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Resumo do Trabalho Desenvolvido 

 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio 

Curricular, pertencente à Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos (GRH), lecionada 

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

(IPG).  

O estágio decorreu no período entre 11 de junho e 16 de agosto de 2019, na empresa 

Comunilog Consulting, com sede na cidade da Guarda. O principal objetivo social desta 

empresa consiste na Formação Profissional, assim como outras atividades de consultoria 

para os negócios e para a gestão.  

Ao longo do estágio curricular foram desenvolvidas diversas atividades relacionadas 

com as práticas de GRH, tais como: o recrutamento e seleção, o acolhimento e 

integração, a avaliação de desempenho, a gestão da formação e ainda a 

responsabilidade social. Atividades que serão objeto de descrição neste relatório.  

 

Palavras-chave: Recrutamento e Seleção; Avaliação de Desempenho; Formação; 

Responsabilidade Social.  
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Introdução 
 

O presente relatório foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de Estágio 

Curricular, pertencente à Licenciatura de Gestão de Recursos Humanos (GRH), lecionada 

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

(IPG).  

O estágio decorreu no período entre 11 de junho e 16 de agosto de 2019, na empresa 

Comunilog Consulting, com sede na cidade da Guarda e permitiu que a estagiária 

adquirisse conhecimentos da realidade empresarial e do mundo do trabalho.  

O presente relatório encontra-se estruturado em dois capítulos.  

No primeiro capítulo é feita a apresentação da empresa acolhedora do estágio, 

nomeadamente o seu enquadramento histórico e atual, o seu mercado alvo, a 

modalidade da formação, a equipa, a sua visão, missão e valores, os seus objetivos, o 

seu ADN, a sua estratégia, a política de qualidade, o organograma, as áreas de formação, 

as suas academias de formação e ainda as suas certificações e homologações.  

No segundo capítulo são descritas todas as atividades desenvolvidas pela estagiária ao 

longo do período de estágio consoante o plano que foi elaborado no seu primeiro dia 

de estágio.  

Por fim, este relatório termina com uma reflexão final onde são descritas todas as 

dificuldades sentidas e todas as suas aprendizagens ao longo deste período de estágio.  
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Capítulo I 
Apresentação da Empresa Acolhedora do Estágio 
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1. A Empresa 

1.1. Enquadramento Histórico e Atual 
 

A Comunilog Consulting iniciou a sua atividade a 29 de setembro de 2005 e está sediada 

na Avenida Cidade de Bejar, na cidade da Guarda, pertencente ao distrito da Guarda. 

O objeto social da empresa consiste na Formação Profissional, bem como outras 

atividades de consultoria para os negócios e para a gestão. A aposta em formação 

homologada e certificada por entidades reguladoras, assim como o alto nível de quadros 

especializados na formação, fazem da Comunilog Consulting uma empresa de referência 

no seu setor. 

Os serviços destinam-se, essencialmente, a Microempresas e a Pequenas e Médias 

Empresas (PME) de todos os setores de atividade, às associações de cariz empresarial e 

às Câmaras Municipais. 

 

 

 

 

 

Esta empresa (Figura 1) está representada no mercado, por uma equipa multidisciplinar 

e parceiros capazes de desenvolver serviços nas áreas da Consultadoria, Recursos 

Humanos e Formação Profissional, Marketing e Vendas, Gestão de Empresas, Soluções 

Tecnológicas, Design e Internet. 

Atualmente existem mais 17 academias da Comunilog Consulting espalhadas pelo país: 

Viseu, Covilhã, Castelo Branco, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Algarve, Portalegre, 

Beja, Madeira, Barcelos, Alverca, Setúbal, Lisboa, Açores e Vila Real 1.  

                                                           
1 Informação retirada do site da Comunilog Consulting. 

Figura 1 - Logótipo da Empresa Comunilog Consulting 

Fonte: Comunilog Consulting 
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1.2. Mercado Alvo 2 
 

O mercado alvo da Comunilog Consulting é caracterizado pelas empresas industriais e 

de comércio, instituições coletivas e consumidores finais. 

1.3. Modalidade da Formação  
 

A Comunilog Consulting proporciona cursos de formação nas modalidades inicial e 

contínua em 29 áreas. Também proporciona formação e educação qualificadas pela 

Classificação Nacional de Áreas de Educação e Formação (CNAEF) - Portaria n.º 

256/2005 de 16 de março.  

Várias formações modulares certificadas encontram-se incluídas no Catálogo Nacional 

de Qualificações (CNQ) e as restantes são desenvolvidas pela equipa de 

desenvolvimento de processos formativos, seguindo as orientações do Guia da 

Certificação de Entidades Formadoras. 

1.4. Forma de Organização da Formação 

A Comunilog Consulting apresenta, ao nível da oferta de formação, as seguintes 

modalidades:  

• Formação presencial, em que a presença física dos formandos é obrigatória;  

• Formação b-learning, formação presencial e formação online;  

• Formação e-learning, formação totalmente online;  

• Formação em contexto de trabalho, em ações de formação que a exijam. 

1.5. A Equipa 3 
 

A Comunilog Consulting 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. 

                                                           
2 Informação facultada pela empresa Comunilog Consulting. 
3 Informação retirada do site da Comunilog Consulting. 
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Esta empresa tem uma equipa multidisciplinar com capacidade para responder 

rapidamente às necessidades dos seus clientes.  

A Comunilog Consulting procura a excelência na oferta de serviços, suportando-se em 4 

eixos basilares:  

• Seriedade, criatividade, qualidade e profissionalismo no trabalho desenvolvido;  

• Rapidez de execução de tarefas e trabalhos;  

• Equipa multifacetada, experiente, dinâmica e com conhecimento do mercado; 

• Recursos Humanos com alto nível de formação e competitivos. 

