera que as tarefas que lhe são atribuídas 

são compatíveis com a carga horária laboral? 

Objetivo 4: Averiguar se a remuneração equivale 

ao desempenho e se é justo face aos restantes 

colaboradores. 

1.6. Se considerar os salários pagos nesta empresa, 

reconhece que o seu salário é equivalente ao trabalho 

que realiza? 

Objetivo 5: Aferir de que modo a formação 

prestada aos colaboradores constitui uma mais 

valia pessoal e profissional. 

1.7. Considera que existem oportunidades de 

aprendizagem e de desenvolvimento pessoal? 

1.8. A empresa cria condições para que os 

colaboradores acedam à formação? 

1.9. A formação facultada nesta organização é útil? 

Objetivo 6: Entender se as condições de HSST 

bem como as condições ergonómicas estão 

asseguradas.  

1.10. A empresa tem asseguradas as condições de 

Higiene, Segurança, Saúde no Trabalho? 

1.11. Considera que o seu posto de trabalho dispõe de 

condições Ergonómicas adequadas? 

Objetivo 7: Saber se o atual SGQ constitui uma 

mais avalia no decorrer das atividades 

desenvolvidas. 

1.12. O Sistema de Gestão da Qualidade 

implementado na empresa é eficaz? 

Objetivo 8: Analisar a comunicação com a 

Gerência e perceber se perante as adversidades 

que vão surgindo é possível encontrar apoio junto 

dos elementos da Gerência. Perceber a 

flexibilidade da chefia. 

2.1. Sente que é acessível comunicar com a Gerência? 

2.4. Quando existe um problema, é possível encontrar 

ajuda junto da Gerência? 

2.8. A Gerência é flexível e adapta-se facilmente à 

mudança? 

Objetivo 9: Analisar se os colaboradores são 

compensados pelo seu desempenho e se lhe foram 

atribuídas responsabilidades importantes, de 

modo a alcançar objetivos. 

2.2. Os esforços dos colaboradores são 

recompensados? 

2.3. Considera que lhe são atribuídas 

responsabilidades importantes? 

2.5. A Gerência estimula os colaboradores e 

incentiva-os a alcançar os objetivos? 

Objetivo 10: Perceber se o Sistema de AD é 

eficiente e se as políticas de RH são adequadas. 

2.6. Considera que o Sistema de Avaliação de 

Desempenho é eficiente? 

2.7. Na sua opinião, são adequadas as políticas de 

Recursos Humanos? 
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➢ Explicação do Método de Implementação do Inquérito no Terreno e 

População   

O método utilizado foi o recenseamento4, uma vez que permite estudar a totalidade da 

população e apresenta uma vantagem, dado que o resultado obtido traduz não estimativas, 

mas resultados reais. Apesar disso, o recenseamento apresenta alguns inconvenientes, 

quando aplicado a uma população maior uma vez que tem custos mais elevados e 

apresenta resultados mais demorosos dado que o envolvimento da totalidade da 

população requer mais tempo para o estudo. 

No entanto, este método revelou ser eficaz em virtude de a população envolvida consistir 

apenas nos onze colaboradores da empresa, sendo 2 pessoas do sexo feminino e 9 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os vinte e seis e os sessenta anos de idade. 

O questionário foi distribuído aos colaboradores, os quais, após o terem preenchido 

devolveram-no à estagiária. 

➢ Análise dos Resultados Obtidos Através da Implementação do 

Inquérito no Terreno 5   

Recolhidos os dados dos inquéritos, os mesmos foram tratados, permitindo a partir das 

respostas facultadas às questões, retirar as respetivas conclusões. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Recenseamento é um estudo científico de uma população de pessoas, instituições ou objetos físicos com 

o propósito de adquirir conhecimentos, observando todos os seus elementos, e fazer juízos quantitativos 

acerca de características importantes dessa população. 

