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Plano de Estágio 
 

O plano de Estágio foi definido com o supervisor e a orientadora (Anexo 1) tendo em 

conta as competências adquiridas no curso de Gestão e Comércio Internacional e as 

necessidades e organização do departamento comercial da empresa Ambitarefa. 

Assim, foram definidas as seguintes atividades: 

• Gestão das redes sociais; 

• Edição de imagens; 

• Gestão da loja online; 

• Utilização da plataforma de email-marketing; 

• Comércio Internacional com procura de novos fornecedores no estrangeiro; 

• Análise estatística relativamente ao envio de propostas e promoções; 

• Arquivamento e organização de documentos. 
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Resumo 

 

O presente relatório tem como principal função descrever e analisar o trabalho realizado 

durante o estágio curricular na sede da Ambitarefa, na Guarda, entre 26 de fevereiro de 

2019 e 10 de julho de 2019, com a duração de 750 horas. 

O trabalho realizado no decorrer do estágio centrou-se na área da comunicação digital, 

nomeadamente na gestão das páginas do Facebook da Ambitarefa e da Segurança Total, 

da informação enviada via newsletters, na procura de novos fornecedores no estrangeiro 

e na edição e tratamento de imagens. Na área internacional foi proposta a procura de 

novos fornecedores no estrangeiro com a redação de um e-mail. 

O trabalho desenvolvido possibilitou novas aprendizagens sendo de destacar as 

competências sociais e as adquiridas na utilização dos softwares Photoscape, Adobe 

Publisher e Sendinblue. 

 

Palavras-chave: Ambitarefa, Empresa, Redes Sociais, Marketing, Estágio. 

JEL Classification: M10 – Business Administration - General 
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Glossário de Siglas  
 

ACT- Autoridade para as Condições do Trabalho 

CE- Comunidade Europeia; 

CSM- Clínica de São Miguel; 

EPIs- Equipamentos de Proteção Individual; 

HACCP- Hazard Analysis and Critical Control Points; 

SMS- Short Message Service; 

SST- Segurança e Saúde no Trabalho; 

TeSP- Técnico Superior Profissional; 

UC- Unidade Curricular. 
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Introdução 
 

No âmbito da Unidade Curricular (UC) de Estágio do Curso Técnico Superior 

Profissional (TeSP) em Gestão e Comércio Internacional, da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda foi realizado um estágio 

curricular na empresa Ambitarefa, Lda. 

O estágio é uma preparação para o contexto real de trabalho, onde o aluno tem a 

possibilidade de contactar com a realidade de uma empresa e de pôr em prática todos os 

conhecimentos e competências adquiridas ao longo do período escolar. Acresce a 

oportunidade de adquirir novos conhecimentos e de ter novos desafios. 

O estágio decorreu de 26 de fevereiro a 10 julho de 2019 e no horário das 10h00 às 19h30 

(8 horas por dia), durante os dias úteis, perfazendo um total de 750 horas.  

Ao longo do estágio foram realizadas diversas atividades, de acordo com o plano de 

estágio que serão detalhadas ao longo do documento. 

O primeiro capítulo apresenta com detalhe a entidade acolhedora, nomeadamente a sua 

estrutura, o seu funcionamento, os tipos de clientes, principais fornecedores e 

concorrentes. O segundo capítulo incide nas atividades desenvolvidas ao longo do 

período do estágio. Por último são apresentadas as principais conclusões, uma reflexão 

crítica do trabalho bem como das competências sociais desenvolvidas no decorrer do 

estágio. 
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Capítulo I 
Entidade Recetora do Estágio 
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1.1- Localização 
 

A Ambitarefa, Lda situa-se no centro da cidade da Guarda, mais precisamente na Avenida 

Almirante Gago Coutinho, n.º5, 6300-507, no edifício “Vida” (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://ambitarefa.com/?page_id=362 

1.2- Apresentação da entidade1 
 

A entidade recetora do estágio foi a Ambitarefa, Lda, cujo serviço prestado às empresas 

suas clientes é de auxiliar no cumprimento da legislação vigente em termos de 

responsabilidades laborais, com ênfase na melhoria das condições de trabalho e de saúde 

dos trabalhadores. Desta forma contribui para o processo de melhoria contínua e de 

melhorias na gestão operacional das empresas clientes (Ambitarefa, 2017). 