A inovação é também uma aposta da empresa, estando a Comunilog Consulting em 

constante processo de melhoria e desenvolvimento. 

1.6. Visão, Missão e Valores 
 

A missão, a visão e os valores são três pontos a analisar, que contribuem para a definição 

da estratégia e para o desenvolvimento da empresa.  

1.6.1. Visão 
 

A visão descreve a forma como uma empresa cria o futuro, ou seja, uma empresa 

começa por definir a sua visão derivada das necessidades de todos os que com ela 

interagem (stakeholders). Uma visão para ser bem definida tem de ser uma ferramenta 

de entusiasmo, ser ambiciosa e refletir grandes ideias, levando as pessoas à ação, neste 

caso os stakeholders. 

A Comunilog Consulting 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. É através deste comprometimento que a empresa ambiciona alcançar a 

excelência dos seus serviços, de modo a satisfazer as necessidades dos seus clientes e a 

destacar-se no mercado pela sua inovação e o profissionalismo. 
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1.6.2. Missão 
 

A missão determina o propósito de uma empresa, ou seja, a missão é uma linha 

orientadora para o dia-a-dia da empresa e que se poderá alterar ao longo do tempo. 

Uma missão deve ser realista, específica, baseada nas competências e acima de tudo 

motivadora. 

A Comunilog Consulting 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.  

1.6.3. Valores 
 

Os valores são crenças e atitudes que dão uma personalidade à empresa, definindo uma 

regra para a atuação das pessoas e da empresa como um todo. 

Os valores da Comunilog Consulting são reconhecidos e motivo de orgulho de todos os 

colaboradores da empresa. Desta forma, a empresa pretende torná-los parte integrante 

como a cultura do seu dia-a-dia e a pauta do relacionamento entre todos.  

❖ Compromisso – tem um comprometimento com os seus clientes; 

❖ Inovação e Excelência – aposta constantemente na melhoria contínua, inovação 

e criatividade sem limites; 

❖ Reconhecimento e Diversão – o reconhecimento das pessoas é fundamental 

para a empresa, para assim criar ambientes de diversão e alegria, onde todos 

ganhem, cresçam e se divirtam; 

❖ Ética – os valores e os princípios são pilares da organização, estes são 

responsáveis pelas ações e pelos resultados da Comunilog Consulting; 

❖ Responsabilidade e Compreensão – a Comunilog Consulting gosta de receber 

feedback e compreender os seus clientes e os seus parceiros, enfrentando 

sempre os problemas como desafios e celebrando todas as vitórias como sendo 

um sucesso de todos; 
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❖ Trabalho em Equipa – desenvolvem um trabalho em equipa, permitindo-lhes 

serem mais fortes no mercado e fazem o que for necessário para se manterem 

juntos e atingirem os objetivos de equipa; 

❖ Equilíbrio e família – valoriza a partilha e o equilíbrio entre a vida pessoal e a 

vida profissional. A família é o pilar de sucesso da Comunilog Consulting; 

❖ Educação e Profissionalismo – aprende-se e cresce-se todos os dias, oferecendo 

assim o melhor que têm a quem os procura, o profissionalismo é algo que 

caracteriza a organização;  

❖ Consistência e Transparência – são consistentes nas ações para que os clientes 

se sintam confiantes com a Comunilog Consulting. Pretendem desenvolver 

diariamente confiança para que os clientes entendam a organização como uma 

empresa transparente.  

1.7. Objetivos 4 
 

A Comunilog Consulting define todos os anos um plano de atividades, onde explica em 

que pretende investir, onde quer crescer, o que desenvolver e qual o caminho a seguir. 

Este ano a Comunilog Consulting 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; 

• Respeitar o meio ambiente social e físico; 

• Aumentar os índices de satisfação dos colaboradores para que estes se sintam 

motivados; 

• Alcançar um elevado grau de notoriedade da marca; 

• Conquistar prémios de qualidade; 

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

 

 

                                                           
4 Informação facultada pela empresa Comunilog Consulting. 
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1.8. ADN da Comunilog Consulting  
 

O ADN da Comunilog Consulting está apresentado na Figura 2 abaixo indicada. 

A Comunilog Consulting tem no seu ADN as seguintes palavras: 

❖ Resiliente - é forte em energia quando submetida a stress, lida com problemas 

e supera obstáculos resultando numa crescente vontade de vencer; 

❖ Familiar – o pilar mais importante para um equilíbrio emocional constante entre 

toda a equipa é a família; 

❖ Sonhadora - sonha diariamente, crescendo assim com os sonhos conseguindo 

torná-los realidade; 

Figura 2 - ADN da Comunilog Consulting 

Fonte: Comunilog Consulting 
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❖ Socialmente responsável - trabalha um projeto sustentável em projetos sociais, 

de forma a envolver toda a comunidade na empresa, sendo responsável pela 

sociedade que a rodeia;  

❖ Arrojada – desafia o mercado, desenvolvendo quem a rodeia e trabalha para 

surpreender; 

❖ Lutadora - luta diariamente para atingir a missão da empresa, para assim serem 

os melhores; 

❖ Criativa – a Comunilog Consulting adora novos projetos, novas ideias, 

empreender e envolver todos neste processo; 

❖ Dinâmica - do grego dynamike, significa "forte" resultando na interação da 

empresa com o cliente e com os que a rodeiam; 

❖ Ambiciosa - não se contenta com o óbvio, procura ser espantosa. 

1.9. Estratégia 

 

A estratégia define o negócio onde a empresa atua, a posição competitiva que visa 

alcançar e a experiência distintiva que lhe permitirá continuar a existir em consonância 

com a finalidade previamente estabelecida.  