5 Este subponto teve por base os apontamentos da Unidade Curricular Folha de Cálculo. 

https://wikiciencias.casadasciencias.org/wiki/index.php/Popula%C3%A7%C3%A3o_(Estat%C3%ADstica)
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Assim, relativamente à pergunta “A Copialta é reconhecida a nível regional?”, 3 dos 

colaboradores concordam, sendo que os restantes (8) concordam plenamente. 

Verificou-se que a maioria dos colaboradores considera que a Copialta deve estender a 

sua área de atuação a nível nacional (concordam – 4; concordam totalmente – 5), 

conquistando, assim, um maior mercado na área da cópia, impressão e software. No 

entanto, é de salientar que 2 dos colaboradores se apresentaram reticentes, optando por 

responder “nem concordo/nem discordo” tal como ilustra a figura 5. 

 

 

As questões “A Copialta é reconhecida a nível regional?” e “A empresa deve estender a 

sua área de atuação a nível nacional?” permitem concluir que os colaboradores da 

Copialta sentem que a empresa tem potencial no mercado em que atua e estão dispostos 

a contribuir para a sua expansão. 
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Figura 5- Visão dos colaboradores sobre a empresa 

Fonte: Própria 
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Como se pode observar na figura 6, relativamente à questão “Existe espírito de equipa?”, 

2 dos colaboradores concordam que existe espírito de equipa, sendo que os restantes 

concordam totalmente.  

Já na questão, “A relação que mantém com os demais colaboradores é gratificante?”, 5 

dos onze colaboradores concordam que a relação existente entre os membros da equipa é 

salutar, e 6 consideram-na efetivamente gratificante. 

 

Figura 6- Relações interpessoais 

Fonte: Própria 

As relações salutares no seio da empresa são estimuladas pelas atividades que decorrem 

ao longo do ano, convívios em épocas festivas, almoço pago pelo recrutado quando faz 1 

ano de contrato, celebração dos aniversários dos membros da equipa, entre outras 

atividades.  

As respostas dadas à questão “As iniciativas extralaborais e discricionárias propostas 

melhoram o ambiente organizacional?” permitem perceber uma concordância positiva, 

reiterando o bom ambiente que se vive na empresa. Concorre para este facto, não só as 

iniciativas supramencionadas, mas também a forma como a Gerência orienta e se 

preocupa com os colaboradores, apelando à entreajuda. 
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Na questão “Considera que as tarefas que lhe são atribuídas são compatíveis com a carga 

horária laboral?” como ilustra a figura 7, todos os inquiridos consideram que as suas 

tarefas se ajustam ao horário de trabalho estabelecido pela empresa. No que diz respeito 

à parte administrativa, existe uma maior exigência para o cumprimento dos horários, uma 

vez que é necessário assegurar o apoio ao cliente (presencial e telefónico) bem como as 

responsabilidades com os fornecedores, sendo que todos os outros departamentos têm 

uma maior flexibilidade de horário, sem que o seu trabalho seja descurado.  

 

Figura 7- Compatibilidade das tarefas com a carga horária 
Fonte: Própria 

A questão “Se considerar os salários pagos nesta empresa, reconhece que o seu salário é 

equivalente ao trabalho que realiza?” tem como como objetivo depreender se a 

remuneração equivale ao desempenho do colaborador e se é justa face à dos restantes 

colaboradores. Como se pode perceber (figura 8), as respostas obtidas permitem verificar 

que cada colaborador concorda com o salário que aufere bem como com a remuneração 

auferida pelos restantes colegas. 

Figura 8- Salário equivalente e justo aos dos restantes trabalhadores 

Fonte: Própria 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5

N
º 

d
e 

p
es

so
a

s

Escala de importância

Compatíbilidade das tarefas com a carga horária  

Escala de importância:

1- Discordo Totalmente;
2- Discordo;

3- Nem Discordo/Nem Concorrdo;

4- Concordo;

5- Concordo Totalmente.

