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Plano de Estágio Curricular 

Antes de se dar o início do Estágio Curricular na empresa Santos e Vale foi sugerido pelo 

supervisor, Eng. Raúl Soares, o Plano de Estágio Curricular, o qual contemplava os seguintes 

tópicos:  

 

• Acolhimento no local de Estágio: apresentação dos trabalhadores e respetivas funções, dos 

procedimentos da empresa e formação base sobre as ferramentas de gestão utilizadas na 

empresa; 

• Auxílio nas funções de apoio ao cliente: serviço pós-venda, tratamento de processos de 

incidências e reclamação; 

• Desenvolvimento de tarefas da área da gestão de recursos humanos: interação com o back 

office central para suprimento dos processos de recursos humanos, preenchimento, 

consolidação e monitorização dos consumos da frota em ferramenta Excel com auxílio e 

reporte da ferramenta de gestão; 

• Realização de tarefas inerentes ao dia-a-dia da empresa: registo de recolhas, controlo de 

operações para informar os clientes, entre outras. 
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Resumo 

O presente relatório descreve as atividades desenvolvidas no Estágio Curricular, integrado no 

programa curricular da Licenciatura em Gestão da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do 

Instituto Politécnico da Guarda. 

O Estágio foi realizado na plataforma do Porto da empresa Santos & Vale, Lda e teve a duração 

de 400 horas, tendo decorrido no período de 17 de junho a 30 de agosto de 2019. 

A Santos & Vale, Lda é uma empresa de logística, transporte e distribuição de mercadorias, 

sedeada em Bucelas, Lisboa e apresenta 16 plataformas próprias numa das quais foi realizado o 

estágio curricular. 

O Estágio Curricular representou o primeiro contacto com o quotidiano de uma empresa como 

gestora, permitindo colocar em prática os conceitos adquiridos ao longo dos 6 semestres da 

licenciatura em Gestão. Desta forma, o estágio contribuiu para uma boa formação e para a 

consolidação de aprendizagens, revelando-se um importante fator para uma maior valorização 

tanto na qualificação profissional como no âmbito pessoal. 

Este documento encontra-se dividido em quatro capítulos. O primeiro visa analisar a empresa 

acolhedora de estágio, o segundo incide sobre a plataforma onde o estágio foi realizado, no terceiro 

apresentam-se os setores de atividade da empresa e por último existe um capítulo destinado à 

apresentação das atividades realizadas ao longo do estágio curricular. 

  

Palavras-Chave: Gestão; Logística; Transporte; Expedição; Recursos Humanos; 

JEL-Classification:   M0- General 

M1- Business Administration 
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Lista de Conceitos 

Clusters  Grupo de empresas que estão ligadas através de relações empresariais numa 

determinada região. 
 

Cross-

docking 

Sistema de distribuição no qual o produto que foi comprado pelo cliente é 

despachado para um centro de distribuição a partir do qual a mercadoria é 

expedida para o consumidor final. 

 

Distribuição Operação pela qual se reparte entre vários o que pertence ou toca a cada um 

deles. 

 

Kitting Processo no qual vários itens são agrupados e empacotados para posteriormente 

serem entregues no cliente final como uma unidade. 

  

Logística Processo da cadeia de abastecimento que planeia, implementa e controla de 

modo eficiente e eficaz os fluxos e o armazenamento de bens, serviços e 

informação relacionada, do ponto de origem ao ponto de consumo, de acordo 

com as necessidades dos clientes. 

 

Logística 

Inversa 

Área da logística que trata, genericamente, do fluxo físico de produtos, 

embalagens ou outros materiais, desde o ponto de consumo até ao local de 

origem. 

 

Logística 

Promocional 

Atividade dedicada exclusivamente à gestão e tratamento de elementos 

promocionais. 

 

Packing Processo de acomodação de um produto antes do envio ao cliente, envolvendo 

atividades como a embalagem, organização e proteção do item. 

Picking Processo de separação cuidadosa dos produtos conforme o pedido feito pelo 

cliente da empresa que serão encaminhados posteriormente até ao cliente final. 

O picking pode ser de forma discreta, por zona, por lote ou por onda. 

 

Soft skills Habilidades particulares da personalidade e comportamento de um indivíduo 

que nascem de acordo com as experiências, cultura, criação e educação de cada 

um. Envolvem aptidões mentais, emocionais e sociais.  
 

Transporte Ato de levar algo de um lugar para outro. 
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Introdução 

Com o término do estágio, tornou-se necessário elaborar o presente relatório, para dar 

cumprimento ao estipulado no plano curricular do curso de Gestão para a obtenção do grau de 

licenciado. O estágio decorreu na empresa Santos e Vale, mais concretamente na plataforma do 

Porto.  

A escolha da entidade acolhedora recaiu sobre a vontade de viver a agitação do dia-a-dia na 

cidade do Porto, sobre o interesse aliado à curiosidade de aprender mais sobre os serviços 

prestados pela entidade e por último, mas não menos importante, pelo reconhecimento e 

evolução da empresa. 

O presente relatório tem como objetivo apresentar a entidade acolhedora e descrever de forma 

sucinta as atividades desenvolvidas ao longo de todo o estágio curricular. As tarefas realizadas 

pela estagiária no decorrer do estágio curricular permitiram colocar em prática os 

conhecimentos adquiridos ao longo da licenciatura e também obter novas competências e 

conhecimentos, contribuindo assim para o enriquecimento pessoal e intelectual da estagiária. 

De modo a facilitar a compreensão deste relatório, o mesmo foi dividido em quatro capítulos. 

O primeiro destina-se a apresentar a empresa Santos e Vale de modo geral, descrevendo a sua 

estrutura e funcionamento. No segundo capítulo apresenta-se a plataforma onde decorreu o 

estágio analisando também o meio envolvente onde esta se insere, no concelho de Valongo, 

Porto. O terceiro capítulo apresenta de forma sucinta os setores de atividade da empresa Santos 

e Vale, nomeadamente a logística e o transporte rodoviário de mercadorias. O quarto e último 

capítulo explana todas as atividades realizadas ao longo do estágio desde as mais básicas até às 

mais complexas. 

O presente documento termina com uma breve conclusão retirada pela estagiária referente à 

experiência que foi o estágio curricular. 
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Capítulo I - A Santos & Vale 

1.1  Nota Introdutória 

Neste capítulo pretende-se apresentar e caracterizar de uma forma resumida a empresa Santos 

e Vale, empresa acolhedora de estágio. O capítulo inicia com uma caracterização geral da 

empresa, segue-se a apresentação da missão, valores e desafios e as várias plataformas da 

empresa. Apresenta-se ainda as várias plataformas da empresa, os serviços prestados, a 

importância dos recursos humanos e termina-se o capítulo com a elaboração da análise SWOT.    

A maior parte da informação apresentada ao longo do capítulo I foi facultada pela empresa ou 

retirada do respetivo web site, http://www.santosevale.pt/. 

 

1.2  Apresentação da Santos e Vale 

A empresa Santos e Vale, Lda. é uma transportadora que foi fundada em 1982 em Lisboa pelo 

pai – Joaquim Vale e pelo seu filho mais velho - Armindo Vale. Os primeiros passos foram 

dados com camionetes de aluguer utilizadas somente para desempenhar a atividade inicial – o 

transporte como se pode verificar no anexo 1. Mais tarde passaram a ingressar a direção da 

empresa os restantes filhos – Luís e Joaquim Vale, podendo assim afirmar-se que se trata de 

uma empresa familiar. 

Com o passar dos anos a Santos e Vale, Lda foi crescendo, passando a operar também em 

logística e distribuição. Com estas valências tornou-se uma empresa de renome, principalmente 

a nível nacional. A empresa, em 2019, possui 16 plataformas próprias de distribuição e cross-

docking, estrategicamente distribuídas por Portugal para permitirem responder às necessidades 

dos clientes rápida e assertivamente.  

Para além da rede de plataformas em Portugal é ainda possível acompanhar os clientes em 

território europeu através de parcerias com empresas locais, assegurando um serviço de 

excelência. A empresa opera em 13 países, dos quais se destacam a Itália, França, Suíça, 

Alemanha, Inglaterra, Estónia e Bulgária. 

http://www.santosevale.pt/
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Fonte: Informação fornecida pela Santos & Vale 

A Santos e Vale tem efetuado sistematicamente alterações estruturais na sua rede de 

distribuição devido às crescentes exigências do mercado e ao seu ritmo de crescimento. Estas 

alterações permitem à empresa e aos clientes beneficiarem de custos mais competitivos para o 

tráfego ibérico e são um passo que permite fazer a diferença face aos seus concorrentes, 

garantindo ainda a qualidade em tempo desejado.  

A qualidade foi um fator importantíssimo para o desenvolvimento da Santos e Vale, como tal 

a empresa encontra-se dotada de um sistema de qualidade certificado, desde 1999, de acordo 

com a norma ISO 9001, certificação que tem sido renovada pela TÜV Rheinland Portugal.  Para 

que haja a renovação da certificação é necessário que a empresa certificadora proceda a 

auditorias anuais de vigilância e após três anos favoráveis é renovada a certificação.  

