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Plano de Estágio Curricular
Com intuito de aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas durante o percurso
académico, foi estabelecido um plano de estágio (anexo 1). As atividades a desenvolver
ao longo do estágio foram delineadas pelo supervisor do estágio na Comunilog
Consulting Lda, e foram as seguintes:


Apoio à equipa comercial, na receção e encaminhamento de contactos;



Gestão operacional das instalações ComWork;



Controlo e geração de Leads destinados a formação financiada;



Promoção, divulgação, criação e implementação de estratégias de
marketing digital;



Identificação e sinalização geográfica de necessidades formativas em
população estrangeira;



Apoio a outras atividades comerciais e logísticas inerentes à atividade da
empresa.
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Resumo
Durante o estágio, pude realizar atividades que contribuíram para a consolidação dos
conhecimentos adquiridos no decorrer das aulas.
Este relatório tem como principal objetivo apresentar as atividades desenvolvidas no
estágio pela discente e efetuar a ligação com os conhecimentos obtidos na Escola Superior
de Tecnologia e Gestão, no curso Técnico Superior e Profissional em Gestão e Comércio
Internacional.
O estágio decorreu na empresa Comunilog Consulting Lda, que tem sede na cidade da
Guarda e com filiais em diferentes zonas do país, como Covilhã, Viseu, Coimbra, Castelo
Branco, Braga, Bragança, Évora, Algarve, Portalegre, Beja, Madeira, Barcelos, Alverca,
Setúbal, Lisboa, Açores e Vila Real. A empresa presta serviços de consultoria e de
formação profissional.
Durante o estágio pude realizar diversas atividades, tais como: organização dos
documentos das formações, entrega e acompanhamento das fichas de inscrições para as
formações, atendimento telefónico, criação e gestão de uma plataforma digital
(Facebook), esclarecimento de eventuais dúvidas aos formandos, de como efetuar a
inscrição, a documentação necessária, horário e datas das formações e uma das atividades
mais realizadas foi o estabelecimento de contactos para obter clientes para cursos online.
O relatório é composto por dois capítulos. No primeiro capítulo, irei apresentar a empresa,
as suas atividades, objetivos, missão, visão e valores, organograma assim como as
diferentes formações. E no segundo capítulo, irei descrever as atividades realizadas.

Palavras-Chaves: Gestão, Promoção, Divulgação, Formação, Controlo
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Introdução
Este relatório é o objeto de um estágio curricular, desenvolvido no âmbito do curso
Técnico e Superior Profissional em Gestão e Comércio Internacional, no Instituto
Politécnico da Guarda, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão.
O estágio é uma ferramenta fundamental para o curso, uma vez que permite aprofundar
os conhecimentos adquiridos ao longo da parte letiva do plano curricular do curso, ganhar
competências, experiências e preparar o aluno para o mercado de trabalho.
Este estágio decorreu na empresa Comunilog Consulting Lda e teve a duração total de
750 horas.
O presente relatório tem como objetivo a descrição clara, sucinta e objetiva de todas as
atividades realizadas pela aluna, bem como a apresentação da empresa.
O relatório esta dividido em duas partes. A primeira parte centra-se na contextualização
teórica, onde começo por apresentar a empresa, a Comunilog Consulting Lda. Na segunda
parte, irei descrever as atividades realizadas durante o estágio.
Para elaboração deste relatório, foi necessária uma metodologia baseada em transmissão
de informações fornecida pela empresa, através de Manual de Acolhimento da Comunilog
Consulting Lda, e pesquisas bibliográficas.
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Capítulo I
Identificação e Caracterização da
Empresa1

1

Fonte: Informação retirada e adaptada do Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, 2019

1. Apresentação da Empresa
Neste capítulo será apresentada a empresa, Comunilog Consulting Lda, nomeadamente
as áreas de formações em que atua, a apresentação da equipa, e por fim a sua missão,
visão, valores e os seus objetivos, o organograma, o universo Comunilog e a sua
responsabilidade social e ambiental.