A empresa pertence ao Grupo Vida, do qual também fazem parte as empresas: Clínica de 

São Miguel e Segurança Total. 

 
1 Este ponto foi desenvolvido com base na documentação interna da empresa e do site 

https://ambitarefa.com/ 

FIGURA 1- EMPRESA 
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A Ambitarefa, cujo logotipo se apresenta na Figura 2, é uma empresa autorizada pela 

ACT- Autoridade para as Condições do Trabalho, que se dedica à prestação de serviços 

na área de higiene, segurança e saúde do trabalho, medicina do trabalho e segurança 

alimentar. 

 

FIGURA 2- LOGOTIPO DA MARCA   

 

 

Para além das áreas para as quais está autorizada pela ACT a empresa também presta 

serviços no âmbito do controlo de pragas, estando presente no mercado desde 2008. 

A empresa detém um negócio online que é denominado de Segurança Total que é 

especializado no comércio de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), Sinalética e 

de venda de produtos destinados à Segurança Alimentar, que espera ir ao encontro de 

vários setores de atividade. A Segurança Total (Figura 3) fornece empresas de pequena, 

média e grande dimensão e clientes particulares. 

As empresas Ambitarefa, Lda e Segurança Total dispõem de páginas no Facebook. 

Fonte: https://ambitarefa.com/ 
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No que se segue apresenta-se de forma resumida as áreas em que a empresa Ambitarefa 

presta serviços (medicina no trabalho, segurança no trabalho, higiene e segurança 

alimentar e controlo de pragas), tendo por base a informação veiculada em Ambitarefa 

(2017). 

1.2.1- Medicina do Trabalho 
 

A Medicina do Trabalho é de obrigatoriedade legal, de acordo com o Decreto-Lei nº 

109/2000 de 30 de junho (MTS, 2000) e o Decreto-Lei 102/2009 de 10 de setembro (AR, 

2009), sendo exigida a realização de três tipos de exames: 

• Exames Médicos de Admissão - antes do início da prestação de trabalho ou, 

quando a urgência da admissão o justificar, nos 15 dias seguintes ao início de 

funções. 

• Exames Médicos Periódicos - devem ser realizados anualmente a trabalhadores 

com idade inferior a 18 anos e superior a 50 anos e de dois em dois anos aos 

restantes trabalhadores. 

FIGURA 3- PÁGINA INICIAL DO SITE  DA EMPRESA SEGURANÇA TOTAL 

Fonte: https://segurancatotal.pt/ 
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• Exames Médicos Ocasionais - sempre que haja alterações na organização, meios 

ou ambiente, tal como no caso de regresso ao trabalho depois de uma ausência 

superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente. 

Exames obrigatórios: 

• Eletrocardiograma; 

• Análises à Glicemia; 

• Avaliação Respiratória SPO2 (Saturação capilar periférica de oxigénio); 

• Avaliação da tensão arterial. 

Exames opcionais disponibilizados pela empresa: 

• Teste de visão; 

• Audiograma; 

• Análises à urina; 

• Análises ao sangue; 

• Espirometria. 

 

1.2.2- Segurança no Trabalho 
 

A Segurança no Trabalho tem o objetivo de promover um ambiente de trabalho seguro e 

saudável, evitando riscos profissionais ou doenças ocupacionais dos trabalhadores. 

Nesta área a Ambitarefa disponibiliza os seguintes serviços: 

• Avaliação dos riscos; 

• Medidas de autoproteção; 

• Relatório único; 

• Projetos de segurança; 

• Avaliação de ruído laboral; 

• Avaliação iluminância; 

• Avaliação do ambiente térmico; 

• Avaliação da qualidade do ar; 

• Avaliação de riscos ergonómicos; 
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• Projetos e plantas de emergência; 

• Coordenação de segurança em obra; 

• Plano de segurança e saúde; 

• Simulacros. 

 

1.2.3- Higiene e Segurança Alimentar 
   

A HACCP é uma sigla internacionalmente reconhecida para Hazard Analysis and Critical 

Control Points, ou em português, Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos. 