O sistema de qualidade da empresa Santos e Vale permitiu incrementar a melhoria contínua nos 

serviços prestados, nomeadamente através da revisão e adequação dos objetivos da qualidade 

tendo em conta os requisitos dos clientes. Através desta imposição contínua de qualidade 

resultou a coordenação entre os diversos departamentos da empresa e a simplificação do 

trabalho diário dos funcionários. 

A qualidade e excelência que a Santos e Vale exige em cada serviço permitiu-lhe não só 

angariar alguns prémios que se encontram destacados no anexo 2, mas também fidelizar grandes 

clientes, os quais representam marcas reconhecidas e utilizadas pelas pessoas no dia-a-dia. Sem 

estes clientes a empresa não conseguiria ultrapassar o milhão de expedições em 2018, sendo 

que os principais clientes da Santos e Vale podem ser observados na figura 1. 

 

 

Figura 1 Principais Clientes da Santos & Vale 
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Fonte: Santos & Vale, Lda (2019) 

Com a análise dos principais clientes da Santos e Vale conclui-se que a empresa transporta 

mercadorias que se incluem em diversos setores, sendo os principais: alimentar, 

eletrodomésticos e produtos de higiene. Na figura 2 podem observar-se os principais setores 

onde se inserem as mercadorias transportadas pela empresa Santos e Vale de forma mais 

explícita. 

 

Figura 2 Setores de Transporte 

 

Para além de se aliar a grandes marcas, a Santos e Vale (SV) apresenta uma grande 

responsabilidade com a sociedade em geral apoiando causas humanitárias de forte impacto na 

vida dos implicados. Desta responsabilidade social destacam-se causas como: 

 Apoio à Cruz Vermelha Portuguesa na missão Embondeiro por Moçambique, na qual a SV 

se comprometeu a transportar os diversos donativos para o armazém central no Prior Velho; 

 Apoio à Associação Humanitária para Educação e Desenvolvimento - Capulana, uma 

associação que tem por objetivos dar acesso a nutrição, educação e saúde a todas as crianças 

e jovens moçambicanos. Mais uma vez prestando serviços de transporte de toda a mercadoria 

para seguir em contentores. 

 Apadrinhamento de duas crianças através da Associação Capulana ajudando assim em todos 

os custos de alimentação, educação e saúde dos irmãos Alfiado e Andrique. 

Podem ser visualizadas algumas imagens referentes a algumas das ações de solidariedade 

praticadas pela Santos e Vale no anexo 3. 



 

Relatório de Estágio | 5  

1.3  Missão, Valores e Desafios da Empresa 

 

A. Missão 

A missão deve ser uma definição clara e sucinta daquilo que a empresa se propõe fazer, de que 

forma o deseja fazer e para quem se destina a fazer. Para quem lê a missão de uma empresa 

deve ser percetível a sua razão de existir e quais os objetivos da empresa. 

Como tal a Santos e Vale apresenta como missão: Analisar e oferecer a melhor solução de 

logística e de transporte para cada cliente. (Santos & Vale, Lda, 2018) 

 

B. Valores  

Os valores não são mais do que a identidade da empresa. Devem ser vistos como regras a seguir 

diariamente para o bom funcionamento da empresa, o que permitirá chegar a resultados 

positivos. Servem ainda como bússola para a tomada de decisões. 

A estagiária definiu, através do contacto com o dia-a-dia da empresa, os valores pelos quais a 

empresa Santos e Vale se rege. 

Na Santos e Vale os valores fundamentais pelos quais a empresa se rege são:  

• Melhoria contínua; 

• Confiança; 

• Trabalho em equipa; 

• Respeito mútuo entre os colaboradores; 

• Inovação; 

• Qualidade; 

• Eficiência; 

• Sustentabilidade. 
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C.  Desafios 

Uma vez que a visão de uma empresa é o que orienta as suas ações para o futuro e se encontra 

em constante modificação consoante fatores internos e externos à empresa, a Santos e Vale opta 

por definir ano após ano os seus desafios.  

Em 2019 os principais desafios que a empresa pretende superar são: perceber e potenciar o 

talento dos colaboradores; diminuir a pegada ecológica tornando-se mais sustentável e eficiente 

através de diversas iniciativas e investimentos; apresentar aos clientes soluções com valor 

acrescentado; criar preços mais competitivos não descurando do cumprimento rigoroso dos 

processos com qualidade e segurança máximas. 

Existe ainda um desafio de longo prazo que a Santos e Vale denominou de “Saldo Zero”, o qual 

tem por objetivo minimizar incidentes que possam ocorrer durante o transporte e na 

manipulação das mercadorias. Acidentes não ocorrem somente nos armazéns, muitas vezes 

ocorrem também no ponto de origem ou de destino da mercadoria. A chave para chegar ao 

“Saldo Zero” é atender às necessidades específicas de cada tipo de produtos e suas regras de 

funcionamento, estas são estritamente aplicadas para evitar qualquer tipo de incidente durante 

o processo de logística ou de transporte das mercadorias.  

  

1.4  As Várias Plataformas da Empresa Santos & Vale  

Como já foi referido a Santos e Vale possui 16 plataformas próprias, as quais constituem uma 

extensa e complexa cadeia de distribuição cobrindo serviços em grandes centros urbanos e em 

aldeias mais remotas, chegando atualmente a cerca de 25.000 localidades a nível nacional. 

Sempre que possível e necessário as plataformas vão sendo expandidas e melhoradas, por vezes 

alteradas para pavilhões com as condições necessárias para responder às crescentes exigências 

dos serviços ou então são criadas outras para aumentar a rede e chegar mais longe. 

As novas plataformas não só permitem chegar a um maior número de localidades, como 

também é possível aumentar o horário de recolhas e entregas nas localidades abrangidas por 

estas novas plataformas de modo a que a rede Santos e Vale está cada vez mais próxima dos 

consumidores. 
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Fonte: Santos & Vale, Lda (2019) 

Todo o investimento em plataformas permitiu aumentar as áreas de armazenamento e o número 

de cais suficientes para satisfazer as necessidades dos serviços prestados aos clientes. Estes 

números garantem que os serviços sejam feitos de forma segura e com qualidade, os cais e as 

áreas das plataformas da empresa Santos e Vale podem ser confirmadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 Plataformas Logísticas da Santos & Vale 

 

 

 

 

Podemos concluir que a área total difere em grande escala da área coberta porque há a 

necessidade de ter espaço para os camiões fazerem manobras e, para além disso, mesmo que 

estes estejam estacionados nos cais não podem impedir a movimentação dos restantes veículos. 

Na tabela 1 denota-se ainda a falta de dados relativos à plataforma do Porto, uma vez que a 

tabela foi fornecida pela empresa e à data da criação dessa mesma tabela ainda não existia a 

plataforma de Viseu. 

O alargamento e aumento da rede de plataformas de distribuição ao longo dos anos faz parte de 

um crescimento sustentado. A rede de plataformas próprias da empresa Santos e Vale pode ser 

visualizada na figura 3. 
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Fonte: Fornecido pela Santos & Vale 

 
Figura 3 Mapa das Plataformas da Santos & Vale 
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1.5  Serviços Prestados 

Os serviços prestados pela Santos e Vale podem ser divididos em duas categorias – distribuição 

e transporte, e logística, existindo ainda serviços especiais que necessitam de outros cuidados 

ao longo do transporte e manuseamento das mercadorias. 

Antes da distinção e explicação dos serviços prestados importa referir que os armazéns da 

Santos e Vale se encontram abertos 24horas. O trabalho é realizado por turnos e há serviços 

que são efetuados somente no período noturno. 

 

A. Distribuição e Transporte 

 

Antes de mais importa fazer uma breve distinção entre transporte e distribuição. O primeiro 

destina-se a transportar mercadorias diretamente de um ponto para o outro tratando-se de cargas 

completas ou de cargas que seguem de um armazém para outro. O segundo diz respeito à 

entrega porta a porta de mercadorias que partem dos diversos armazéns e são entregues 

consoante a disposição da mercadoria nos automóveis de transporte. 

A distribuição e o transporte são rastreados para que as mercadorias consigam chegar ao destino 

em segurança e acima de tudo para conseguir dar resposta aos clientes em tempo real sobre as 

previsões de horários de entrega ou recolha. 

Ambos os serviços podem ser efetuados através de expedições e recolhas, os quais são 

requeridos pelos vários clientes da Santos e Vale. Posteriormente, os gestores dão seguimento 

às respetivas guias de transporte e/ou outros documentos, como faturas e procedimentos 

logísticos necessários para que as mercadorias sigam em conformidade. Importa também referir 

que as carrinhas ou camiões que procedem à entrega das mercadorias numa determinada zona 

geográfica são os responsáveis por recolher mercadorias nessa mesma zona. Por exemplo: uma 

carrinha faz entregas de mercadorias na zona da Maia entre as 9:00 e as 15:00 e posteriormente 

das 15:00 às 19:00 horas recolhe todas as mercadorias na Maia, este procedimento ajuda a 

diminuir os quilómetros que o camião faz vazio, e consequentemente os gastos. 
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Fonte: Santos & Vale, Lda (2019) 

Na Santos e Vale o transporte é realizado entre as várias plataformas no período noturno, pois 

uma mercadoria pode ser recolhida num distrito abrangido por uma plataforma e ser entregue 

numa região abrangida por outra plataforma. Os distritos abrangidos por cada plataforma 

podem ser visualizados na figura 3. 