1.1. Identificação da Empresa
A Comunilog Consulting Lda é uma sociedade por quotas, cuja atividade está centrada
na consultoria para Soluções Tecnológicas e Empresariais. Iniciou a sua atividade a 29
de setembro de 2005 e está sediada na Avenida Cidade de Bejar lote 7 R/C Esquerdo
6300-534 Guarda.
O objeto social da empresa consiste na formação profissional e outras atividades de
consultoria para os negócios e gestão.
Os seus serviços destinam-se ao Público em Geral, mas também a Microempresas e PMEs
de todos os setores de atividade, a associações de cariz empresarial e a Câmaras
Municipais.
É representada no mercado, por uma equipa multidisciplinar capaz de desenvolver
serviços nas áreas da formação profissional e parceiros de excelência nas áreas de
Consultadoria, Recursos Humanos, Marketing e Vendas, Gestão de Empresas, Soluções
Tecnológicas, Design e Internet.
A Comunilog Consulting Lda é uma empresa que tem como princípios base a inovação,
a qualidade e a oferta de um vasto leque de produtos, tendo sempre como expoente
máximo a constante satisfação dos seus clientes e tem como pilares:


O uso da criatividade e inovação no desenvolvimento das tarefas propostas;



O trabalho com seriedade, qualidade e profissionalismo;



A rapidez de execução de tarefas e trabalhos;



O amplo conhecimento do mercado;



Uma equipa multifacetada, experiente, inconformada, dinâmica e competitiva;



Recursos Humanos sempre em valorização, socialmente responsáveis em procura
da excelência;
3



Cliente como centro do universo da empresa.

1.2. Missão, Visão e Valores
A missão consiste numa declaração escrita que traduz os ideais e orientações globais da
empresa, constitui o instrumento estratégico da doutrina ou filosofia empresarial que a
empresa deve desenvolver junto dos seus públicos internos e externos.
A Comunilog Consulting Lda tem como missão “tornar os seus serviços acessíveis a todo
o território nacional de forma a conseguir atingir um maior número de pessoas
satisfazendo as suas necessidades formativas e de consultoria assumindo, assim, um
compromisso com a sociedade”.
Através da dinamização de ações e da crescente proposta de serviços a Comunilog
Consulting Lda, assente num crescente processo de inovação, desenvolve diariamente
processos de adaptação ao cliente.
A visão de uma empresa traduz, de forma abrangente, um conjunto de intenções e de
aspirações para o futuro, servindo de inspiração a todos os membros da organização.
A Comunilog Consulting Lda tem como visão “ser a primeira escolha do cliente na área
da formação e ser reconhecida pela sua qualidade, inovação e aposta constante nas
novas tecnologias”.
Os valores são constituídos pelos princípios e regras morais a que devem ser submetidas
as decisões e ações na empresa.
Os valores da Comunilog Consulting Lda “são reconhecidos e motivo de orgulho de todos
os colaboradores da empresa. Desta forma a empresa pretende torná-los parte integrante
como cultura do seu dia-a-dia e a pauta do relacionamento entre todos”.
Assim sendo, os valores da Comunilog Consulting Lda são:


Compromisso – são comprometidos a 100 %. Identificam com a missão, visão,
cultura e sucesso da COMUNILOG. O cliente e a equipa são o foco principal para
a empresa.



Inovação e Excelência – A empresa procura apostar constantemente em produtos
de qualidade excecional, em novas formas de gestão, planeamento e
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desenvolvimento da formação que acrescentem valor. Procuram constantemente
a melhoria contínua, inovação e a criatividade sem limites.


Reconhecimento e Diversão – o reconhecimento das pessoas é fundamental para
a empresa. Criar ambientes de energia positiva de diversão e alegria, onde todos
ganhem, cresçam e se divirtam.



Ética – os valores e princípios são pilares da organização. São responsáveis pelas
suas ações e resultados. Prezam sempre pela verdade, e cumprem o que prometem.