5

6

1 2 3 4 5

ESCALA DE IMPORTÂNCIA

SALÁRIO EQUIVALENTE AO TRABALHO E 

JUSTO FACE AO DOS RESTANTES 

TRABALHADORES

Escala de importância:

1- Discordo Totalmente;
2- Discordo;

3- Nem Discordo/Nem Concordo;

4- Concordo;

5- Concordo Totalmente.



  
 

Relatório de Estágio |40 

 

É notória a preocupação da Gerência relativamente a esta questão, uma vez que a empresa 

tem consciência que os bons resultados se devem ao empenho dos seus colaboradores. 

Assim, no início de cada ano, na reunião de avaliação de desempenho, é comunicado o 

aumento percentual da remuneração de cada um dos colaboradores, sendo que ao longo 

do ano são atribuídas bonificações, como por exemplo, atribuição de um valor, quando 

atingidos os objetivos pré-definidos e ainda distribuição de percentagem de lucros no final 

do ano. 

As questões “Considera que existem oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento pessoal?”, “A empresa cria condições para que os colaboradores 

acedam à formação?” e “A formação facultada nesta organização é útil?” têm como 

objetivos perceber de que modo a formação ministrada aos colaboradores constitui uma 

mais valia quer a nível pessoal quer profissional.  

As respostas foram positivas (figura 9), evidenciando, desta forma, que a Copialta 

disponibiliza e cria oportunidades de formação que permite aos formandos adquirir mais 

conhecimento em diversas áreas.  

 

Figura 9- Formação  

Fonte: Própria 

A maioria das formações são propostas pela Gerência, mas é de assinalar que existe uma 

preocupação em ouvir as necessidades de formação em áreas onde se registam maiores 

dificuldades para, deste modo, serem superadas. 
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À questão “A empresa tem asseguradas as condições de HSST?”, como se pode observar 

pela figura 10, 4 dos colaborares consideram a existência das mesmas, os restantes 

concordam totalmente, considerando que a empresa cumpre, todas as normas e que os 

colaboradores têm ao seu dispor os equipamentos de proteção individual  e coletivos. No 

que diz respeito à questão “Considera que o seu posto de trabalho dispõe de condições 

Ergonómicas adequadas?” 7 concordam que os seus postos de trabalho reúnem as 

condições ergonómicas necessárias, e os restantes concordam totalmente, considerando 

que os seus postos de trabalho estão adaptados ergonomicamente. 

 

Figura 10- Condições de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho e ergonómicas 
Fonte: Própria 
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A pergunta “O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na empresa é eficaz?” 

pretende saber se o atual SGQ constitui uma mais valia no decorrer das atividades 

desenvolvidas. Esta questão obteve a concordância dos inquiridos (figura 11). O atual 

SGQ da Copialta é uma das importantes ferramentas da mesma, uma vez que permite 

uma certificação de todos os seus processos de acordo com as normas em vigor sendo 

assim suportadas pelo sistema todas as tarefas, garantindo deste modo, a satisfação dos 

clientes promovendo a inovação e a melhoria continua. 

 

Figura 11- Eficiência do Sistema de Gestão da Qualidade implementado na empresa  

Fonte: Própria 

As questões “Sente que é acessível comunicar com a Gerência?”, “Quando existe um 

problema é possível encontrar ajuda junto da Gerência?” e “A Gerência é flexível e 

adapta-se facilmente á mudança?” têm com principal objetivo analisar a comunicação e  

perceber se, perante as adversidades que vão surgindo, é possível encontrar apoio junto 

dos elementos da mesma e se estes são recetivos à inovação. Relativamente à primeira 

questão, 10 dos inquiridos concordam totalmente. Quanto à segunda questão 2 dos 

inquiridos concordam, considerando que existe disponibilidade da Gerência para 

cooperar na superação de obstáculos; os restantes 9 concordam totalmente.  
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No que concerne à flexibilidade da Gerência face à mudança, a totalidade dos 

colaboradores consideram que a Gerência é recetiva (figura 12).  