A empresa apresenta um serviço de transporte que faz o transporte direto Lisboa-Espanha-

Lisboa e o serviço 24horas Galiza que permite que a carga chegue à Galiza, que é um dos 

principais clusters ibéricos. Na figura 4 observa-se o cartaz da apresentação à comunidade do 

serviço “Galiza 24h” praticado pela empresa Santos e Vale. 

 

 
 

Figura 4 Apresentação do Serviço Galiza 24h 

 

 

A distribuição é realizada em diversas vertentes, tais como Business to Business, Business to 

Consumer, grandes superfícies e grande distribuição. Salienta-se que a distribuição nas grandes 

superfícies apresenta regras específicas, nomeadamente a descarga ser feita consoante a ordem 

de chegada dos camiões ao local de descarga e algumas superfícies apresentam ainda horários 

restritos para a realização desta tarefa. 
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B. Logística 

A logística engloba uma extensa gama de complexas tarefas de apoio ao transporte e 

distribuição de mercadorias, tarefas essas que passam por:  

• Aprovisionamento – receção, manuseamento e conferência de mercadorias; 

• Preparação de encomendas – etiquetagem, acondicionamento da mercadoria, picking 

& packing; 

• Gestão – documentação, seguros, rastreabilidade, relatório de incidências, devolução e 

digitalização de documentos. 

 

As atividades anteriormente referidas são desenvolvidas por qualquer empresa que tenha como 

atividade a logística e foi através da análise do dia-a-dia da empresa Santos e Vale e da 

verificação das atividades descritas por outras empresas do mesmo ramo que a estagiária definiu 

a classificação apresentada para as diversas tarefas. 

Não é por acaso que as tarefas referidas se inserem todas no setor da logística, de alguma 

maneira elas encontram-se correlacionadas e como tal importa referir de que modo isso 

acontece na empresa Santos e Vale. 

Qualquer mercadoria quando chega aos armazéns da Santos e Vale tem de ser conferida, é então 

que entra o aprovisionamento em que os responsáveis analisam a carga de maneira a 

perceberem se a mercadorias está em conforme ou se ocorreu alguma incidência durante a sua 

recolha. Entenda-se por incidência todo e qualquer dano que a mercadoria apresente e que a 

impossibilite de ser aceite pelo cliente final. Para além desta conferência importa, ainda, 

reportar no software em que armazém se encontra a carga para que esta possa ser rastreada e 

para impossibilitar extravios. Esta leitura da carga só é possível através de uma etiqueta que é 

colada na mercadoria. É de salientar que a SV é capaz de fazer a leitura de 100% das 

mercadorias. 

Importa ainda referir dentro do aprovisionamento que toda a carga é transportada e manuseada 

pelos colaboradores da SV ou por subcontratados da mesma. Este serviço tem de ser realizado 

com a devida segurança e por funcionários com competências e certificação para tal. 
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No que respeita à preparação de encomendas efetua-se a etiquetagem. As etiquetas têm de 

referir o local de carga e de descarga, o peso e as dimensões da mercadoria, o código que 

equivale à expedição que se encontra em sistema referente a essa mesma mercadoria, entre 

outras informações igualmente importantes.  

Por vezes as mercadorias necessitam de ser acomodadas para que haja uma maior segurança no 

seu transporte evitando assim incidências. 

Depois de preparada a carga é necessário proceder à sua separação por zona (picking por zona), 

sendo que uma carrinha/ um camião é responsável por distribuir as mercadorias por uma 

determinada zona, geralmente essas zonas correspondem geograficamente a freguesias de um 

determinado distrito. 

Na figura 5 é possível visualizar esquematicamente os processos logísticos que foram 

anteriormente descritos e que ocorrem dentro dos armazéns da Santos e Vale. 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Figura 5 Operações Logísticas de Aprovisionamento e Preparação de Encomendas 

 

Todas as atividades anteriormente descritas são auxiliadas pelos gestores de clientes. A carga, 

para além de se fazer acompanhar da etiqueta identificadora, é também acompanhada por 

documentos que são enviados pelos clientes para a SV ou entregues aquando da recolha da 

carga nas suas instalações. O motorista também faz acompanhar a mercadoria com uma guia 

de transporte da SV para que sejam cumpridas todas as conformidades e para o motorista saber 

o que irá recolher ou entregar. 
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Importa referir quais os documentos que devem acompanhar o transporte da mercadoria para 

que esta siga em conformidade, evitando multas. Qualquer documento que apresente os 

elementos obrigatórios pode ser considerado documento de transporte. Podem então ser 

considerados documentos de transporte: as guias de expedição, as faturas, as guias de recolha, 

as notas de devolução e outros documentos equivalentes. 

Segundo o artigo 4º do Regime de Bens em Circulação, publicado em Diário da República no 

Decreto de Lei 28/2019, a guia ou documento de transporte deve conter obrigatoriamente os 

seguintes elementos: 

• nome, firma ou denominação social, domicílio ou sede e número de identificação fiscal 

do remetente dos bens; 

• nome, firma ou denominação social, domicílio ou sede do destinatário ou adquirente 

dos bens; 

• número de identificação fiscal do destinatário ou adquirente, quando este seja sujeito 

passivo de IVA (art.º 2.º do Código do IVA); 

• menção, sendo caso disso, de que o destinatário ou adquirente não é sujeito passivo de 

IVA; 

• designação comercial dos bens, com indicação das quantidades; 

• locais de carga e descarga; 

• data e a hora em que se inicia o transporte. 

Quando a guia não é processada por computador deve ainda apresentar: 

• referência à autorização ministerial relativa à tipografia que os imprimiu; 

• a numeração atribuída; 

• os elementos identificativos da tipografia, nomeadamente a designação social, sede e 

número de identificação fiscal. 

Alguns clientes da Santos e Vale exigem que o original dos documentos enviados para 

acompanhar a carga seja devolvido às suas instalações devidamente assinados e/ou carimbados 

como comprovativo que a carga foi entregue em conformidade. 

Caso haja alguma incidência no transporte ou manuseamento da mercadoria é necessário que 

sejam apuradas responsabilidades e que a mesma incidência seja reportada aos clientes para 

que uma nova carga seja enviada para o cliente final e para dar um destino à carga danificada. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/114117781/201711230609/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
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Fonte: Santos & Vale, Lda (2019) 

Os gestores são ainda responsáveis de informar os clientes caso se verifiquem atrasos nas 

entregas, sobre possíveis previsões de horário, se a carga se encontra ou não em distribuição 

entre outras informações que sejam possíveis fornecer no que respeita à rastreabilidade da 

mercadoria como por exemplo a matrícula da carrinha que transporta a mercadoria. 

Na figura 6 é possível visualizar o portal de rastreabilidade utilizado pela Santos e Vale para 

conseguir dar respostas aos clientes. 

 

 

Figura 6 Portal de Rastreabilidade das Mercadorias 

 

 

 

 

 

C. Serviços Especiais 

Para além dos serviços anteriormente apresentados, a empresa Santos e Vale, à semelhança de 

muitas outras empresas do ramo, realiza serviços ditos especiais que requerem maiores 

cuidados no seu transporte. Dos serviços especiais prestados pela Santos e Vale destacam-se os 

seguintes: logística inversa e gestão de paletes, transporte de mercadorias perigosas, 
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Fonte: Elaboração Própria 

mercadorias fora do formato standard, entregas em obras e locais especiais e a logística 

promocional. 

 

• Logística inversa e gestão de paletes  

A logística inversa não é mais do que reutilizar  embalagens, trata do retorno desde o cliente 

final até ao ponto inicial da cadeia de produção.  

O mesmo ocorre com a gestão de paletes em que as paletes utilizadas no transporte de 

mercadorias e que não sejam danificadas são devolvidas ao expedidor. 

Estas medidas permitem controlar os resíduos e os custos do serviço. No entanto é 

importante não confundir logística inversa com logística verde. A logística verde atua em 

diversas áreas da logística, tendo como foco a diminuição da degradação do meio ambiente 

e como tal promove a redução do uso de embalagens em especial as de plástico.  

A figura 7 apresenta o ciclo que as embalagens fazem na logística inversa. 

 

 

Figura 7 Ciclo da Logística Inversa 

 

• Mercadorias perigosas – Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de 

Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR) 

Algumas mercadorias, devido à sua natureza, são consideradas perigosas para todos os 

intervenientes no seu transporte e para esse transporte é necessário cumprir requisitos e 
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normas legais obrigatórias quer a nível de certificação específica dos motoristas, como de 

sinalética nos tratores e reboques. 

 

• Mercadorias fora do formato standard 

Para o tipo de serviço de transporte de mercadorias fora do formato standard é necessária 

requisição atempada uma vez que são necessários carros adequados ao serviço e por vezes 

um ajudante para descarregar a mercadoria. 

 

• Entregas em obras e locais especiais 

Nem sempre as mercadorias são descarregadas em armazéns ou em pequenas lojas, por 

vezes é necessário proceder a essa descarga em locais onde há construções ou de acesso 

mais difícil. 