Responsabilidade e Compreensão – gostam de receber feedback e compreender
os seus clientes, parceiros e stakeholders. Criam ambientes responsáveis,
positivos e tolerantes. Vêm sempre os problemas como desafios e celebram todas
as vitórias como um sucesso de todos.



Trabalho em Equipa – desenvolvem um trabalho em equipa que os permite ser
mais fortes no mercado. Fazem o que for necessário para manterem juntos e
atingirem os objetivos de equipa. São cooperantes procurando a solução e não a
razão. São flexíveis e mudam de atitude se as coisas não estiverem a funcionar. O
espírito de ajuda é fundamental para que cheguem à meta.



Equilíbrio e Família – valorizam a partilha e o equilíbrio entre a vida pessoal e
a vida profissional. Fazem uma boa gestão do tempo para cumprir as suas tarefas
mais importantes para poderem ter mais qualidade de vida. Vêm a família como
o pilar de sucesso.



Educação e Profissionalismo – Aprendem todos os dias. Crescem todos os dias
para ajudarem uns aos outros a atingir os seus objetivos e ajudar os seus clientes
a tomarem as melhores decisões. Oferecem sempre o melhor a quem os procura.
O profissionalismo é algo que os caracteriza.



Consistência e Transparência – São consistentes nas suas ações para que os seus
clientes se sintam confiantes. São transparentes e disciplinados, por isso o
crescimento, os resultados e o sucesso da Comunilog Consulting Lda são sólidos.
Pretendem desenvolver diariamente confiança para que os seus clientes entendam
a organização como uma empresa transparente.

Os objetivos de uma empresa são metas que se pretendem alcançar, ou situações que a
empresa deseja atingir futuramente, são alvos que se selecionam e procuram alcançar
dentro de um prazo pré-estabelecido, aplicando-se os recursos disponíveis ou a afetar.
5

A Comunilog Consulting Lda pretende atingir diariamente os seguintes objetivos:


Satisfazer os clientes com elevada qualidade e valor de serviço, através de um
crescimento sustentável a fim de obter bons índices de satisfação por parte dos
mesmos;



Respeitar o meio ambiente social e físico;



Aumentar os índices de satisfação dos colaboradores para que estes se sintam
motivados e tenham orgulho de pertencer à equipa;



Alcançar um elevado grau de notoriedade da marca;



Conquistar prémios de qualidade;



Participar em atividades sociais na comunidade e contribuir para as apoiar.

Os princípios, os valores, o desempenho de cada trabalhador e a visão de qualquer
empresa fazem com que esta se torne numa empresa de sucesso. Por isso a orientação
será sempre para estas importantes premissas.

1.3. Áreas de Formação2
A Comunilog Consulting Lda organiza a sua estrutura de formação através de academias
das mais diferentes áreas de formação. As Academias de Formação da Comunilog, marca
da empresa Comunilog Consulting Lda, tem a sua atividade centrada na consultoria e
formação para particulares e empresas, sendo uma referência no setor, está implementada
a nível nacional com uma rede de centros de formação. Com uma metodologia própria e
inovadora, testada com êxito em várias unidades de formação, abaixo apresentadas, os
seus parceiros estão aptos a implementarem a sua unidade formativa e a satisfazerem as
necessidades do mercado, apoiados na vasta oferta formativa que a empresa dispõe,
permite-lhes ter melhores condições concorrenciais do que qualquer outra empresa do
setor.
O apoio constante aos parceiros de negócio, bem como o know-how que é transmitido,
facilita o crescimento rápido e sustentado da rede de Academias.
As áreas de formação em que a Comunilog Consulting Lda está acreditada são:


2

Desenvolvimento Pessoal;

Fonte: https://www.comunilog.com/reas-de-forma-o
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Formação de Professores e Formadores de Áreas Tecnológicas;



Audiovisuais e Produção dos Media;



Línguas e Literaturas Estrangeiras;



Psicologia;



Comércio;



Marketing e Publicidade;



Finanças, Bancas e Seguros;



Contabilidade e Fiscalidade;



Gestão e Administração;



Enquadramento na Empresa/Organização;



Direito;