A Comunilog Consulting pretende diferenciar os seus produtos/serviços criando algo 

que seja considerado único ao âmbito de todo o mercado.  

Os fatores de diferenciação dos produtos/serviços da Comunilog Consulting incidem nos 

seus atributos, tais como credibilidade, qualidade, profissionalismo, eficácia e eficiência, 

mas acima de tudo a diferenciação baseia-se numa política de formação ao alcance a 

todos. Esta estratégia pretende fidelizar os clientes à empresa.  

A estratégia da empresa é desafiar o futuro e pretende transformar o potencial humano 

de cada um.  
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1.10. Política de Qualidade 
 

A Comunilog Consulting está certificada pela norma ISO 9001 desde 2008. Esta norma 

constitui uma referência internacional para a Certificação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade.  

A certificação de acordo com a norma ISO 9001 reconhece o esforço da organização em 

assegurar a conformidade dos seus produtos e/ou serviços, a satisfação dos seus 

clientes e a melhoria contínua. A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) 

é dirigida a qualquer organização, pública ou privada, independentemente da sua 

dimensão e setor de atividade.  

Segundo esta certificação, a Comunilog Consulting compromete-se a:  

• Cumprir com os requisitos do SGQ, assegurando a melhoria contínua da sua 

eficácia, sempre com vista à satisfação dos clientes;  

• Cumprir com os requisitos contratualmente estabelecidos com o cliente;  

• Cumprir os requisitos legais e regulamentares;  

• Estabelecer um relacionamento preferencial com os fornecedores que cumpram 

os compromissos estabelecidos com a Comunilog Consulting;  

• Satisfazer completamente as necessidades dos clientes, através da prestação de 

serviços com elevado padrão de qualidade;  

• Privilegiar a motivação, o envolvimento e a colaboração dos diversos 

departamentos para a melhoria contínua.  

O SGQ foi elaborado e será mantido para salvaguardar as metodologias internas que 

cumpram o ciclo Plan, Do, Check, Act (PDCA).  

A eficácia e aplicação do SGQ da Comunilog Consulting, assim como, a sua 

implementação, desenvolvimento e manutenção são da responsabilidade do 

Departamento da Qualidade, conjuntamente com a Gerência, e com o apoio dos 

responsáveis dos restantes departamentos ou gestores de processo. 
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1.11. Organograma 

 

Um organograma é um esquema que representa visualmente a estrutura organizacional 

de uma empresa. O principal objetivo deste modelo estrutural é apresentar a 

hierarquização e as relações entre os diferentes setores de uma empresa.  

A Figura 3 representa o organograma empresarial da Comunilog Consulting, este 

organograma é do tipo vertical, uma vez que cada órgão da empresa é representado 

pelos responsáveis de cada departamento, de forma hierárquica e dispostos a partir do 

nível mais alto da hierarquia para o mais baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura 3 - Organograma da Comunilog Consulting 

Fonte: Comunilog Consulting 
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De acordo com o organograma apresentado na figura 3, pode-se verificar que a 

Comunilog Consulting apresenta uma estrutura do tipo vertical onde a gerência se 

encontra no topo e, abaixo dela, encontram-se os restantes responsáveis dos diferentes 

departamentos. A relação que se estabelece entre os superiores hierárquicos está bem 

definida, existindo assim a liberdade e a oportunidade de todos proporem novas ideias 

ou projetos.  

A estrutura da Comunilog Consulting pode também ser considerada como uma 

estrutura departamentalizada por funções, uma vez que está organizada por 

departamentos e para cada um existe um diretor responsável. Com isto, verifica-se que 

esta empresa apresenta uma estrutura organizacional bem definida, onde cada 

colaborador consegue visualizar qual é o próximo objetivo a atingir e ainda há uma 

facilidade de comunicação entre os diversos níveis hierárquicos.  

1.12. Áreas de Educação e Formação 5 
 

Na Tabela 1 estão apresentadas as áreas de educação e formação em que a Comunilog 

Consulting está acreditada: 

Tabela 1 - Áreas de Educação e Formação 

Código Áreas de Educação e Formação 

1 090 Desenvolvimento Pessoal 

2 146 Formação de Professores e Formadores de áreas tecnológicas 

3 213 Audiovisuais e Produção dos Media 

4 222 Línguas e Literaturas. Estrangeiras 

5 311 Psicologia 

6 341 Comércio 

7 342 Marketing e Publicidade 

8 343 Finanças, Banca e Seguros 

9 344 Contabilidade e Fiscalidade 

10 345 Gestão e Administração 

11 347 Enquadramento na Organização/Empresa 

12 380 Direito 

13 481 Ciências Informáticas 

14 482 Informática na Ótica do Utilizador 

15 522 Eletricidade e Energia 

                                                           
5 Informação retirada do site da Comunilog Consulting. 
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16 541 Indústrias Alimentares 

17 621 Produção Agrícola e Animal 

18 622 Silvicultura e Caça 

19 729 Saúde – programas não classificados noutra área de formação 

20 724 Ciências Dentárias 

21 726 Terapia e Reabilitação 

22 727 Ciências Farmacêuticas 

23 761 Apoio a Crianças e Jovens 

24 762 Trabalho Social e Orientação 

25 813 Desporto 

26 815 Cuidados de Beleza 

27 840 Serviços de Transporte 

28 861 Proteção de Pessoas e Bens 

29 862 Segurança e Higiene no Trabalho 
Fonte: Adaptado do Site da Comunilog Consulting 

1.13. Academias de Formação 6 
 

A Comunilog Consulting organiza a sua estrutura de formação através de academias das 

diferentes áreas de formação, tal como apresentado na figura abaixo (Figura 4). 