 

• Logística promocional 

A logística promocional visa aliviar as empresas com determinados serviços de marketing 

e como tal a SV ajuda em vários processos, nomeadamente: 

Kitting – serve para criar embalagens promocionais que contém vários produtos no seu 

interior; 

Manipulação de suportes gráficos - etiquetagem de embalagens, etiquetas de tradução, 

rotulagem; 

Embalamento ou reembalamento dos produtos; 

 Montagem de expositores – montagem dos expositores nos mais diversos materiais, 

colocação dos artigos no expositor, colocação da régua de preço, embalamento para entrega, 

montagem no local de exposição. 

1.6  Frota 

A Santos e Vale apresenta uma frota bastante diversificada que é renovada constantemente, 

apostando em veículos equipados com as mais recentes e sofisticadas tecnologias 
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Fonte: Santos & Vale, Lda, 

principalmente no que respeita à preservação ambiental. Cada vez mais a frota da Santos e Vale 

é composta por veículos movidos a gás natural. 

Sendo o gás natural um combustível fóssil alternativo menos poluente, mais económico e que 

proporciona um conforto maior na condução torna-se uma excelente aposta para a empresa. 

A Santos e Vale apresenta carrinhas que se 

destinam a entregas e recolhas diárias dentro 

dos centros urbanos e de pequenas aldeias. 

Cada plataforma tem diversas carrinhas 

idênticas à que se apresenta na figura 8, as quais 

podem transportar carga até 3.000 Quilos (Kg). 

 

Estas carrinhas apresentam algumas variações, sendo que podem ser de estrutura rígida como 

a que se observa na figura 8 ou de lona e podem também apresentar ou não uma plataforma 

elevatória 

 

Também é possível encontrar 

camiões como os da figura 9 ao 

serviço da Santos e Vale, os quais 

podem transportar cerca de 25 

toneladas (ton). 

Estes camiões servem 

essencialmente para realizar                      

longos cursos, principalmente o transporte noturno entre as diversas plataformas. Este serviço 

noturno é essencial para que a carga chegue às diversas plataformas da Santos e Vale a tempo 

de ser distribuída na manhã seguinte. Este serviço só é possível entre plataformas relativamente 

próximas e não entre plataformas que se encontram em pontas opostas de Portugal. 

Figura 8 Carrinha da Santos & Vale 

Figura 9 Camião da Santos & Vale 

Fonte: Santos & Vale, Lda, (2018) 
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Com a necessidade de acompanhar 

o crescimento da empresa e das 

exigências dos clientes, a Santos e 

Vale decidiu ampliar a sua frota 

para os Euro-modulares idênticos 

ao da figura 10.  

 

 

A aquisição desta tipologia de transporte permitiu aumentar o peso e o volume transportados 

em cada viagem (para 60 toneladas (ton) e 133 metros cúbicos (m3)), diminuir as emissões de 

dióxido de carbono (CO₂) por kg transportado e naturalmente diminuir o número de veículos 

em circulação. 

 

Os veículos Euro-modulares não servem para o transporte 

dentro dos centros urbanos, mas sim para fazer o transporte 

entre plataformas mais distantes, incluindo também o 

transporte para Espanha. 

Para se chegar aos Euro-modulares podem ser adaptadas 

carrinhas ou camiões conforme se verifica na figura 11. 

 

 

A Santos e Vale dispõe ainda de cerca de 30 camiões grua que se destinam ao transporte de 

madeiras e de outros materiais que ultrapassem as medidas das carrinhas de distribuição diárias. 

A qualidade dos meios de transporte utilizados pela Santos e Vale é de extrema importância 

para a segurança, rapidez e qualidade dos serviços prestados. Por esta razão, o investimento na 

renovação da frota é constante. A tabela 2 mostra a evolução, ao longo dos últimos 5 anos, do 

número de camiões ou carrinhas adquiridas e o respetivo valor investido em euros. 

 

 

Figura 10 Euro-Modulares da Santos & Vale 

Figura 11 Tipologia dos Euro-modulares 

Fonte: Santos & Vale, Lda (2019) 

Fonte: Santos & Vale, Lda (2019) 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Tabela 2 Investimentos em Frota Realizados pela Santos & Vale 

 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Unidades 

nº 

60 75 50 65 60 310 

Valor € 1.762.000 2.348.000 1.516.000 3.025.000 3.000.000 11.651.000 

 

 

Uma vez que o ano de 2019 ainda está a decorrer, os valores apresentados na tabela 2 referentes 

ao presente ano são meramente previsionais e tiveram por base o primeiro semestre do ano, 

como tal o valor apresentado pode ainda aumentar. 

Como se pode observar na tabela 2 os valores do investimento oscilam ao longo do período de 

estudo (2015 até ao presente ano, 2019), uma vez que o investimento é realizado consoante as 

possibilidades e necessidades da empresa. 

Dado que atualmente a empresa Santos e Vale tem ao seu dispor mais de 350 veículos de 

transporte de mercadorias é inevitável questionar como é feita toda a manutenção uma vez que 

os custos são elevados. Para contrariar os gastos avultados em manutenção de veículos, a 

empresa dispõe de duas oficinas próprias, as quais foram testadas e autorizadas pelas principais 

marcas de camiões da empresa (DAF e Iveco). Os mecânicos têm formações específicas com 

as marcas para que a manutenção seja feita de forma correta, salvo os carros a gás natural e 

algumas avarias específicas que tenha de ser a própria marca a resolver. 

A oficina da Bemposta dá resposta desde o Algarve até Coimbra e a oficina do Porto faz a 

restante assistência. Quando a avaria não permite que o camião chegue a uma das oficinas 

existem veículos próprios da Santos e Vale que se deslocam para fazer reparações ou rebocar o 

respetivo camião. O importante é retirar rapidamente os veículos da estrada por questões de 

segurança para o motorista, para o automóvel e principalmente para a carga, sendo que também 

se trata de uma questão de imagem. 
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1.7  Recursos Humanos 

O sucesso da Santos e Vale não seria possível sem recursos humanos dedicados e motivados, 

como tal conta já com mais de 600 colaboradores que garantem que todos os serviços são 

realizados de forma eficiente. Estes colaboradores subdividem-se entre as funções vitais a 

qualquer empresa, nomeadamente gestores de recursos humanos, comerciais, gestores de 

marketing, contabilistas; e as funções inerentes à atividade principal da empresa como gestores 

de clientes, operadores e responsáveis de armazém, motoristas, gestores de tráfego, entre outros. 

Para se conseguir colaboradores motivados é importante perceber o que os deixa descontentes 

para se poder melhorar esses aspetos e como tal na folha mensal os colaboradores podem 

escrever sugestões que os responsáveis pelos recursos humanos farão chegar à administração. 

A organização sabe que há simples ações que trazem felicidade e tranquilidade aos seus 

colaboradores. Assim desde logo promove uma flexibilidade de horário quando se trata de 

resolver questões pessoais e familiares, evita atrasos nos pagamentos dos salários, entre outros. 

Dado que a empresa tem diversas plataformas espalhadas pelo território nacional e é necessário 

que haja comunicação entre os vários funcionários, todos os anos no seu aniversário a SV 

organiza uma festa. Estas festas têm por objetivo celebrar as vitórias e conquistas da empresa e 

também servem para conhecer ou rever os diferentes colegas com os quais habitualmente se 

fala por telemóvel. Em alguns aniversários a empresa premeia os seus colaboradores por 

exemplo os mais antigos funcionários da empresa.  

Uma vez que Santos e Vale não gosta de deixar passar as épocas festivas celebra-as oferecendo 

pequenas lembranças aos seus colaboradores, especialmente no Natal. 

No entanto, de que servem colaboradores motivados e felizes se estes não forem enriquecidos 

e atualizados? A Santos e Vale proporciona aos seus colaboradores formações constantes para 

que se mantenham atualizados e para que possam aprender novas técnicas para o bom 

desempenho das suas funções diárias.  

Para além das formações teóricas existem outras que são realizadas no exterior, como por 

exemplo a ação “Team Building” que permite trabalhar soft skills como capacidade de 

liderança, capacidade de trabalhar em equipa, capacidade de comunicação, entre outras que são 

indispensáveis numa empresa que tem vários setores dependentes entre si. 
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1.8  Análise SWOT 

A análise SWOT é uma ferramenta que permite fazer a análise estratégica de uma empresa. 

Esta análise é feita através de uma avaliação interna (pontos fortes e pontos fracos) e externa 

(oportunidade e ameaças). Qualquer ameaça pode ser transformada numa nova oportunidade. 

(Oliveira, 2016) 

Dos pontos fortes da empresa destaca-se a localização estratégica das plataformas, a 

participação da empresa em feiras e conferências que permitem dar a conhecer a empresa a 

novos possíveis clientes e ainda a capacidade de leitura de 100% da carga o que é uma vantagem 

competitiva. 

A salientar nos pontos fracos há o facto de outras empresas apresentarem uma maior 

diversificação de serviços nomeadamente o transporte a granel ou temperaturas controladas. 

Como oportunidades há o facto de a Santos e Vale ser transportadora exclusiva da espanhola 

Palibex, sendo que esta é uma mais valia para a expansão da SV.  