Ciências Informáticas;



Informática na Ótica do Utilizador;



Eletricidade e Energia;



Indústrias Alimentares;



Produção Agrícola e Animal;



Ciências Dentárias;



Saúde - Programas não classificados;



Trabalho Social e Orientação;



Serviço de Transporte;



Proteção de Pessoas e Bens;



Segurança e Higiene no Trabalho;



Terapia e Reabilitação;



Ciências Farmacêuticas;



Desporto;



Cuidados de Beleza;



Silvicultura e Caça;



Serviços de Apoio a Crianças e Jovens.
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1.4. A Equipa
A Comunilog Consulting Lda tem uma equipa multidisciplinar com capacidades para
responder rapidamente às necessidades dos seus clientes.
No processo de gestão, você deve decidir aonde deseja ir antes de calcular como chegar.
Em termos mais formais, a gestão deve primeiro estabelecer seus objetivos e então
planejar as estratégias e as táticas para alcançá-los. Para implementá-las, as atividades
e as pessoas devem estar adequadamente preparadas e coordenadas com eficiência
(Spiro et al; 2009: 91).
A equipa da Comunilog Consulting Lda tem as seguintes competências:


Uso da criatividade no desenvolvimento das tarefas propostas;



Trabalho com seriedade, qualidade e profissionalismo;



Rapidez de execução de tarefas e trabalhos;



Amplo conhecimento do mercado;



Equipa multifacetada, experiente e muito dinâmica;



Recursos Humanos com alto nível de formação e competitividade.

Em 2018, a Comunilog Consulting Lda, foi nomeada como uma das 100 melhores
empresas para trabalhar em Portugal, de acordo com a revista EXAME, EVERIS e AESE
(anexo 2).

1.5. Organograma
O organograma é um instrumento que retrata, de forma esquematizada os órgãos de uma
empresa ou organização.
A estrutura de uma empresa representa a relação existente entre os vários órgãos da
unidade económica e todas as ligações hierárquicas e funcionais que entre eles se
verificam. Por vezes a estrutura de uma empresa é complexa e, sem a ajuda de uma
representação gráfica, seria difícil ver rapidamente a posição de cada indivíduo na
empresa. Daí a necessidade de organogramas que representem graficamente a estrutura
da empresa, revelando a sua natureza (Ardions et al; 2006: 45-46).
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A estrutura organizacional da Comunilog Consulting Lda, encontra-se no organograma a
seguir apresentado na figura 1, onde se pode observar como estão organizados os
diferentes departamentos e a hierarquia entre eles.

Gerência

Diretor de
Operações

Diretor
comercial

DMP e TIC

DC

Diretor
Pedagógico

DFRH

Gestor de
Formação
presencial

DQ

Gestor de
Formação
B-Learning

Técnico de
Formação

Coordenador
Pedagógico
AFbyCCL/Parceiros/Coordenadores Locais
Legenda:


DC- Departamento Comercial



DFRH- Departamento de Formação e Recursos Humanos



DQF- Departamento de Qualidade Financeiro



DMP e TIC- Departamento de Marketing e Publicidade e Tecnologias de Informação e
Comunicação



AFbyCCL- Academia de Formação
Figura 1: Organograma da Empresa Comunilog Consulting Lda
Fonte: Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda 2019
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1.6. Responsabilidade Social e Ambiental
A Comunilog Consulting Lda leva muito a sério o seu papel de responsabilidade social e
ambiental e, como tal, tenta incutir estes valores ao seu público interno – os colaboradores
– e ao público externo – os clientes.
A Comunilog Consulting Lda, apela à consciência ambiental dos seus colaboradores e
clientes, que frequentam as instalações, implementando medidas e ferramentas.