                                                           
6 Informação facultada pela empresa Comunilog Consulting. 

Figura 4 - Academias de Formação 

Fonte: Comunilog Consulting 
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As Academias de Formação by Comunilog Consulting são a marca da empresa e têm a 

sua atividade centrada na consultoria e formação para particulares e empresas, estando 

implementada a nível nacional com uma rede de centros de formação.  

Com uma metodologia própria e inovadora, testado com êxito em várias unidades, 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. 

1.14. Certificações e Homologações 7 
 

A Comunilog Consulting tem diversas certificações e homologações. Na Figura 5 estão 

apresentadas as principais certificações e homologações desta empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Informação facultada pela empresa Comunilog Consulting. 

Figura 5 - Certificações e Homologações 

Fonte: Comunilog Consulting 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo II 
Atividades Desenvolvidas no Período de Estágio 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 16 

 

2. Atividades Desenvolvidas 
 

2.1. O KOTAE - Emotional Work Mentoring 
 

KOTAE é uma palavra japonesa que significa resposta, objetivo ou solução. A Comunilog 

Consulting adotou este conceito KOTAE como filosofia de todo o processo de gestão dos 

recursos humanos.  

Segundo a Comunilog Consulting, existem algumas palavras que orientam a sua atuação 

que se podem rever no significado KOTAE, como ilustra o esquema (Figura 6) que se 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Palavras que se podem rever no significado KOTAE 

Fonte: Comunilog Consulting 
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O conceito KOTAE (Figura 7) é um processo que a Comunilog Consulting pretende 

trabalhar numa perspetiva dinâmica, adequada e adaptável, dado que os processos de 

trabalho são cada vez mais inovadores, partilhados e baseados em cooperação, 

participação e flexibilização.  

 

 

 

 

 

 

 

A Comunilog Consulting acredita na importância dos colaboradores serem e sentirem-

se como indivíduos únicos e essenciais à sinergia organizacional, afinal a essência do 

KOTAE. Para a implementação da filosofia KOTAE a Comunilog Consulting procurou 

avaliar os fatores psicossociais no trabalho, saúde e bem-estar de todos os 

colaboradores. Esta avaliação é feita através de um questionário psicossocial de 

Copenhaga II (COPSOQ II – versão média), tal como é apresentado no Anexo I. 

Os fatores psicossociais são características inerentes às condições e organização do 

trabalho que afetam a saúde dos indivíduos, através de processos psicológicos e 

fisiológicos. Os riscos psicossociais no trabalho resultam da interação entre o indivíduo, 

as suas condições de vida e as suas condições de trabalho. 

O COPSOQ apresenta-se como um instrumento multidimensional, numa metodologia 

tripartida. Este questionário compreende três versões distintas: (i) uma versão curta, 

visando a autoavaliação dos trabalhadores; (ii) uma versão média, destinada ao uso por 

profissionais de saúde ocupacional, nomeadamente na avaliação de riscos (iii) uma 

versão longa, para fins de investigação. O COPSOQ é um questionário individual, que 

Figura 7 - Logótipo do KOTAE 

Fonte: Comunilog Consulting 
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avalia apenas a exposição do trabalhador a fatores de risco para a saúde de natureza 

psicossocial (Silva, 2000). 

A Comunilog Consulting utiliza este questionário como um instrumento de medida para 

avaliar os fatores psicossociais dos seus colaboradores. Com os resultados desta 

avaliação a Comunilog Consulting tem a oportunidade de identificar as necessidades e 

trabalhar nestas necessidades para melhorar as áreas de risco em que se encontra. O 

propósito do KOTAE, é mesmo este, identificar os riscos psicossociais para futuramente 

prevenir estes riscos.  

No processo de adoção da filosofia KOTAE a estagiária apoiou o método de avaliação 

dos fatores psicossociais no trabalho, saúde e bem-estar de todos os colaboradores, 

acima referido.  

Esse apoio consistiu na inserção das respostas dos colaboradores aos questionários na 

plataforma da ordem dos psicólogos, já que as respostas aos questionários tinham de 

ser inseridas, pela psicóloga Dra. Daniela Guerra, na sua área pessoal da ordem dos 

psicólogos, para assim se obterem os resultados dos fatores psicossociais no trabalho, 

saúde e bem-estar dos colaboradores da Comunilog Consulting.  

O objetivo da inserção, na plataforma da ordem dos psicólogos, das respostas ao 

questionário suprarreferido é obter resultados quantitativos relativamente aos fatores 

psicossociais da Comunilog Consulting, por via de software informático para o efeito. Os 

resultados desta avaliação vêm ilustrados no gráfico, apresentado de seguida (Figura 8).  
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 Os fatores psicossociais foram avaliados em 29 valências, das quais 17 representam 

uma situação favorável. Verifica-se também que alguns fatores psicossociais se 

encontram em risco moderado, tais como, as exigências quantitativas, o ritmo de 

trabalho, as exigências emocionais, a influência no trabalho, os conflitos laborais, a 

insegurança laboral, a saúde geral, o conflito trabalho/família, os problemas em dormir, 

o burnout e o stress. Ainda assim, apenas um fator, as exigências cognitivas, está em 

risco severo.  

Havendo o propósito de identificar os riscos psicossociais para futuramente os prevenir 

no espírito KOTAE, pode-se observar através do gráfico que a Comunilog Consulting terá 

de intervir na melhoria de alguns fatores psicossociais que se encontram em risco, 

nomeadamente as exigências cognitivas.  