 

Assim, pode concluir-se que os elementos da Gerência estão disponíveis para ouvir os 

colaboradores. Deste modo, pode considerar-se que os colaboradores da Copialta têm 

uma voz ativa nos mais diversos assuntos respeitantes à empresa. Sempre que são 

deparados com adversidades, é possível recorrer aos respetivos elementos da Gerência e 

discutir inúmeras soluções. A Copialta destaca-se das demais empresas da área pela 

capacidade de inovação, e pelo facto de os elementos da Gerência serem os primeiros a 

alertar para a necessidade de mudança. 

A questão “Os esforços dos colaboradores são recompensados?” pretende avaliar se o 

trabalho dos colaboradores da Copialta é reconhecido tendo em conta o seu desempenho, 

4 dos colaboradores concordam com este parâmetro sendo que os restantes concordam 

totalmente. 
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Figura 12- Comunicação, apoio e recetividade à inovação por parte da Gerência 

Fonte: Própria 
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A questão “Considera que lhe são atribuídas responsabilidades importantes?” tem como 

objetivo depreender se os colaboradores consideram que lhes foram atribuídas 

responsabilidades importantes de modo a incentivá-los a alcançar objetivos, 4 

colaboradores concordam e 7 concordam totalmente (figura 13). 

 

Figura 13- Reconhecimento, responsabilidade e incentivos aos colaboradores 
Fonte: Própria 

Cada colaborador da Copialta tem tarefas diferentes, consequentemente assume 

responsabilidades distintas, o que faz com que a sua entrega ao trabalho seja mais intensa 

uma vez que na empresa ninguém se responsabiliza por realizar as tarefas dos demais 

colaboradores.  

No que respeita à questão “A Gerência estimula os colaboradores e incentiva-os a 

alcançar os objetivos?” as respostas foram positivas, o que demostra que a Gerência 

propõe aos seus colaboradores objetivos possíveis de atingir, dando incentivos (bónus, 

fins de semana, que inclui também os familiares dos colaboradores; valores monetários; 

viagens com a parceria das marcas que representam, oportunidades de crescimento tanto 

pessoal como profissional) de modo a que estes consigam superar-se e demostrem 

entusiasmo no decorrer das atividades profissionais.  
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As perguntas “Considera que o Sistema de Avaliação de Desempenho é eficiente?” e “Na 

sua opinião são adequadas as políticas de Recursos Humanos?” pretendem averiguar se 

o sistema de AD é eficiente bem como se as Políticas de RH são adequadas, também neste 

âmbito as respostas são positivas (figura 14). Apesar de o sistema de AD não ter um 

objetivo explicito, uma vez que não existem possibilidades de progressão na carreira a 

curto prazo, é um procedimento que decorre de acordo com as normas estabelecidas pela 

empresa.   

No que diz respeito às políticas de RH, os colaboradores consideram que as que estão 

atualmente em vigor são as mais justas e adequadas.  

 

Figura 14- Sistema de Avaliação de Desempenho e políticas de Recursos Humanos 

Fonte: Própria 

O inquérito elaborado teve como objetivo central perceber o grau de satisfação dos 

colaboradores da Copialta, as práticas de GRH bem como o desempenho da Gerência.   

Face aos resultados apurados, pode concluir-se que os objetivos traçados no presente 

estudo foram alcançados, embora com algumas limitações no decorrer da recolha da 

informação, motivada pela ausência dos trabalhadores por motivos profissionais e por o 

volume de trabalho dos mesmos.  

A partir deste estudo pode concluir-se que os colaboradores da Copialta se encontram 

satisfeitos com as condições de trabalho, com as políticas adotadas de RH (horário de 

trabalho, remunerações, regalias, entre outras). É ainda de salientar que existe uma 

relação salutar entre Gerência e colaboradores, concluindo-se que o desempenho 

organizacional é excecional. 
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2.5.8. Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho 

Segundo Gregório (2017), “(…) a higiene no trabalho pretende combater, de um ponto 

de vista não médico, as doenças profissionais, identificando os fatores que podem afetar 

o ambiente de trabalho e o trabalhador, visando eliminar ou reduzir os riscos profissionais 

(condições inseguras de trabalho que podem afetar a saúde, segurança e bem-estar do 

trabalhador)”. 