1.6.1. Sensibilização Ambiental
A sensibilização Ambiental da Comunilog Consulting Lda engloba:


Comemoração do Dia Mundial da Árvore: durante o dia os colaboradores da
Comunilog irão plantar algumas árvores;



Desenvolvimento de campanhas de reciclagem geral através do programa
Ecoponto ABC;



Criação de um programa de ecoeficiência para a empresa;



Criação de um programa de produção mais limpa – Cleaner- Prodution;



Advertências de sensibilização para que as pessoas utilizem, por dia, um só copo
de plástico para beber água, e para que utilizem apenas duas folhas de papel
quando quiserem secar as mãos;



Reutilização máxima do papel;



Substituição do suporte físico (papel), por suporte digital (documentos
eletrónicos).
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1.6.2. Solidariedade Social
A solidariedade social da Comunilog Consulting Lda abrange as seguintes atividades:


Apoio a instituições de solidariedade social com angariação de roupa, alimentos
e brinquedos através do Programa ECOABC (projeto de solidariedade social que
visa a recolha de bens alimentares, brinquedos e outros com o intuito de os
distribuir por pessoas e instituições que deles necessitem) de novembro a janeiro;



Desenvolvimento de uma ação de formação de empreendedorismo abordando
temas como empreendedorismo, gestão financeira pessoal e liderança direcionada
para crianças institucionalizadas;



Continuação do projeto EU AMO PORTUGAL;



Apoio ao associativismo através do programa Movimento Associativo Já;



Apoio ao projeto Cavaleiros de Don Sancho;



Promoção de fotografia através do projeto Clique Solidário;



Apoio a projetos musicais e associações através do programa Cultura é
Desenvolvimento.

Educação:
As responsabilidades na educação incluem as seguintes atividades:


Projeto “Dar tempo”: o envolvimento de todos é o mais importante para a
organização. Neste sentido os formadores da empresa devem agarrar o projeto
“Dar tempo”, sendo que por cada 20 horas de formação na Comunilog devem dar
uma formação dentro das suas áreas a quem mais precise. Este projeto será de
cariz facultativo;



“O Livro do Chefe” – anualmente todos os colaboradores devem enviar para o
“chefe” sugestões de 2 livros que gostariam de ler. Será feita uma análise e, caso
se justifique, será feita a compra para a biblioteca da empresa, ficando os mesmos
disponíveis para todos os colaboradores;



Consultores Jr – Apoio a integração de colaboradores juniores na organização da
empresa e apoiar duas bolsas para dois jovens anualmente.
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Sociedade:
Na responsabilidade com a sociedade fazem parte:


Prémio Voluntariado:

desenvolver um prémio para o colaborador mais

empenhado nos projetos de responsabilidade social. Este prémio deverá ser
realizado pela equipa, funcionando como um simbolismo do reconhecimento do
mesmo para a equipa;


Participação da equipa nas ações de solidariedade social.

1.7. Responsabilidade Social3
A Comunilog Consulting Lda enquanto entidade empresarial integrada na sociedade
defende e partilha valores e códigos de conduta, contribuindo com vários programas e
boas práticas para o desenvolvimento das comunidades, assumindo uma participação
ativa e consciente da sua responsabilidade social. Fomenta princípios nos seus
colaboradores para práticas de sustentabilidade ambiental social e económico,
solidariedade e respeito pelo meio ambiente. Autoriza e incentiva os seus colaboradores
a participar em programas de voluntariado, ou atividades inseridas numa componente de
intervenção na sociedade.
Este programa tem como objetivo desenvolver as comunidades onde a Comunilog
Consulting Lda está inserida e ajudar a criar uma sociedade mais consciente e inclusiva,
e o desenvolvimento de uma comunidade mais solidária, contribuindo assim de uma
forma tangível, através do seu melhor ativo que são os seus recursos humanos, para uma
sociedade mais justa e fraterna.

1.7.1 Programas
A responsabilidade social da Comunilog Consulting Lda tem os seguintes programas:

3

Fonte: https://www.comunilog.com/respsocial
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A Cultura é um pólo de desenvolvimento (figura 2) de uma sociedade
desenvolvida. Através deste programa a Comunilog Consulting Lda apoia todas as
coletividades e pessoas e ou grupos em nome individual que promovam a cultura. A
Comunilog Consulting Lda participa através de iniciativas, apoio logístico e financeiro
contribuindo para o desenvolvimento do código genético de um povo que são as suas
raízes e a sua cultura.