Figura 8 - Resultados obtidos da avaliação dos fatores psicossociais 

Fonte: Comunilog Consulting  
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Assumindo-se a Comunilog Consulting como uma empresa disponível e aberta à 

constante inovação e diferente de todas as outras empresas, optou por assimilar a 

filosofia KOTAE, sendo assim poderá vir a adotá-la como um programa de 

desenvolvimento e comunicação organizacional para os colaboradores, englobando a 

gestão de carreiras, a formação e a motivação ligados à inteligência emocional e 

desenvolvimento pessoal, como o mindfulness. 

2.1.1. Recrutamento e Seleção  
 

Nos dias de hoje, cada vez mais os administradores das organizações estão a tomar 

consciência de que o sucesso e sobrevivência da empresa têm como principal âncora os 

recursos humanos de que dispõem, a sua qualidade e como estes são aproveitados. 

Deste modo, torna-se fundamental que a empresa identifique e atraia os candidatos 

com maior aptidão, o que é conseguido através de um recrutamento e seleção eficientes 

(Muscalo, 2015). 

O processo de recrutamento antecede a seleção e tem como objetivo atrair candidatos 

com competências específicas para ocupar um posto de trabalho vago, de imediato ou 

no futuro (Poças, 2018).  

Existem diferentes tipos de recrutamento, interno, externo e misto, em que cada um 

destes tem as suas particularidades. Um pode despertar motivação, outro a eficiência 

operacional e flexibilidade, outro até pode proporcionar equilíbrio ao negócio (Gomes, 

etal, 2015).  

Após o tipo de recrutamento escolhido, passa-se à fase da seleção. De acordo com 

Chiavenato (1989), a seleção não é mais do que uma comparação entre os requisitos 

que a função exige e as competências apresentadas pelos candidatos, ou seja, a seleção 

é selecionar a “pessoa certa para o lugar certo”. Após esta fase, o gestor de recursos 

humanos realiza uma triagem curricular do candidato e de seguida passa-se ao contacto 

telefónico ou à entrevista. 
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Relativamente à Comunilog Consulting, o processo de recrutamento e seleção respeita 

um processo formal pré-definido. A identificação da necessidade de contratação de 

novos colaboradores é justificada muitas vezes pela necessidade de renovar as 

competências já existentes, de substituir um colaborador ou mesmo a criação de um 

novo posto de trabalho. 

Na Comunilog Consulting quando se decide contratar um novo colaborador, procede-se 

ao recrutamento através da divulgação de vagas em anúncios para jornais, em Institutos 

Politécnicos e Universidades, no Centro de Emprego, nas redes sociais Facebook e 

Linkedin, na newsletter da empresa ou ainda no seu site oficial, como mostra a Figura 9.  

 

 

Figura 9 - Anúncio de Recrutamento 

Fonte: www.comunilog.com 

 

Quando surge a necessidade de recrutar novos colaboradores, a Comunilog Consulting 

valoriza primeiramente aqueles que já pertencem à empresa, aqueles que são 

recomendados por colaboradores da empresa ou ainda, aqueles que já realizaram 

estágios curriculares ou profissionais nesta.  

No processo de recrutamento da empresa, é pedido aos candidatos que preencham um 

inquérito, com cerca de 200 perguntas, e juntamente enviem o Curriculum Vitae (CV). 

Este inquérito permite à empresa visualizar quais os candidatos que se adequam às suas 

necessidades, uma vez que é possível avaliar os candidatos pela sua paciência em 
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responder a um inquérito tão longo e ainda é possível avaliar as suas potenciais reações 

em diversas situações no trabalho. Desta forma, antes da realização da entrevista, já é 

possível analisar se os candidatos possuem determinados traços de personalidade de 

que a empresa precisa, como o espírito de equipa, o grau de motivação, de organização, 

de determinação, iniciativa entre outros aspetos. As respostas dadas pelos candidatos 

às perguntas do inquérito, podem contribuir para que se selecione os melhores 

candidatos para a próxima fase, uma vez que na Comunilog Consulting tanto as 

competências comportamentais como as competências técnicas são importantes.  

Na realização da pré-seleção para além de se ter em conta o CV de cada candidato, 

também é tida em conta a Matriz de Competências de Recrutamento e 

Responsabilidades, da Comunilog Consulting, para a função a desempenhar (Anexo II). 

Após a realização da triagem curricular dos candidatos que melhor se adequam às 

necessidades da Comunilog Consulting, procede-se à realização da entrevista. Esta 

entrevista tem como objetivo confirmar e recolher informações adicionais e também, 

avaliar outras características que não constam no CV do candidato.  

Com a entrevista realizada a todos os candidatos que foram primeiramente 

selecionados, é o momento para escolher o candidato que melhor se enquadra nas 

necessidades da empresa. Após este candidato ser selecionado, estão reunidas todas as 

condições para se proceder à realização de um contrato com o novo colaborador.  

Caso se verifique que nenhum dos candidatos é o ideal para desempenhar a função 

pretendida, é realizada uma nova seleção de candidatos. 

Todo o processo de recrutamento e seleção acima descrito pode ser sistematizado de 

acordo com o fluxograma (Figura 10) que se segue. 
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Figura 10 - Fluxograma do Processo de Recrutamento e Seleção 

Fonte: Adaptado de Comunilog Consulting 
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No processo de recrutamento e seleção, a estagiária apoiou no recrutamento de 

formadores para todas as zonas do país e ainda no recrutamento de comerciais para 

Braga e Viseu. Neste processo, a fase em que a estagiária participou foi na triagem 

curricular, onde foram analisados os CV dos candidatos e selecionados aqueles que 

melhor se adequavam para desempenhar a função pretendida, para de seguida 

proceder-se à entrevista.  