No que se refere às ameaças temos os elevados custos inerentes ao movimento dos automóveis 

no nosso país: portagens e combustíveis. 

Na tabela 3 apresenta-se a análise SWOT da empresa, colocando em evidência os seus pontos 

fortes e fracos, analisando as oportunidades e ameaças do mercado e apresentando propostas 

ou sugestões. 
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Fonte: Elaboração Própria 

Tabela 3 Análise SWOT da Empresa Santos e Vale 
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Capítulo II – Plataforma do Porto  

 

2.1  Nota Introdutória 

Depois da descrição da empresa Santos e Vale no geral importa agora referir alguns aspetos 

sobre a plataforma onde se realizou o estágio curricular. Esta plataforma situa-se em Valongo, 

Porto. 

Importa ainda perceber o meio envolvente onde esta se encontra, nomeadamente o concelho de 

Valongo. 

 

2.2  Informações Importantes Sobre a Plataforma do Porto 

O estágio curricular foi realizado na plataforma do Porto. Esta é a segunda maior da empresa, 

apresenta uma área de cerca de 20.000 metros quadrados (m2) com 32 cais de carga. Esta 

plataforma situa-se na zona industrial do concelho de Valongo. 

A plataforma acolhedora de estágio encarrega-se pela distribuição de mercadorias em todas as 

freguesias dos distritos do Porto, Amarante e Penafiel como se verifica na figura 3.  

Com mais de cem trabalhadores é necessário ter as condições adequadas para que os 

trabalhadores se sintam bem e para que tenham boa qualidade no local de trabalho. Este 

armazém apresenta dois escritórios distintos, um deles para a administração e outro para os 

gestores operacionais e de tráfego, estes últimos encontram-se em constante comunicação com 

os operadores de armazém e motoristas. A plataforma dispõe ainda de várias casas de banho 

espalhadas por todo o armazém e diferenciadas por género e uma cantina com vários 

equipamentos para que os funcionários possam realizar as suas refeições tranquilamente. Pode 

observar-se na figura 12 alguns pontos importantes do armazém do Porto.  
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Fonte: Santos & Vale, Lda. 

Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 12 Principais Pontos da Plataforma do Porto da Empresa Santos e Vale 

 

O armazém encontra-se dividido por zonas onde são colocadas as mercadorias para 

posteriormente serem colocadas nos veículos de distribuição. 

A plataforma está ainda preparada para que as carrinhas sem plataforma elevatória possam ser 

carregadas no interior das instalações. 

Existem também medidas de segurança a cumprir para que não ocorram acidentes entre as 

pessoas que circulam a pé e os empilhadores que andam a manusear as mercadorias, como tal 

no chão do armazém encontram-se corredores traçados com linhas amarelas onde as pessoas 

podem circular. Na figura 13 podemos verificar o interior da plataforma do Porto. 

 
Figura 13 Plataforma do Porto 
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Fonte: https://www.thujamassages.nl/valongo-mapa.html 

2.3  Meio Envolvente da Plataforma 

 

A plataforma da Santos e Vale do Porto encontra-se situada no concelho de Valongo. 

Valongo, segundo as estatísticas referentes à população residente do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE), apresentava em 2018 cerca de 96.570 habitantes. É um concelho das 

periferias do Porto que se encontra subdividido em quatro freguesias: Alfena, Ermesinde, 

Valongo e união de freguesias de Campo e Sobrado. 

O município é limitado a norte pelo município de Santo Tirso, a nordeste por Paços de Ferreira, 

a leste por Paredes, a sudoeste por Gondomar e a oeste pela Maia como se pode observar na 

figura 14. Valongo é ainda delimitado pelas Serras de Santa Justa e de Pias. 

 

 

 

Figura 14  Mapa do Concelho de Valongo 

 

 

 

 

https://www.thujamassages.nl/valongo-mapa.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Tirso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%A7os_de_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paredes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gondomar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maia
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Fonte: (Google , s.d.) 

2.3.1 Factos Históricos e Culturais de Valongo1 

Segundo conta a história, Valongo terá tido um povoamento anterior aos romanos. Esta 

ocupação deve-se sobretudo à pluralidade de espaços repartidos entre o vale e a serra, a 

abundância de água e a riqueza do seu subsolo. 

As características referidas culminaram numa terra ótima para a fixação de povos 

essencialmente romanos, desde logo porque poderiam fazer exploração mineira de ouro para 

sustentar o império. Os povos iniciaram ainda a implementação habitacional da planície, 

conseguindo desse modo proceder à exploração agrícola para alimentar a população, 

principalmente todos os que trabalhavam nas minas.   

Existem vários vestígios da ocupação romana, desde logo o próprio nome que designa Valongo 

teve origem nas palavras latinas Vallis Longus (vale longo), grandes poços e galerias que se 

encontram nas serras, achados arqueológicos e outros vestígios de origem material e animal, tal 

como se pode observar na figura 15. 

 
Figura 15 Referências Históricas de Valongo 

 

Desde cedo também foi possível registar a prática de outras atividades como a existência de 

moinhos que denotam um importante aproveitamento económico dos cursos de água da região. 

 
1 A informação que consta neste ponto foi retirada esssencialmente do site da Câmara Municipal de Valongo em 

https://www.cm-valongo.pt/pages/444 

https://www.cm-valongo.pt/pages/444
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Fonte: (Google , s.d.) 

Esta presença foi bastante importante para o desenvolvimento do cultivo de cereais. Não é por 

acaso que Valongo é essencialmente um município conhecido pela sua história panificadora. 

Alguns dados históricos afirmam que era de Valongo que chegavam o pão e os biscoitos para 

toda a região do Porto. É em Valongo que podemos encontrar os famosos biscoitos Paupério e 

a regueifa como se observa na figura 16. Foi criado um “Roteiro do Pão” para que as pessoas 

possam visitar algumas das mais antigas padarias da região que foram recuperadas pelas 

famílias e servem de pequenos museus. Outras padarias resistiram aos tempos e reinventaram-

-se estando ainda hoje em funcionamento. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 16 Referências Gastronómicas de Valongo 

 

Anualmente, em junho, realiza-se uma romaria conhecida pela “Festa da Regueifa e dos 

Biscoitos” onde os padeiros e biscoiteiros oferecem a prova dos seus produtos às pessoas. 

Para além da confeitaria tradicional e da panificação, Valongo também ficou conhecido pela 

exploração da ardósia/lousa, a partir de meados do século XIX. A exploração desta matéria 

prima foi muito importante para a economia de Valongo e para que a população pudesse 

começar a aprender a ler e escrever.  

A lousa desde logo começou a ter diversas aplicações, principalmente na área da decoração e 

da construção civil, no entanto o mais comum é observar-se a utilização desta pedra nos quadros 

das escolas primárias. Esta vasta aplicação da lousa deve-se essencialmente às suas 

características, sejam elas: cor inalterada, resistência, estabilidade, durabilidade e versatilidade. 

Atualmente ainda existem na região algumas empresas dedicadas à exploração da lousa, no 

entanto importa referir que o trabalho árduo desta atividade é agora realizado por máquinas, 

sendo que os mineiros têm condições de trabalho muito melhores. 
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Fonte: Monteiro (2018)  

Uma vez que Valongo é feito da sua história, é possível visitar o museu da Lousa onde se 

encontra recriada toda a história da extração desta pedra, bem como os materiais utilizados na 

altura. 

Devido às pressões que existem sobre a sustentabilidade e a diminuição da pegada ecológica, 

as empresas que se dedicam à extração e tratamento da lousa decidiram investigar e chegaram 

à criação de um produto inovador que deriva do pó da lousa, diminuindo desta forma os resíduos 

minerais. Este produto consiste em placas bastante finas, mas com resistência considerável, 

podem ser utilizadas para diversos fins como a decoração e a construção civil. 

Segundo o estudo do Público sobre este material inovador conseguiu-se perceber que o produto 

tem vantagens competitivas pelo facto de poder ter várias texturas consoante a granulagem 

escolhida e por adquirir a cor desejada através da adição de corantes aquando da formação da 

massa. Este material é também moldável permitindo a produção de elementos tridimensionais, 

tal não seria possível com a lousa no seu estado natural, uma vez que esta se fragmenta em 

lascas. Para além das diversas texturas e cores, este produto ainda consegue imitar o aspeto da 

própria ardosia, tal como se pode verificar na figura 17. 