Figura 2: Logótipo do Programa Cultura é Desenvolvimento
Fonte: https://www.comunilog.com/respsocial

Essencialmente os consultores Júnior são na sua essência estagiários com grande espírito
de criatividade combinado com profissionalismo, juventude, inovação, dinâmica e
criatividade correlacionados com qualidade responsabilidade profissional e ética.
O Projeto Consultores Júnior (figura 3), tem como objetivo aproximar a Formação
Profissional e Académica do mundo empresarial, colmatar as suas necessidades através
da prestação de serviços em diversas áreas da formação interna das escolas. Este contacto
direto com o mundo empresarial, na realização de projetos técnicos, apostando na
capacidade empreendedora e no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus
elementos fornecendo às empresas serviços com a máxima qualidade e eficiência,
colmatando também algumas lacunas do seu plano curricular, acaba por desenvolver as
competências chave no campo social e de gestão empresarial.
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Figura 3: Logótipo do Programa Consultores Júnior
Fonte: https://www.comunilog.com/respsocial

Eu amo Portugal (figura 4), é um programa da Comunilog Consulting Lda que valoriza o
que é da empresa, mobiliza os seus colaboradores clientes e sociedade em geral para o
que é nacional, preferindo assim produtos e marcas portuguesas, mostrando às pessoas o
orgulho no que é português. Através desta sensibilização procura dinamizar o tecido
empresarial português, a economia e através destas mudanças de comportamento
contribuir para o aumento do PIB, redução do desemprego, equilíbrio da balança
comercial entre outras, elevando assim a autoestima e o amor próprio dos portugueses.

Figura 4: Logótipo do Programa Eu Amo Portugal
Fonte: https://www.comunilog.com/respsocial
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1.8. Universo Comunilog
O universo Comunilog representa as diferentes instituições com quem a empresa tem
parceria e que auxiliam no seu funcionamento e desenvolvimento.
As Academias de formação By Comunilog (figura 5), é toda uma rede de parceiros, que
representam a marca Comunilog Consulting Lda para a área da Formação Profissional.

Figura 5: Logótipo de Academias de formação By Comunilog
Fonte: Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, 2019

A webIQ (figura 6) é uma empresa jovem e inovadora que pretende ser um parceiro
tecnológico na área da tecnologia, marketing e comunicação.

Com um mercado

globalizado altamente concorrencial, é fundamental criar produtos e soluções que criem
vantagem competitiva aos seus clientes.

Figura 6: Logótipo da Empresa webIQ
Fonte: Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, 2019

O iLearning (figura 7) é uma plataforma de ensino e formação online inovadora, que
permite aos seus formandos um ensino à distância de qualidade. Com uma oferta
formativa variada e atualizada frequentemente, esta plataforma de ensino pretende
responder às necessidades formativas de diferentes profissionais, sempre ajustadas ao
mercado de trabalho

Figura 7: Logótipo da Plataforma iLearning
Fonte: Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, 2019
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A European Business Consulting, é uma empresa especializada na captação de
investidores para países Sul Americanos. Para além disso, a European Business
Consulting é também uma consultora especializada em representações de Master
Franchisings.
Dentro da sua lógica de investimento para a área dos transportes, a Comunilog Consulting
Lda, tem 49 % de uma Escola de Condução - Auto Beira Côa - situada na Cidade de
Pinhel (figura 8).

Figura 8: Logótipo da Escola de Condução - Auto Beira Côa
Fonte: Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, 2019

A GA – Gesto Apreciativo (figura 9) é uma empresa de Consultoria e Formação
Profissional e tem como propósito seguir elevados padrões de qualidade e desempenho,
contribuindo para o desenvolvimento das pessoas e das organizações.