Ainda de acordo com Gregório (2017), “(…) a segurança no trabalho propõe-se a 

combater, também de um ponto de vista não médico, os acidentes de trabalho, quer 

eliminando as condições inseguras do ambiente, quer formando os trabalhadores para a 

utilização de medidas preventivas. Podemos assim concluir que se dedica à prevenção e 

controlo de riscos de operação”. 

Neste sentido, é importante fazer referência à Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro atinente 

ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. 

A Copialta disponibiliza a todos os seus colaboradores equipamentos de proteção, 

individuais e coletivos, necessários para garantir a segurança no desenvolvimento das 

suas tarefas. São ainda asseguradas todas as condições de higiene aos colaboradores de 

forma a ter o máximo de conforto no desenvolvimento das suas atividades na empresa. 

Todos os colaboradores da Copialta dispõem de um seguro de acidentes de trabalho que 

é ativado sempre que, durante o desenvolvimento das atividades de cada colaborador na 

empresa, ocorre alguma situação suscetível de ser coberta pelo mesmo. 

Nestas situações o acidente é participado diretamente à companhia pelo responsável de 

RH que preenche e envia a participação. 

Nesse sentido, e tendo como objetivo a prevenção dos riscos profissionais dos 

trabalhadores, todas as entidades devem organizar as atividades de segurança no trabalho, 

visando a melhoria da proteção da segurança dos trabalhadores em todos os ramos de 

atividade. 

Anualmente a Copialta promove a realização de testes médicos a todos os seus 

colaboradores com cinquenta ou mais anos de idade, sendo que com idade inferior a 

cinquenta anos realizam de 2 em 2 anos estes exames, de forma a garantir a aptidão dos 
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mesmos para a realização das suas tarefas, de acordo com o artigo 18º da Lei n.º 102/2009. 

Os exames médicos foram realizados durante o período de estágio, a estagiária contribuiu 

neste processo de agendamento, uma vez que era necessário garantir o normal 

funcionamento da empresa. 

Posteriormente, os colaboradores preencheram uma ficha avaliando as condições de 

trabalho que auferem na Copialta.  

Foi também realizada uma visita à empresa por parte de uma auditora de HSST. As 

auditorias no âmbito da segurança e saúde no trabalho tem como objetivo proceder ao 

acompanhamento e monitorização da execução/implementação das medidas de controlo 

decorrentes das Avaliações de Riscos, dando cumprimento ao programa de prevenção e 

controlo dos riscos associados aos postos de trabalho.    

2.6. SharePoint 

O ShaerePoint é uma plataforma com um leque variado de funcionalidades e constitui 

uma ferramenta de trabalho essencial, tendo como objetivo facilitar o trabalho entre 

equipa, permitindo, deste modo, armazenar, organizar, partilhar e aceder a informações a 

partir de qualquer dispositivo. 

Ao longo do estágio, e após uma reunião da qualidade, verificou-se a necessidade de 

reformular o ShaerePoint, migrando todos os modelos da qualidade que até então se 

encontravam na Dropbox. Foi então necessário criar uma lista, com os mesmos, de modo 

a manter possível ter toda a documentação numa única plataforma e que qualquer 

colaborador faça uso da mesma de forma autónoma, o objetivo desta migração é ter o 

maior número de modelos, evitando a sua impressão e o preenchimento manual.  

Os documentos que era necessário preencher manualmente, como por exemplo os 

contratos (assinaturas), dever-se-ia justificar o porquê da sua migração não ser viável.  