A HACCP é de regime obrigatório desde o dia 1 de janeiro de 2006, de acordo com o 

Regulamento (CE) nº852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de abril. O 

sistema de HACCP baseia-se na aplicação de princípios técnicos e científicos na produção 

e manipulação de géneros alimentícios. 

No âmbito dos procedimentos da HACCP integra-se a verificação dos manuseadores, a 

roupa de trabalho adequada à função e a formação apropriada das práticas de higiene, 

sendo também essencial avaliar a higiene pessoal do trabalhador. As instalações, 

equipamentos e utensílios devem cumprir os requisitos da limpeza e a manutenção 

adequada dos mesmos. 

 

 

1.2.4- Controlo de Pragas 
 

Segundo o Regulamento (CE) nº 852/2004 de 29 de abril (PECUE, 2004) e as alterações 

posteriores, o controlo de pragas é um pré-requisito do sistema de HACCP no que se 

refere à higiene de géneros alimentícios devendo, por isso, ser realizado em todas as 

instalações do setor alimentar. 

Pragas são espécies animais (baratas, ratos, formigas, etc) que, ao estarem presentes num 

estabelecimento, podem contaminar os alimentos, tornando produtos não seguros. 
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1.3- Tipos de clientes 
 

O termo cliente aplica-se àquele que com assiduidade compram um determinado produto 

ou serviço, sendo o cliente o mais importante de uma empresa. 

“Atrair novos clientes continua a ser uma importante tarefa de administração de 

marketing. Porém o enfoque hoje é manter os clientes antigos e desenvolver com eles um 

relacionamento a longo prazo” (Kotler e Armstrong, 1998, p. 8). 

Os clientes da Ambitarefa são empresas oriundas de todos os ramos de atividade 

incluindo, por exemplo, lares de terceira idade, restauração, administração pública ou 

juntas de freguesias. A empresa tem clientes oriundos das seguintes zonas geográficas: 

Guarda, Mirandela, Évora e Estremoz; sendo a maior incidência nas zonas da Guarda e 

Évora. 

 

1.4- Principais Fornecedores 
 

Os fornecedores são imprescindíveis em qualquer empresa, tendo os recursos necessários 

para a prestação de um serviço e/ou fabricação de um produto. 

Tendo em conta os produtos e bens a adquirir pela Ambitarefa, os principais fornecedores 

são: 

• ForPrint - tinteiros;  

• 360imprimir - publicidade; 

• Mil Impressões - autocolantes; 

• Ensystex – material de controlo de pragas; 

• Controlvet – análises HACCP; 

• Affidea – análises ao sangue. 
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1.5- Principais concorrentes 
 

A concorrência é composta por empresas que oferecem o mesmo produto ou serviço. A 

empresa deve procurar proporcionar mais valor e satisfação dos clientes face aos seus 

concorrentes e adaptar-se às necessidades dos seu público-alvo (Rodrigues, I., 2018). 

Posto isto, os principais concorrentes da Ambitarefa, no distrito da Guarda são: 

• Ahs- Consultores de Avaliação Higiene e Segurança, Lda; 

• Coisas d’Obra- Engenharia e Fiscalização; 

• Interprev; 

• Egiclínica; 

• Múltipla Prevenção- Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho, Unipessoal, 

Lda; 

• Princípio Base- Consultadoria em Higiene e Segurança, Lda; 

• Pousamed. 

Refira-se que, apesar da forte concorrência a que a empresa está exposta, continua a 

alcançar bons resultados. 

 

1.6- Estrutura Organizacional 
 

Um organograma é a representação, em forma de gráfico, dos diversos constituintes de 

uma empresa. Assim, na Figura 4, podemos observar o organograma da empresa. 

Além da Direção Geral a Ambitarefa tem uma organização por departamentos em função 

das várias áreas subjacentes ao negócio: Prestação de Serviços, Financeiro/Gestão e 

Comercial. Sendo a Clínica de São Miguel (CSM), Ambitarefa e Segurança Total, 

trabalham em conjunto, tendo os mesmos trabalhadores envolvidos nos três projetos.  
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Direção Geral

Prestação de 
Serviços

Departamento

Financeiro/Gestão

Departamento 
Comercial

 

 

 

 

             Departamento de    

        

 

 

 

Após a observação do organograma a estagiária passa a explicar o funcionamento dos 

departamentos: 

• Direção Geral: Está a cargo do Engenheiro João Salgueiro que é responsável pelo 

cumprimento dos objetivos gerais do grupo, assegurando também todo o processo 

de recrutamento; 

• Prestação de Serviços:  É o departamento responsável por agendar e planificar 

as consultas de medicina do trabalho e auditorias de Segurança e Saúde no 

Trabalho (SST), controlo de pragas e HACCP, atendimento ao público e organizar 

a documentação, tarefas estas ao cargo de duas colaboradoras. Neste 

departamento inclui-se o serviço ao cliente que é prestado pelos médicos (um total 

de sete) e por um técnico de SST. 