Nesta atividade a estagiária percecionou aquilo que a Comunilog Consulting valoriza na 

análise dos CV, como a criatividade demonstrada através da apresentação do CV, a 

experiência de trabalho, o voluntariado, entre outros aspetos. 

2.1.2. Acolhimento e Integração 
 

O Acolhimento é um processo através do qual os trabalhadores são recebidos e 

integrados na empresa, de forma a tornarem-se “produtivos” no mais curto espaço de 

tempo. Este processo deverá ter sempre em atenção dois níveis: o da empresa e o do 

posto de trabalho.  

Relativamente ao nível da empresa o principal objetivo é a passagem de informação 

relacionada com a missão, a história, a cultura e a estratégia organizacional, informações 

sobre os direitos e deveres dos trabalhadores e da empresa, é também realizada uma 

visita geral às instalações da empresa. Relativamente ao nível do posto de trabalho 

deverão ser transmitidas informações sobre a especificidade do posto de trabalho e 

funcionalidade do mesmo, para além da apresentação aos colegas e responsáveis 

hierárquicos, também é realizada uma visita minuciosa ao local de trabalho. 

É na fase do acolhimento que é entregue ao novo colaborador o Manual de Acolhimento 

da empresa. Este manual é um documento onde está compilado um conjunto de 

informações sobre a organização, para que o novo colaborador passe a conhecer melhor 

a empresa onde vai trabalhar.  

A Integração consiste em acolher o novo trabalhador, proporcionando-lhe uma inserção 

que lhe possibilite efetuar o seu desenvolvimento e a sua aculturação aos valores éticos, 

profissionais e à missão da empresa. Este é um processo mais longo que o do 
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acolhimento e serve para que o novo trabalhador tome conhecimento sobre a função, 

técnicas envolvidas e sobre as pessoas com que se relaciona no trabalho (Poças, 2018). 

Neste domínio, a Comunilog Consulting proporciona dois dias de formação prática ao 

novo colaborador onde este é recebido pelo seu responsável e/ ou pela gerência. Estes 

dois dias são preenchidos com as seguintes atividades:  

❖ Entrega do Manual de Acolhimento ao novo colaborador com uma receção de 

boas vindas; 

❖ Apresentação das instalações da empresa com uma visita guiada; 

❖ Apresentação da estrutura organizacional; 

❖ Demonstração do posto de trabalho (tarefas, plataformas, …); 

❖ Explicação sobre o SGQ online, onde o novo colaborador encontrará todos os 

documentos e registos associados às tarefas a desenvolver; 

❖ Definição de regras, normas, princípios, valores e definição do horário de 

trabalho. 

O Manual de Acolhimento da Comunilog Consulting integra toda a informação relevante 

e necessária para um bom processo de acolhimento e integração do novo colaborador. 

Os principais aspetos presentes neste manual, são: mensagem de boas vindas, a história 

da empresa, a sua estratégia comercial, os seus serviços, o que a Comunilog Consulting 

espera do novo colaborador e o que este pode esperar por parte da empresa, formas de 

recrutamento e de avaliação de desempenho, o horário de trabalho, faltas, férias e 

feriados, todos os direitos e deveres dos colaboradores, o SGQ, todos os procedimentos 

internos e ainda, o primeiro dia de trabalho na Comunilog Consulting. 

No processo de acolhimento e integração, a estagiária não participou diretamente, 

ainda assim, foi-lhe possível presenciar o processo de acolhimento e integração de um 

comercial para Viseu, nos dois dias de formação prática, tal como referido 

anteriormente.  

Apesar de não ter sido possível participar neste processo, foi transmitida, à estagiária, 

toda a informação relevante sobre o funcionamento deste na Comunilog Consulting. 
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2.1.3. Avaliação de Desempenho  
 

A avaliação de desempenho é um processo adotado pelas empresas para mensurar 

qualitativamente e quantitativamente a performance e o comportamento dos 

colaboradores, quer a nível individual, como em contexto de equipas.  

Segundo Pacheco (2007), diagnosticar e analisar o desempenho individual e grupal dos 

colaboradores, promove o crescimento pessoal e profissional, bem como potencia um 

melhor desempenho.  

Num processo de avaliação de desempenho podem ser utilizados diversos métodos, 

como o método das escalas gráficas, avaliação por objetivos, autoavaliação, avaliação 

360º e heteroavaliação.  

A Comunilog Consulting utiliza, trimestralmente e segundo critérios pré-definidos para 

cada departamento, o método de autoavaliação e avaliação por objetivos. Em anexo 

(Anexo III) encontram-se os documentos utilizados neste processo de avaliação de 

desempenho.  

Atualmente e para inovar, a Comunilog Consulting optou por reestruturar, reformular e 

implementar um novo sistema de avaliação de desempenho, no qual a estagiária 

participou.  

O sistema de avaliação de desempenho que irá ser implementado na Comunilog 

Consulting é um sistema de avaliação de 360º. Nesta avaliação, o colaborador é avaliado 

por todas as pessoas que afetam e são afetadas pelo seu desempenho na organização 

(superiores hierárquicos, o próprio colaborador, colegas, subordinados, clientes e 

fornecedores). A maior vantagem deste sistema de avaliação é que permite receber 

feedback sobre o desempenho com base em diferentes perspetivas.  

Antes de ser implementado este sistema de avaliação de desempenho na Comunilog 

Consulting, foi necessário ultrapassar várias fases nas quais a estagiária apoiou.  

Inicialmente ajustou-se a matriz de competências de recrutamento da Comunilog 

Consulting, apresentada no anexo II, a uma matriz de competências de avaliação de 
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desempenho, para o efeito a estagiária fez evoluir a terminologia e definições 

constantes da matriz de competências de recrutamento para terminologia e definições 

mais atuais de acordo com documento das soft skills 2020 fornecidas pela psicóloga Dra. 