 

Figura 17 Material Inovador Derivado do Pó da Lousa 

 

Este produto, ao qual foi atribuído o nome de Slatetec (Slate + tec, do inglês ardósia + a 

abreviatura de tecnologia), tem ainda propriedades antibacterianas podendo ser utilizado em 

hospitais. 
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2.3.2 Infraestruturas e Acessibilidade do Concelho de Valongo2 

O concelho de Valongo encontra-se servido de uma boa rede viária, proporcionando de forma 

mais rápida e eficaz a circulação de pessoas, bens e mercadorias, garantindo segurança e 

facilidade nas deslocações. Valongo apresenta as seguintes ligações: 

• O Itinerário Principal (IP) 4/Autoestrada (A)4 que serve diretamente Ermesinde, 

Valongo e Campo; 

• O nó IP4/A4 com o IP1/A3 que permite o fácil acesso ao Porto, Famalicão, Guimarães 

e Valença; 

• O Itinerário Complementar (IC)24/A41 e o IC25/A42 que assumem funções 

estruturantes do tráfego proveniente do Porto de Leixões, do Aeroporto Francisco Sá 

Carneiro e das cidades de Matosinhos, Maia e Ermesinde; 

O IC24/A41 permite ligações com as principais radiais que cruzam a Área Metropolitana 

do Porto (AMP), nomeadamente: 

• IP1/A3 - Autoestrada Lisboa-Porto-Braga-Valença; 

• IC1/A28-A29 - Autoestrada Aveiro-Porto-Viana; 

• IP9/A11 - Paços Ferreira – Lousada – Guimarães/ Chaves 

O concelho de Valongo dispõe ainda de uma excelente cobertura ao nível de infraestruturas 

ferroviárias, destacando-se as linhas do Douro (Ermesinde-Pocinho) e do Minho (Porto-

Valença) que se cruzam na Estação de Ermesinde (2.ª maior da região do Norte). 

No concelho de Valongo existem nove áreas industriais que albergam vários armazéns, desde 

grandes a pequenas empresas que fazem de Valongo uma das melhores áreas metropolitanas 

do Porto para se investir. Estas áreas perfazem um total de 456,6 hectares, sendo que a maior 

das áreas industriais é a de Campo onde se encontra inserida a Santos e Vale, apresentando uma 

área de 229.6 hectares, quase metade da área total. As nove áreas subdividem-se entre o cariz 

de logística, empresarial e industrial.  

 

 

 
2 A informação que consta neste ponto foi retirada do site da Câmara Municipal de Valongo em https://www.cm-

valongo.pt/pages/444 

https://www.cm-valongo.pt/pages/444
https://www.cm-valongo.pt/pages/444
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Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas - INE (2019) 

2.3.3 Dados Importantes sobre Valongo 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) a população deste concelho tem vindo 

a aumentar ao longo dos últimos anos, sendo que do ano 2017 para o de 2018 a população 

residente em Valongo sofreu um aumento de mais de 500 habitantes. Estes dados podem ser 

visualizados no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 População Residente em Valongo 

 

Do gráfico 1 pode ainda salientar-se o facto dos habitantes do género feminino abundarem em 

maior número face aos habitantes do género masculino. 

Segundo dados do INE, à semelhança do que se passa em todo o país, também em Valongo a 

população está cada vez mais envelhecida. 

Através da informação disponível no site da Câmara Municipal de Valongo percebe-se que o 

concelho sobrevive graças ao seu desenvolvimento, à indústria, mas também através de 

políticas de atração de investimento e promoção. 

Pela base de dados do INE, apurou-se que o Valor Acrescentado Bruto (VAB) das quatro 

maiores empresas do concelho de Valongo tem vindo a diminuir ao longo dos anos, pelo que 

se pode concluir que a riqueza que estas empresas geram para o município é cada vez menor. 

Tal facto pode advir do aumento do número de pequenas empresas no concelho que leva a uma 

redistribuição da geração da riqueza. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas - INE (2017) 

Na tabela 4 observa-se o poder de compra per capita das várias regiões do Nuts III e de Valongo 

ao longo dos últimos anos estudados pelo INE. 

 

Tabela 4 Poder de Compra per capita por Localização Geográfica 

 

 

Pode concluir-se da análise da tabela que apenas a AMP no seu geral, Valongo, a região Norte 

e o Alentejo aumentaram o poder de compra da população, no entanto, em 2015, apenas o Porto 

a AMP e a AML se encontravam acima do limiar médio do poder de compra de Portugal, o 

qual se situa no nível 100 do indicador per capita. 

Valongo, apesar de se encontrar abaixo do limiar médio está bastante próximo deste, o que é 

uma grande vantagem para o comércio local e para a economia da região. 

Sobre Valongo, importa ainda referir que, segundo dados do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), a taxa de desemprego tem diminuído ao longo dos anos, sendo que em 

dezembro de 2017 havia 5.526 desempregados inscritos no centro de emprego, havendo uma 

diminuição na ordem das 917 pessoas face ao mesmo período do ano de 2016.  

 

2015 2013 2011 2009

104,82 105,07 103,45 104,63

161,43 169,85 161,65 178,77

91,05 88,97 86,45 86,79

88,75 89,21 87,49 84,41

124,68 125,13 130,97 134,15

91,04 89,43 87,99 88,39

95,17 96,38 96,74 100,40Algarve

Centro

Área Metropolitana de Lisboa

Alentejo

Área Metropolitana do Porto

Porto

Valongo

Localização geográfica (NUTS - 

2013) (1)

Poder de compra per capita por Localização 

geográfica (NUTS - 2013); Bienal

Período de referência dos dados (2) 
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Capítulo III – Os Setores de Atividade da 

Empresa Santos & Vale 

3.1  Nota Introdutória 

A Santos e Vale pratica duas atividades distintas, a logística e a distribuição/transporte, como 

já foi referido. Deste modo, insere-se dentro de dois setores de atividade, o da logística e o do 

transporte rodoviário de mercadorias.  

Apesar do setor da Logística estar presente em diversas atividades ele está interligado 

essencialmente ao setor dos transportes e como tal seria impossível analisar os dois em 

separado. 

Neste capítulo irá ser abordada a importância dos dois setores para Portugal e a sua evolução 

ao longo dos últimos anos. 

Toda a informação deste capítulo deriva essencialmente da leitura de diversos artigos ou 

entrevistas sobre o tema. 

 

3.2  Os Setores da Logística e do Transporte Rodoviário de 

Mercadorias 

Como já foi referido, o setor do transporte rodoviário de mercadorias é tanto mais competitivo 

quando melhor for a logística que o acompanha. Isto é, sem um bom desempenho das funções 

logísticas o transporte de mercadorias seria uma desordem e iria originar muito mais incidências 

nas mercadorias. 

Atualmente, o setor da logística é visto como uma vantagem competitiva para as empresas uma 

vez que a logística permite gerir o fluxo quer de materiais quer de informação, os quais são 

imprescindíveis para qualquer empresa.  

A logística associada aos transportes de uma forma geral, em Portugal e noutros países, deriva 

das infraestruturas que possuímos quer para o transporte de mercadorias quer para o de 

passageiros, essas infraestruturas podem ser aeroportos, vias rodoviárias ou mesmo portos. 
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Importa, no entanto, referir que, apesar da localização geográfica de Portugal, o meio de 

transporte de mercadorias mais utilizado é o rodoviário. Tal facto deve-se, não só ao custo dos 

veículos como também a ser o único que possibilita a entrega porta-a-porta devido à facilidade 

e flexibilidade de escolha das rotas.  

De um modo geral, e apesar das várias legislações e custos, estes dois setores têm vindo a 

crescer, ainda que o setor da logística cresça de forma mais acentuada. Este crescimento deve-

se, essencialmente, a fatores como: 

• A descentralização das atividades faz com que seja necessário importar alguns dos 

componentes para se chegar a um produto final, no entanto há também uma necessidade 

de armazenamento desses componentes e é então que entra a logística. Desde há alguns 

anos as empresas passaram a produzir fora de Portugal devido aos custos de mão de 

obra e como tal são essenciais os processos logísticos para armazenamento e transporte 

de toda a mercadoria. 

• O e-commerce tem sido o maior impulsionador destes setores nos últimos anos, isto 

porque as empresas têm apostado nesse tipo de comércio, mas também porque se assiste 

a um amplo crescimento das empresas exclusivamente online.  

“Em Portugal, as vendas online associadas ao retalho já representam quase 10% do total 

de vendas e a tendência é de que estes valores continuem a subir nos próximos anos” 

Logística & Transportes Hoje (2019). 

Deste modo tem-se verificado um aumento da procura por armazéns localizados o mais 

próximo possível dos principais acessos aos grandes centros urbanos ou por empresas 

que ofereçam este tipo de serviços a preços competitivos. 

 

No que respeita aos custos inerentes aos dois setores, estes advêm das necessidades que os 

setores têm de acompanhar a globalização e as rápidas evoluções tecnológicas, bem como as 

exigências dos clientes. As empresas que desempenham funções nestes setores têm de apostar 

na modernização das suas operações e inovação de ferramentas de trabalho, quer a nível 

tecnológico, quer a nível da diminuição de emissão de gases poluentes. No entanto, é de 

salientar que estes investimentos trazem consigo a redução de custos face a processos mais 

arcaicos. 
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O setor do transporte rodoviário de mercadorias e o da logística deparam-se com outros 

contratempos como:  

• Logísticas urbanas que apenas focam o turismo e se esquecem das legislações impostas 

à descarga das mercadorias, o que faz com que tenham de ser recalculadas rotas e 

horários de carga ou descarga das mercadorias;  

• A gestão do equilíbrio entre os novos investimentos feitos pelas empresas e em 

conseguir ter preços competitivos face à concorrência, até porque tem aparecido cada 

vez mais concorrência desleal e fraudulenta que não cumpre as normas e os requisitos 

impostos pela lei; 

• Os cuidados com impacto ambiental, os quais têm custos inerentes e cada vez 

legislações mais minuciosas; 

• Licenciamento para o acesso ao desempenho das atividades de logística e transporte. 