• Financeiro/Gestão: Tem como funções tratar do processo de faturação da 

empresa e do planeamento financeiro da mesma, estando sob a responsabilidade 

de uma colaboradora. 

• Comercial: Está responsável por coordenar as atividades relacionadas com a 

captação de novos clientes e, por isso, pela elaboração de propostas de orçamento 

nas áreas de negócio da empresa. O objetivo deste departamento e do seu único 

funcionário é aumentar o número de clientes e consequentemente a faturação da 

empresa. 

FIGURA 4- ORGANOGRAMA DA AMBITAREFA 
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1.7- Recursos Humanos 
 

A organização da empresa é composta por treze colaboradores que garantem que todos 

os serviços sejam realizados de forma eficiente. Estes colaboradores subdividem-se entre 

as funções da empresa, de acordo com o organograma apresentado no ponto 1.6, e tendo 

em conta as suas qualificações. Assim, os recursos humanos da empresa são: 

• engenheiro João Salgueiro é o diretor geral; 

• duas colaboradoras responsáveis pela organização da prestação de serviços;  

• sete médicos com funções na medicina do trabalho;  

• um técnico de SST;  

• uma funcionária responsável pela faturação e planeamento financeiro da 

empresa; 

•  um comercial responsável pela captação de novos clientes. 

Em termos do funcionamento da empresa era realizada semanalmente uma reunião com 

todos os recursos humanos para avaliar as atividades desenvolvidas e organizar e debater 

as atividades a realizar. 
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Capítulo II 
O Estágio 
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2.1- Enquadramento  
 

A finalidade da realização do estágio é proporcionar o contacto dos estudantes com o 

mercado do trabalho, visando a inserção do estagiário na vida ativa através de atividades 

que terá de realizar de forma a cumprir o plano estabelecido pela entidade de acolhimento. 

A empresa que recebe o estagiário tem de realizar o seu acolhimento e inserção na sua 

organização. Assim, no primeiro dia, o funcionário responsável pela atividade comercial 

acompanhou a estagiária tendo-lhe apresentado as instalações da empresa e, em 

simultâneo, os colegas. Estes, após a apresentação deram a conhecer o trabalho que 

desenvolviam na empresa. Terminada a apresentação foi indicado à estagiária qual seria 

o seu local de trabalho no decorrer do estágio, tendo sido atribuída uma secretária na sala 

de trabalho do funcionário com a atividade de comercial, sendo também esta a sala do 

diretor geral. Depois de atribuído o local de trabalho, o diretor geral reuniu com a 

estagiária e atribuiu-lhe as primeiras tarefas que foram de edição de imagens. No decorrer 

do restante período de estágio, as atividades desenvolvidas foram centradas na área da 

comunicação digital, o que permitiu aplicar alguns conceitos apreendidos ao longo do 

curso, respeitando o plano de trabalho pré-definido. Refira-se, ainda, que o trabalho da 

estagiária foi supervisionado pelo diretor geral.  

Durante o período de estágio, foram realizadas diversas atividades, recorrendo ao auxílio 

de novas ferramentas informáticas, tais como, Photoscape, Publisher e Sendinblue, apoio 

na gestão das redes sociais e da loja online, comércio internacional com procura de novos 

fornecedores fora de Portugal, arquivo de documentação e atendimento telefónico. 

Neste capítulo serão descritas as atividades realizadas durante o período de estágio. 