Figura 9: Logótipo da Empresa Gesto Apreciativo
Fonte: Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, 2019
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Capítulo II
Atividades Desenvolvidas

2. Atividades Desenvolvidas no Estágio
O segundo capítulo deste relatório destina-se a apresentação das diversas atividades que
desenvolvi ao longo do estágio.
Apenas serão descritas as atividades realizadas no decorrer do estágio, uma vez que
algumas das atividades descritas no plano de trabalho não foram realizadas.
Na fase inicial do estágio, foi feita a apresentação da empresa Comunilog Consulting Lda,
e das atividades a desenvolver pela estagiária.

2.1. Organização de Documentações
No segundo dia de estágio, estive a organizar as documentações da empresa, os
documentos e certificados dos cursos dos formandos num dossier.
Devido ao elevado número de formandos e documentos, existe na empresa a regra de que
a organização deve ser feita por ordem alfabética dos nomes dos formandos, regra geral,
do primeiro e segundo nome.

2.2. Atendimento telefónico
Após o segundo dia e em diante, na secretária, onde era o meu espaço de trabalho (figura
10), uma das principais atividades que realizei foi o atendimento telefónico. Essa
atividade permitiu-me colocar em prática os conhecimentos adquiridos na unidade
curricular de Técnicas de Comunicação Internacional, em que aprendemos a comunicar
com o público não só de maneira direta, ou seja, fisicamente, por exemplo em reuniões,
como também por canais de comunicação via telefone. Também tive que aplicar,
juntamente com os conhecimentos adquiridos na aula, as regras de atendimento telefónico
da Comunilog Consulting Lda.
Esta atividade baseou-se em atender as chamadas telefónicas, esclarecer eventuais
dúvidas, acerca de formações, a morada da empresa, ou então solicitar e anotar o contacto
da pessoa e informar que posteriormente seria contactado por um colega que poderia dar
mais algumas informações.
Atualmente, toda a empresa deve estar sintonizada com o mundo à sua volta, e o
funcionário deve, por sua vez, estar sintonizado com sua empresa e com o mundo.
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A comunicação é a principal ferramenta de informação para manter as partes
sintonizadas. Para sentir-se parte integrante de um processo – ou seja, sintonizado com
os elementos participantes – é necessário ter informações e, além disso, em uma empresa,
é preciso fazer circular as informações (Terciotti e Macareno; 2013: 74).
Segundo o Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting Lda, as regras de
atendimento telefónico são:


Identificar a empresa;



Saudar;



Identificar o emissor;



Facultar a informação solicitada;



Verificar se restam dúvidas;



Verificar se existem outras questões;



Agradecer contacto e despedir-se com simpatia.

Exemplo: “Comunilog (Consulting), boa tarde. Está a falar com Sara, em que posso
ajudá-lo(a)? “; “Uma vez que já não lhe restam dúvidas, agradecemos o seu contacto e/ou
a sua preferência. Continuação de um bom dia”.

Figura 10: Espaço da Estagiária
Fonte: Comunilog Consulting Lda
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2.3. Gestão operacional das instalações ComWork
Outra, das atividades que pude realizar, foi a gestão das instalações (figura 11) da empresa
ComWork.

Figura 11: Instalações ComWork
Fonte: Comunilog Consulting Lda

A ComWork, atualmente denominado por Gesto Apreciativo, é um espaço adquirido pela
empresa Comunilog Consulting Lda com intuito de poder obter mais espaço para as
formações. Fiquei responsável por esse espaço durante todo o estágio. Sendo assim, uma
das atividades que tive de realizar foi manter as salas das formações (figura 12) limpas e
organizadas, a impressora e a máquina de café limpas.

Figura 12: Uma das Salas de Formação
Fonte: Comunilog Consulting Lda
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A sala de convívio (figura 13) é um dos espaços que tive de manter limpo e organizado,
e também os materiais (canetas de quadros, materiais de casa de banho e para máquinas
de café sempre repostos no lugar).

Figura 13: Sala de Convívio
Fonte: Comunilog Consulting Lda

Neste momento, a sala CoWork (figura 14) é um lugar reservado para aluguer de espaço,
entretanto utilizado também por um fotógrafo, para exercer as suas funções.