Acima de tudo a maior dificuldade é coordenar todos estes desafios ao mesmo tempo. 

 

Para além dos desafios, legislações e custos que estes dois setores têm de enfrentar, existem 

outros que afetam, o setor dos transportes de forma direta, tais como: 

• Certificações dos Motoristas; 

• Imposto Único de Circulação; 

• Combustíveis; 

• Portagens; 

• Normas Europeias para a redução das emissões de CO2 – zonas de emissões reduzidas 

e livro branco dos transportes; 

• Fiscalidade verde imposta pelo governo português; 

• Legislações e certificados para cada tipo de mercadoria transportado, por exemplo se 

forem alimentos perecíveis, animais vivos, mercadorias perigosas, entre outros. 

Pode afirmar-se, então, que apesar do crescimento dos dois setores, estes têm de sobreviver a 

diversas legislações que trazem custos associados. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatíticas - INE 

Segundo o site da Eurostat, em Portugal, foram transportadas 156 650 000 toneladas de 

mercadorias em 2018. 

Como se pode observar na tabela 5 o número de pessoas ao serviço de empresas dedicadas ao 

transporte e logística tem aumentado ao longo dos anos. Este aumento acompanha a tendência 

do total das empresas portuguesas independentemente da atividade das mesmas. 

 

Tabela 5 Número de Pessoas ao Serviço das Empresas em Portugal 

 

 

À semelhança do número de pessoas e das mercadorias transportadas, também o volume de 

negócios das empresas que se dedicam aos setores da logística e do transporte de mercadorias 

tem aumentado. Esta valor situava-se na ordem dos € 21.761.193.419,00 no ano de 2018. 

Pode concluir-se que estes dois setores em conjunto representam, nos últimos anos, uma forte 

alavanca para o crescimento económico a nível global. 

 

 

 

 

 

Total Empresa 

individual

Sociedade Total Empresa 

individual

Sociedade

N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

PT 4 056 494      947 988      3 108 506      174 199      6 639         167 560      

PT 3 892 218      936 226      2 955 992      166 449      5 616         160 833      

PT 3 704 740      899 817      2 804 923      159 888      4 917         154 971      

Período 

de 

referência 

dos dados

Pessoal ao serviço (N.º) das Empresas por Atividade económica (Classe - 

CAE Rev. 3) e Forma jurídica; Anual (2) 

Atividade económica (Classe - CAE Rev. 3) (1) 

Total Transportes e armazenagem

2016

2018

2017
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Capítulo IV – Atividades Desenvolvidas 

Durante o Estágio Curricular 

4.1  Nota Introdutória 

Neste capítulo são descritas as tarefas realizadas ao longo do estágio curricular feito na empresa 

Santos e Vale, em Valongo. 

Durante o período de estágio e de forma a cumprir o plano de estágio, foram realizadas diversas 

atividades, recorrendo ao auxílio do programa informático utilizado pela empresa o M.SOFT 

Worldwide que tem uma integração de todas as áreas funcionais e que permite uma interligação 

entre a empresa, os clientes da empresa e os motoristas, havendo softwares corelacionados. 

No primeiro dia a estagiária foi apresentada aos colegas da plataforma, que apresentaram os 

respetivos postos de trabalho com o intuito de conhecimento funcional da plataforma. 

Como um estágio não se faz sem as funções básicas a estagiária também tirou fotocópias 

necessárias ao desenvolvimento das restantes tarefas e selou envelopes para enviar para os 

clientes. 

As tarefas propriamente ditas foram realizadas na área dos recursos humanos e do apoio ao 

cliente, estas funções permitiram aplicar alguns conceitos aprendidos ao longo da licenciatura. 

Este capítulo começa por apresentar o controlo dos gastos dos motoristas, passando depois para 

a emissão de guias de transporte. Posteriormente apresenta-se a criação dos relatórios de não 

conformidade e também o fecho das guias de transporte e a última atividade realizada que foi 

o processamento de reembolsos. 
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Fonte: Fornecido pela Santos & Vale 

4.2  Controlo dos Gastos dos Motoristas 

Um dos fatores de sucesso das grandes empresas é evitar gastos desnecessários. Para a Santos 

e Vale isso não é exceção e, desse modo, são controlados os gastos que os motoristas realizam 

com combustível. 

Os motoristas fazem-se acompanhar de folhas de registo de abastecimento, como se pode ver 

na figura 18, em que o móvel corresponde a um número associado a cada motorista. 

Posteriormente, os dados inseridos na folha são transpostos para um documento de Excel onde 

se calculam as médias mensais de gastos efetuados em cada carrinha/ camião ou carros afetos 

à administração. 

Depois de analisar esse documento de Excel e as médias de cada automóvel da Santos & Vale 

é importante perceber o porquê de quando há subidas desses valores para os conseguir diminuir. 

Esta análise geralmente é realizada mensalmente pelo departamento dos recursos humanos. 

 

 
Figura 18 Folha de Registo de Abastecimento 

 

 

Neste processo a estagiária ficou responsável por registar os gastos dos motoristas na folha de 

Excel para que posteriormente o departamento de recursos humanos procedesse ao apuramento 

das médias dos gastos e à análise dos desvios, os quais eram depois comunicados à direção e 

aos motoristas. 
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4.3  Emissão de Guias de Transporte 

Como já foi referido na secção 1.5 – Serviços Prestados, as mercadorias necessitam de ser 

acompanhadas por uma guia de transporte para além de outros documentos. 

Antes de mais importa referir que cada gestor de clientes tem a seu cargo alguns dos clientes 

da Santos e Vale e cabe a estes gestores tratar de tudo o que tenha a ver com os clientes que 

gerem, desde agendar recolhas e entregas, verificar se as mesmas foram realizadas e avisar o 

cliente caso haja alguma incidência.  

Nesta secção a estagiária efetuou a emissão das guias de transporte no software da empresa. 

As guias de transporte são registadas pelos gestores de clientes quando são solicitadas recolhas 

ou entregas de mercadorias, assim sendo as guias podem ser de recolhas ou de expedições. 

Para efetuar uma guia de recolha têm de se apurar as informações necessárias para inserir no 

sistema: como o local da recolha, a quem irá ser faturada a recolha, o local da posterior entrega, 

o tipo de material e o respetivo peso e a data que o cliente pretende que seja recolhida a 

mercadoria. 

Na figura 19 pode-se observar a página do software onde se registam as recolhas e em que local 

se coloca cada uma das informações recolhidas.  
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Fonte: Fornecido pela Santos & Vale 

 
Figura 19 Registo de Recolhas de Mercadorias 

 

Depois de se registar a recolha da mercadoria imprime-se então a respetiva guia e anexa-se aos 

documentos enviados pelo cliente caso estes existam, caso contrário os documentos serão 

entregues aquando do levantamento da mercadoria.  

Quando as guias são impressas têm de ser colocadas em tabuleiros que se encontram separados 

por plataformas para que os operadores logísticos deem seguimento aos pedidos. 

Os gestores de clientes têm de conferir se as recolhas foram realizadas, caso não tenham sido 

executadas cabe-lhes apurar as causas das falhas e se necessário agendar nova recolha ou 

comunicar ao cliente esta falha para que este indique o que fazer. 

No anexo 4 é possível visualizar uma guia de recolha de mercadorias emitida pela Santos e 

Vale. 

À semelhança das guias de recolha, nas guias de expedição também são necessárias algumas 

informações como por exemplo: quem envia a carga, para quem e onde será entregue a carga, 

a quem será faturado o serviço, dados sobre a mercadoria e os prazos de entrega. 

Na figura 20 observam-se os dados do registo de uma expedição. 
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Fonte: Fornecido pela Santos & Vale 

 
Figura 20 Registo de Expedições 

 

Tal como nas guias de recolha também as guias de expedição têm de ser impressas, anexadas 

aos documentos da carga e colocadas nos respetivos tabuleiros de organização de documentos, 

os quais se encontram divididos por plataformas. 

As guias de expedição servem ainda para enviar correios internos - correio transportado pelos 

motoristas da Santos e Vale entre as diferentes plataformas ou das plataformas para os clientes. 

O correio interno serve para enviar documentos ou pagamentos que não podem ser enviados 

por via CTT uma vez que têm de chegar dentro de 24horas ao cliente e não pode haver qualquer 

possibilidade de extravio. 

Os gestores de clientes são responsáveis por rastrear as entregas que foram solicitadas e caso 

estas não sejam realizadas há que perceber o porquê para que se possam resolver os problemas 

que impossibilitam a entrega. 

O anexo 5 apresenta os comandos do software da Santos e Vale para a criação de guias de 

recolha ou de expedição. 
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4.4  Incidências e Relatórios de Não Conformidades e Melhoria da 

Qualidade 

As incidências são registadas no software da empresa pelos motoristas ou pelos operadores de 

armazém. 

Através do número de expedição entram no registo da entrega ou recolha e no símbolo  

regista-se uma nova incidência. 

Depois de as incidências serem registadas no software é enviado um alerta diretamente para o 

e-mail da gestora responsável por transmitir as incidências. Todas as manhãs essa gestora 

exporta para uma página de Excel todas as incidências registadas pela praça e de seguida 

transmite-as às gestoras de clientes. Estas, por sua vez, analisam as que pertencem aos 

respetivos clientes. Caso as incidências possam ser resolvidas pelas gestoras assim será feito, 

caso contrário as incidências serão comunicadas aos clientes para que eles possam proceder a 

uma análise e decidir o que fazer com a carga.  