Outra das potencialidades do SharePoint consiste em disponibilizar no calendário não só 

a agenda do utilizador como também de toda a equipa da Copialta. Esta gestão afigura-se 

prática para quando houver necessidade de marcar uma reunião com algum elemento e 

verificar as restrições do mesmo. 
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Durante todo o estágio, foram elaboradas diariamente propostas solicitadas pelos clientes, 

as quais eram executadas de modo criterioso, verificando-se o preço que os fornecedores 

ofereciam. Seguidamente, era feito o cálculo da margem, estipulado pela Gerência, 

consoante o artigo em causa seguindo-se do IVA de 23%, formalizava-se a proposta no 

programa de faturação, o qual   era enviada ao cliente normalmente, recorrendo ao uso do 

correio eletrónico. 

Realizado este procedimento, a proposta era colocada na plataforma do ShearPoint de 

modo a que a mesma ficasse num lugar seguro e visível a todos. Todas as sextas feiras 

cada colaborador era avisado, via email, que continha propostas em aberto. Após trinta 

dias, a proposta ficava sem efeito, uma vez que poderia existir a alteração de preços dos 

materiais e equipamentos por parte dos fornecedores da Copialta. De referir que as 

propostas dizem respeito ás atividades que qualquer colaborador deve dar prioridade, de 

modo a evitar a espera por parte do cliente e consequentemente este procurar outra 

solução na concorrência. 
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Reflexão Final 

O estágio curricular na Copialta constituiu uma etapa importante a nível profissional e 

pessoal. Foi através deste primeiro contacto com o mundo do trabalho que foram 

aprofundadas as competências adquiridas ao longo de três anos de licenciatura. 

Efetuando uma análise à formação académica, ressalta-se a importância de todos os 

conteúdos lecionados na licenciatura de Gestão de Recursos Humanos e o 

profissionalismo dos docentes que asseguraram o processo de ensino/aprendizagem. A 

abrangência multidisciplinar do plano de estudos do curso concede uma consistente 

formação. 

Há, no entanto, alguns aspetos que poderiam facilitar e promover o primeiro contacto do 

aluno com o mundo laboral. A título de exemplo, considera-se, que poderia existir mais  

que um estágio no final de cada ano letivo de forma a que o contacto com o mercado de 

trabalho se processasse de forma paulatina, permitindo aos estagiários pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos em cada ano e ajustar procedimentos, de modo a estarem mais 

aptos para exercer as atividades durante o estágio curricular final. Esta possibilidade teria 

aspetos positivos, pois permitiria um contacto mais próximo do IPG com diferentes 

empresas, e o estagiário podia também ter experiência profissional em diferentes 

empresas, o que enriqueceria o seu currículo.  

Por último, efetuando uma análise ao estágio curricular realizado na Copialta, é de referir 

que as tarefas desempenhadas foram cumpridas sem grandes dificuldades. 

O maior desafio consistiu na elaboração do inquérito, pois foi necessário estipular os 

objetivos pretendidos e elaborar as perguntas que os permitissem alcançar e 

consequentemente fazer a análise dos dados. Para a elaboração do inquérito revelou-se 

fundamental os conhecimentos adquiridos nas Unidades Curriculares de Relatórios 

Técnicos e Edição de Texto, Estudos de Mercado e Folha de Cálculo.  

É de referir que o inquérito de satisfação de colaboradores colheu a satisfação da Gerência 

e será adotado pela política da gestão de qualidade da empresa.  
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Anexo 1 

Guia de Solicitações e/ou 

Entregas de Valores 
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Anexo 2 

Plano de Formação 
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Anexo 3 

Registo da Ação de 

Formação Interna 
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Anexo 4 

Avaliação da Eficácia da 

Ação de Formação  
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Anexo 5 

Apresentações para a 

Formação Inicial   
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Anexo 6 

Requerimentos 

Férias/Justificação de 

faltas 
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Anexo 7 

Mapa de Férias 
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Anexo 8 

Despesas Realizadas no 

Exterior  
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Anexo 9 

Inquérito  
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