Figura 14: Sala CoWork
Fonte: Comunilog Consulting Lda
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2.4. Entrega e Encaminhamento das fichas de inscrição para as formações
Uma das atividades que realizei foi a entrega e encaminhamento das fichas de inscrição
para as formações.
Esta atividade baseou-se em entregar as fichas de inscrição do CEFOSAP e da
privacidade (figura 15) para os formandos preencherem e assinarem. De seguida,
juntamente com a respetiva documentação de cada formando, fazia o seu
encaminhamento para o Gestor de Formação.

Figura 15: Ficha de Inscrição do CEFOSAP e Privacidade
Fonte: Comunilog Consulting Lda

O encaminhamento das fichas de inscrição dos formandos é feito por e-mail, após a sua
digitalização. A documentação a solicitar aos formandos é a cópia do cartão de cidadão,
cópia do certificado de habilitações e cópia do IBAN com nome, não podendo ser o de
multibanco.
Para os participantes que não pretendam deixar a cópia do seu cartão de cidadão, a
empresa fornece uma declaração (figura 16) para que possa anexar à ficha de inscrição.
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Figura 16: Declaração de substituição de cartão de cidadão
Fonte: Comunilog Consulting Lda

A empresa presta formação financiada e autofinanciada. O procedimento citado
anteriormente é direcionado apenas para as formações financiadas.
Para as formações autofinanciadas existia outro procedimento, que consistia em solicitar
o contacto e o e-mail dos participantes e informar que posteriormente poderia ser
contactado pelo gestor comercial da empresa ou consultar a oferta formativa da empresa
no site www.gestoapreciativo.pt ou na página do Facebook.
Também fiquei encarregue de imprimir fichas de inscrição quando estivesse finalizada,
fotocopiar e digitalizar a documentação dos formandos juntamente com as fichas de
inscrição e enviá-los para o gestor de formação.
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2.5. Angariar clientes para cursos online
Através de uma lista de contactos telefónicos disponibilizados pela empresa, fiz contactos
para diversos países de CPLP para obter novos clientes para a empresa Comunilog
Consulting Lda.
Esta atividade permitiu-me expandir a minha visão acerca do comércio internacional, uma
vez que pude partilhar informações com pessoas de diferentes países, nomeadamente
Angola, Guiné-Bissau, Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique.
No site do Ilearning da Comunilog Consulting Lda encontram-se diversos cursos online
que os clientes podem fazer (um total de 60 cursos).
O iLearning é uma plataforma de ensino e formação online inovadora, que permite aos
formandos um ensino à distância de qualidade. Com uma oferta formativa variada e
atualizada frequentemente, esta plataforma de ensino pretende responder às necessidades
formativas de diferentes profissionais, sempre ajustadas ao mercado de trabalho.
Apesar de se tratar de ensino à distância, a equipa da Comunilog Consulting Lda de
formadores acompanha todos os cursos, garantindo uma melhor experiência e resultados.4

4

Fonte: https://ilearning.pt
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Conclusão
Após a conclusão do meu estágio, pude notar que melhorei e muito as minhas
aprendizagens e aprofundei bastante os meus conhecimentos.
O estágio permitiu-me criar uma nova visão em relação ao mundo de trabalho, pois
deixou-me preparada para tal.
Aprendi que dentro de uma empresa podemos ter multifunções, e muitas vezes algumas
não são necessariamente aquilo que aprendemos na escola, ou esperávamos fazer, mas
que poderá a vir ser necessário para o nosso futuro no ambiente de trabalho.
Aprendi que o estágio permiti-nos evoluir não apenas a nível profissional como também
a nível pessoal, uma vez que nos ensina o trabalho em equipa, o saber comunicar, o saber
estar, e a capacidade de colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas,
como foi o caso das matérias lecionadas na Unidade Curricular de Técnicas de
Comunicação Internacional.
Em suma, o estágio foi uma experiência bastante enriquecedora pois tornou-me uma
pessoa mais empenhada, responsável e preparada para o mercado de trabalho.
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