As incidências podem ser de diversos tipos desde falta de documentos, morada errada, material 

danificado, falta de conhecimento por parte do recetor sobre qualquer carga, entre outras. 

Por vezes as incidências advêm de volumes danificados e em caso de haver apenas uma perda 

parcial esta incidência é comunicada ao cliente para que este indique se se poderá reaproveitar 

o restante. No entanto independentemente de a perda ser parcial ou total é necessário que o 

gestor do cliente inicie um Relatório de Não Conformidade e Melhoria da Qualidade (RNC). É 

necessário que cada RNC seja fidedigno e para tal o gestor tem de apurar se a carga foi 

danificada no transporte desde o ponto de recolha até ao armazém, no manuseamento da carga 

em armazém, no transporte do armazém até ao cliente final ou se já viria danificada das 

instalações de recolha. Este apuramento é feito junto dos operadores de armazém, do motorista 

que realizou a recolha ou a entrega, observando as guias de recolha para ver se estas têm alguma 

anotação sobre a mercadoria já ter sido danificada ou através das câmaras de segurança do 

armazém.  

Depois de percebidas as causas da incidência o gestor entra no software com o número de 

expedição da mercadoria e inicia então o RNC onde tem de indicar o tipo (reclamação do 

cliente; apuramento na zona de incidências) a causa (armazém; transporte) e realizar uma 
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pequena descrição do sucedido da incidência da mercadoria. Posteriormente esta descrição é 

transmitida para o diretor da plataforma para que ele aceite o débito por parte do cliente lesado, 

as ordens do diretor são escritas na mesma incidência que foi iniciada pelo gestor. 

Assim que o responsável terminar o seu parecer é impressa a folha do RNC e anexada aos 

documentos da mercadoria e o processo é digitalizado e enviado por correio interno para a sede 

da Santos e Vale para que deem seguimento ao débito. O processo é digitalizado porque é 

necessário que todas as plataformas sejam informadas que a incidência já se encontra resolvida, 

para tal é necessário colocar em “conformidade” a incidência no software. Na incidência 

encontra-se o símbolo onde se irá introduzir os documentos digitalizados para que 

todas as praças consigam verificar que a incidência foi resolvida. 

Em todo o processo de incidências a estagiária iniciou os RNC e desenvolveu todo o seu 

processo até à sua conclusão na plataforma da SV, não tendo conseguido acompanhar os 

restantes procedimentos que são realizados na plataforma sede da empresa. 

 

 

4.5  Fecho de Guias de Transporte 

Tal como já foi explicado as guias de correio interno derivam da circulação de 

mercadorias/documentos de umas plataformas para as outras dentro da empresa SV. Quando 

chega uma guia à plataforma de Valongo é necessário fechar essa guia em sistema para indicar 

às restantes praças que foi rececionada a carga em conformidade e as guias têm de ser assinadas 

por quem as recebeu. 

Este processo é realizado na secção do sistema “Consulta de Entregas” onde se introduz o 

número de expedição referido na guia de transporte, depois no ícone   introduz-se o 

código de “armazém” (foi quem recebeu a carga) e após a introdução desse código aceita-se no 

“OK” e a guia fica automaticamente fechada em conforme na data e hora que a carga foi 

recebida. 

O procedimento referido tem de ser feito para qualquer guia. Essas guias são posteriormente 

enviadas para um responsável que irá proceder à sua digitalização e introdução no sistema para 

que haja um comprovativo de quem recebeu o correio.  
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4.6  Reembolsos 

Os reembolsos são realizados quando a entrega é feita à cobrança ou quando existem vendas a 

dinheiro.  

Quando se trata de vendas a dinheiro é necessário conferir se o numerário está correto e 

posteriormente a plataforma procede ao depósito diretamente na conta do cliente ou na conta 

da Santos e Vale, caso o depósito seja feito na conta da empresa depois é realizada uma 

transferência do valor para o cliente. Estas transferências só podem ser realizadas após a 

aprovação da administração e são feitas pela responsável da área financeira na plataforma da 

sede, Bucelas.  

Caso se trate de cheques ou transferências bancárias o procedimento é diferente. No entanto, 

importa referir que cada plataforma processa os reembolsos dos seus clientes e como tal quando 

chegam reembolsos de outros plataformas processa-se o reembolso ao parceiro. Importa então 

fazer a distinção entre liquidação ao parceiro e liquidação ao cliente: 

Liquidação ao cliente: Antes do processo propriamente dito de liquidação é necessário fechar 

a guia de transporte que acompanha os reembolsos. Depois é necessário conferir se os cheques/ 

transferências bancárias estão conformes com as notas de liquidação que se recebem 

juntamente. Posteriormente têm de ser lidos todos os reembolsos com o leitor portátil de código 

de barras para que se possa fazer o restante processo através do software da empresa. 

Os cheques separam-se por clientes para que haja uma maior organização no trabalho e sigam 

os reembolsos do mesmo cliente todos juntos, sendo que o sistema posteriormente irá processar 

as liquidações por cliente. 

Depois de processadas as liquidações são agrafados os cheques ou os comprovativos de 

transferência bancária à respetiva nota de liquidação. Estes são posteriormente colocados num 

envelope ao qual tem de se anexar uma guia de correio interno onde se refira também o número 

da liquidação como referência para que fique em sistema para posterior controle. 

Note-se que a Santos e Vale arquiva sempre uma cópia dos reembolsos anexados à nota de 

liquidação para evitar falhas e extravios. 

Liquidação ao parceiro: Os reembolsos recebidos pelas outras praças são posteriormente 

devolvidos à plataforma de origem para que haja um controlo fidedigno. 
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Fonte: Fornecido pela Santos & Vale 

As liquidações são processadas de forma idêntica à dos clientes e posteriormente as notas de 

liquidação são enviadas juntamente com os cheques/transferências bancárias para as respetivas 

praças gestoras dos clientes. 

Na figura 21 podemos observar uma nota de liquidação. 

 
Figura 21 Nota de Liquidação do Reembolso 

 

No processo dos reembolsos a estagiária foi responsável por fotocopiar e arquivar os 

reembolsos para controlo, agrafar e colocar nos devidos envelopes os reembolsos de cada 

cliente ou da praça correspondente e realizar as respetivas guias de correio interno para dar 

seguimento aos reembolsos. 
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Conclusão 

A realização do estágio curricular revelou-se uma mais valia para a estagiária dado que foi uma 

oportunidade de contacto com o mundo do trabalho onde conseguiu aplicar alguns conceitos 

aprendidos na licenciatura e ainda adquirir novos conhecimentos que proporcionaram um 

enriquecimento profissional e pessoal para o futuro. 

O estágio na Santos & Vale, Lda permitiu que a estagiária ficasse a perceber um pouco da 

vertente da logística e transporte de mercadorias, uma vez que até então era desconhecida toda 

essa dinâmica por parte da estagiária. 

O estágio demonstrou ainda que alguns valores são importantes em qualquer área de trabalho 

como a assiduidade, pontualidade, dedicação e disponibilidade. Estes valores permitem 

desempenhar as funções diárias de qualquer emprego de forma eficiente e eficaz. 

A estagiária considera que o período de estágio curricular se traduziu num percurso evolutivo,   

no qual foi importante a cooperação e disponibilidade de todos os colegas de trabalho que desde 

o princípio procuraram acolher a estagiária de modo a que a mesma não se sentisse excluída da 

equipa. 

A estagiária considera, no entanto, que o período de estágio foi curto, pois com mais alguns 

meses a estagiária poderia ter aprendido ainda mais sobre todos os procedimentos da empresa, 

nomeadamente sobre o processo de incidências e de processamento de reembolsos, mas 

também para perceber e aprender novas funções de diferentes áreas da empresa como toda a 

dinâmica do armazém. 

Na opinião da estagiária a empresa Santos & Vale deveria atualizar e dinamizar o seu Website, 

analisar sistematicamente os índices de qualidade para evitar pequenas falhas e perceber 

individualmente as necessidades dos seus colaboradores. 

Em suma, a estagiária espera ter apresentado a Santos & Vale da melhor forma, assim como ter 

explicitado todas as atividades desenvolvidas durante o período de estágio de uma forma clara 

e objetiva. 
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Anexos  

Anexo 1 – O Início da Santos & Vale 
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Anexo 2 – Alguns Prémios Recebidos pela Santos & Vale 
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Anexo 3 – Responsabilidade Social na Santos & Vale 

 

 

 

Apadrinhamento por parte da Santos & Vale de 

dois irmãos. Este apadrinhamento tem como 

objetivo suportar custos referentes à educação e 

alimentação das crianças. 

 

 

 

 

 

 

Agradecimento por parte da Cruz 

Vermelha Portuguesa pela ajuda 

prestada pela Santos & Vale no 

apoio à missão Embondeiro por 

Moçambique. 
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Anexo 4 – Guia de Recolha de Mercadorias 
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Anexo 5 – Sistema Utilizado pela Santos & Vale 
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