Daniela Guerra. Para além disso, este processo foi diferenciado para os vários 

departamentos, como se pode verificar no anexo IV. A partir do anexo, pode-se observar 

que para os diferentes departamentos existem competências iguais.  

Após este processo de ajustamento, definiu-se a escala que se poderia utilizar nesta 

avaliação de 360º. Esta escala foi definida por cores, como se pode ver de seguida: 

             Insuficiente – Não cumpriu o exigido 

             Pouco Suficiente – Cumpriu consideravelmente o exigido  

             Suficiente – Cumpriu parcialmente o exigido 

             Bom – Cumpriu o exigido  

             Muito Bom – Superou claramente o exigido 

Ultrapassadas estas fases e no quadro de um sistema de avaliação 360º havia que definir 

quem seria o avaliador e o avaliado, neste caso todas as pessoas pertencentes direta ou 

indiretamente à empresa (superiores hierárquicos, o próprio colaborador, colegas, 

subordinados, clientes e fornecedores). 

Por fim, no sistema de avaliação de desempenho a estagiária também apoiou na criação 

de um manual, mas devido ao tempo reduzido do período de estágio, não foi possível a 

estagiária terminar este manual. Este manual irá servir como um documento de 

orientação para os atuais e potencias colaboradores da Comunilog Consulting, onde 

estes poderão verificar toda a informação sobre o processo de avaliação de 

desempenho existente na empresa.   

De seguida estão apresentados os principais pontos presentes neste manual: 

❖ Introdução; 

❖ Princípios gerais;  

❖ Intervenientes e as principais responsabilidades; 
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❖ Componentes da gestão de desempenho; 

o Componente “Desenvolvimento Pessoal”; 

o Componente “Objetivos Funcionais”; 

❖ Avaliação global; 

❖ Etapas do processo de gestão de desempenho; 

❖ Desenvolvimento individual; 

❖ Fatores que distorcem a avaliação; 

❖ Orientações para a entrevista de avaliação; 

❖ Instrumentos da gestão de desempenho.  

2.1.4. Responsabilidade Social 
 

Segundo Celeste Raseth (2017), a responsabilidade social é, cada vez mais, uma das 

maiores preocupações das empresas. Esta preocupação é importante pelo impacto que 

tem na sociedade em geral e nas comunidades mais necessitadas em particular. 

As práticas empresariais que, de forma voluntária, desenvolvem processos com o 

propósito de incluir preocupações de carácter social e ambiental nas suas atividades e 

estratégias, de forma a criar um conjunto de valores que envolvam todos os 

stakeholders, são cada vez mais uma realidade no cenário empresarial. 

As empresas socialmente responsáveis não só elevam a satisfação dos colaboradores e 

a fidelidade dos seus clientes, como também possuem uma maior capacidade de 

competitividade e inovação. 

A consciencialização da sociedade sobre questões de responsabilidade social continua a 

aumentar, e os clientes dão cada vez mais importância a este tema ao escolher os seus 

parceiros. No entanto não são os únicos que são atraídos por este motivo, também as 

novas gerações começam a ter essa preocupação na altura de escolher onde trabalhar. 
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A Comunilog Consulting, 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 (Figura 11). Também incentiva os seus 

colaboradores para práticas de sustentabilidade, ambiente social e económico 

solidariedade e respeito pelo meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

A Comunilog Consulting aposta bastante em programas de responsabilidade social e por 

isso, autoriza e incentiva os seus colaboradores a participar nestes programas, como o 

voluntariado ou atividades inseridas numa componente de intervenção na sociedade. 

Com estes programas, a empresa pretende desenvolver as comunidades onde está 

inserida, ajudando assim a criar uma sociedade mais consciente e uma comunidade mais 

solidária.  

Figura 11 - Logótipo da Responsabilidade Social 

Fonte: Comunilog Consulting 
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A Comunilog Consulting já desenvolveu diversos programas de responsabilidade social, 

como as diferentes ações ilustradas na Figura 12 o revelam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade desenvolvida pela estagiária, relativamente à responsabilidade social, foi a 

criação de um manual das práticas de responsabilidade social da Comunilog Consulting, 

tal como se encontra em anexo (Anexo V). 

Este manual tem como principal objetivo estabelecer as linhas de orientação da 

Comunilog Consulting enquanto organização socialmente responsável. Estas linhas são 

Figura 12 - Programas de Responsabilidade Social 

Fonte: Comunilog Consulting 
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o referencial de responsabilidade social de todos os níveis da organização e em todas as 

unidades, independentemente da sua localização geográfica.  

Neste manual encontra-se descrita, detalhadamente, cada prática de responsabilidade 

social desenvolvida pela Comunilog Consulting, ou seja, aqui pode-se ver em que é que 

consiste cada programa que foi desenvolvido pela empresa.  

2.1.5. Gestão da Formação 
 

Por Gestão da Formação entende-se o conjunto de atividades coordenadas que visam 

monitorizar e controlar projetos de natureza formativa, numa ótica de otimização dos 

seus resultados. É normalmente colocada ao serviço de uma maior eficiência e eficácia 

de uma organização (Tomé, 2018).   

A Comunilog Consulting compromete-se a formar constantemente os seus 

colaboradores com o intuito de os motivar, fazer a empresa crescer e desenvolvê-la. 

Sendo uma empresa de formação, conhece a importância de ter pessoas formadas. 

Assim sendo, proporcionam diversas ações de formação e incentivam à sua participação. 

Na área da formação, a estagiária participou em algumas atividades. Uma das atividades 

foi a criação de manuais (powerpoints) sobre “Técnicas de Vendas”, estes manuais 

destinam-se a formações internas da Comunilog Consulting, sendo estas direcionadas a 

todos os comerciais pertencentes à empresa. Os comerciais da Comunilog Consulting 

teriam acesso a estes manuais, com todas as técnicas sobre as vendas, através da 

plataforma interna da Comunilog Consulting, assim estes poderiam fazer um autoestudo 

para um melhor desempenho da sua função de comercial.  

Foram criados 21 manuais, em que cada manual correspondia a uma técnica de venda. 

Os seguintes pontos mostram as 21 técnicas que foram abordadas: 

1. As vendas fazem o mundo girar; 

2. O ciclo de vendas em sete etapas; 

3. O que vender; 

4. Compreenda os seus potenciais clientes; 

5. Venda o que o seu produto faz e não o que o seu produto é; 
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6. A tecnologia como ferramenta de venda; 

7. Ligue-se a quem precisa daquilo que tem para vender; 

8. Reúna-se com os clientes e ponha-os à vontade; 

9. Qualifique para ter êxito; 

10. Faça apresentações de sucesso; 

11. Dissipe os receios dos clientes; 

12. Feche a venda; 

13. Seja recomendado pelos seus clientes; 

14. Faça o acompanhamento e mantenha-se em contacto; 

15. Utilize a internet para aumentar as vendas; 

16. Saiba gerir eficazmente o seu tempo; 

17. Não desanime se não tiver êxito; 

18. Fixe objetivos para manter a concentração; 

19. Os dez maiores erros em vendas; 

20. Dez formas de dominar a arte das vendas; 

21. Dez fechos alternativos.  

Uma outra atividade desenvolvida pela estagiária, foi a criação de referenciais. Os 

referenciais são documentos onde consta toda a informação sobre a formação que será 

lecionada. Em anexo (Anexo VI) encontra-se um referencial por preencher, onde se pode 

verificar todos os pontos que constam num referencial.  

2.2. Outras Atividades Desenvolvidas  
 

Para além das atividades apresentadas no plano de estágio, a estagiária teve a 

oportunidade de desenvolver outras atividades como será apresentado de seguida.  

2.2.1. Telemarketing 

 

Telemarketing é uma forma de marketing direto que utiliza o telefone para promover 

produtos ou serviços.  

Foi proposto à estagiária realizar telemarketing uma vez por semana na empresa. Esta 

atividade consistiu em contactar Bombeiros, Taxistas e Escolas de Condução de todo o 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 33 

 

país, tendo como objetivo agendar uma reunião com o propósito de se fazer uma 

possível parceria com os mesmos. Esta reunião consistiria na deslocação do comercial 

da Comunilog Consulting a estas empresas, para assim dar a conhecer a empresa e todas 

as suas ofertas formativas. Posto isto, seria proposto uma parceria, onde ambos 

beneficiavam.  

Antes da estagiária realizar estes contactos, foi-lhe fornecido um script de telemarketing 

(Anexo VII) para que esta fizesse um autoestudo antes de iniciar qualquer contacto.  
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Reflexões 
 

Este estágio possibilitou à estagiária um contacto real com o mercado de trabalho, 

contribuindo para que esta percebesse todos os processos utilizados para um 

funcionamento eficaz de uma estrutura organizacional. 

Ao longo deste relatório, a estagiária refletiu sobre as atividades desenvolvidas no 

decorrer do estágio, assim como conseguiu rever alguns dos conteúdos abordados ao 

longo do percurso académico.  

O estágio realizado na Comunilog Consulting foi uma mais valia na aprendizagem da 

estagiária, permitindo que esta aplicasse os conceitos e conhecimentos teóricos na 

prática. Com isto, a estagiária percebeu que aquilo que aprendeu ao longo da 

licenciatura em GRH, nomeadamente os conceitos teóricos, é bastante diferente 

quando são aplicados na prática, nomeadamente a implementação de um sistema de 

avaliação de desempenho. Este é um processo bastante complexo, no qual foram 

surgindo várias dificuldades por parte da estagiária na sua implementação.  

Contudo, estes obstáculos, que foram surgindo, serviram de aprendizagem e 

experiência para futuramente a estagiária encarar o mundo do trabalho de outra 

maneira.  

Em suma, a estagiária considera que o estágio foi de grande importância para o seu 

desenvolvimento profissional e também para o seu desenvolvimento pessoal, podendo 

assim vir a ser uma melhor profissional como gestora de recursos humanos de uma 

empresa.  
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo I – Questionário Psicossocial de Copenhaga II (COPSOQ II – versão 

média) 
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Anexo II – Matriz de Competências de Recrutamento e Responsabilidades 
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Anexo II – Matriz de Competências de Recrutamento e Responsabilidades  
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Anexo II – Matriz de Competências de Recrutamento e Responsabilidades 
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Anexo III – Processo de Avaliação de Desempenho  
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Anexo III – Processo de Avaliação de Desempenho  
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Anexo III – Processo de Avaliação de Desempenho  
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho 
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho 
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho 
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho   
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho  
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho  
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho 
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Anexo IV – Matriz de Competências da Avaliação de Desempenho 
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 62 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  
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Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 67 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 68 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 69 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 70 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 71 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 72 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 73 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 74 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 75 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 76 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 77 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 78 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 79 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 80 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 81 

 

Anexo V – Manual das Práticas de Responsabilidade Social  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 82 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 83 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 84 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 85 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 86 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 87 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 88 

 

Anexo VI – Referencial de Formação  



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 89 

 

Anexo VII – Script de Telemarketing 



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 
  

  

CÁTIA FILIPA RAMOS VALENTE 90 

 

Anexo VII – Script de Telemarketing 