 

2.2- Gestão das redes sociais e da loja online 
 

Atualmente as redes sociais são a via mais eficaz de divulgação de serviços ou produtos 

no sentido de aumentar os resultados e/ou vendas. Assim, é conveniente as empresas 

manterem a sua informação atualizada. 
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Uma das atividades do plano de trabalho era a gestão das redes sociais, tendo-se iniciado 

com a atualização das páginas do Facebook da Ambitarefa e da Segurança Total uma vez 

que têm páginas distintas (Figuras 5 e 6). Refira-se que as páginas de Facebook de ambas 

não eram atualizadas há muito tempo. 

Assim, a página da Ambitarefa passou a ser atualizada pelo menos uma vez por semana, 

mas sem periodicidade definida. As publicações e atualizações eram feitas a partir das 

18h, porque exigia a autorização da direção da Ambitarefa sendo este o horário a que 

estava disponível. Na página da Segurança Total efetuavam-se publicações três vezes por 

semana, pelas 10 horas da manhã, de forma a criar uma rotina, uma vez que era uma 

atividade de comercialização de produtos. Nesta última publicação, a estagiária tinha toda 

a autonomia. 

No âmbito da loja online da Segurança Total a estagiária colaborou na apresentação dos 

novos produtos a comercializar, nomeadamente na edição de imagens. 

 

 

FIGURA 5- PÁGINA AMBITAREFA  

 

 

 

Fonte: https://www.facebook.com/ambitarefa/ 
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Fonte: https://www.facebook.com/Seguran%C3%A7a-Total-100656107143461/ 

 

FIGURA 6-PÁGINA SEGURANÇA TOTAL 

 

 

2.3- Edição de imagens 
 

A edição de imagens foi uma atividade realizada diariamente ao longo do estágio, sendo 

necessária para a gestão dos conteúdos do Facebook e da gestão da loja online. 

Esta tarefa era realizada com recurso ao PhotoScape (Figura 7), uma vez que este software  

é muito versátil em termos de funcionalidades de edição de imagens e de fotografias, pois 

permitia a alteração das imagens, desde brilho, luminosidade, contraste e alteração de 

cores. 

Na figura 7 pode-se visualizar uma imagem, a inserir numa newsletter, neste caso a 

promoção de um determinado produto, um tipo particular de calças. Esta imagem resultou 

do seguinte conjunto de procedimentos realizados pela estagiária. O primeiro passo foi 

copiar a imagem do produto do site da Segurança Total para o PhotoScape, seguiu-se a 

inserção da informação de preços e de dados do produto, de acordo com o que estava 

disponível no site, e acrescentou-se o logotipo da loja online. A escolha das cores teve 
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em conta o logotipo, por isso foram utilizadas sobretudo as cores amarelo, laranja e 

vermelho. 

 

FIGURA 7- INTERFACE  DO EDITOR DO PHOTOSCAPE 

 

2.4- Criação de flyers 
 

Flyer ou folheto, em português, é um documento de uma página, onde é organizada a 

informação básica sobre um negócio ou serviços que uma empresa oferece.  

Neste contexto a estagiária elaborou flyers para colocar nas páginas de Facebook das 

empresas Ambitarefa e Segurança Total, tendo autonomia para fazer como idealizaria e 

no fim do flyer feito mostrava ao engenheiro para aprovar ou se achava que seria 

necessário fazer alterações. 

A elaboração de flyers (Figura 8) é uma atividade aliciante, uma vez que exige 

criatividade e pesquisa de informação. Os flyers foram desenvolvidos na ferramenta 

Adobe Publisher, uma vez que é um programa que permite criar vários tipos de folhetos. 

Neste processo a estagiária fazia uma pesquisa na internet dos temas abordados, 

escrevendo os textos e escolhendo imagens ilustrativas sobre o assunto. Terminado este 

processo o resultado era apresentado ao diretor geral que fazia as correções que entendia 
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pertinentes e a autorizava a publicação do flyer. Se o flyer fosse sobre a Ambitarefa usava 

tons azulados e para a Segurança Total tons laranjas, com o objetivo de ser coerente com 

as cores dos logotipos das respetivas empresas. 

                   

FIGURA 8-EXEMPLO DE UM  FLYER  CRIADO 

 

Foram elaborados vários flyers relativos ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no 

Trabalho (Anexos 2 e 3), a ilustrar a utilização adequada de EPIs (Anexos 4 e 5), alusivos 

a medidas de Autoproteção (Anexo 6), de divulgação dos serviços no âmbito do controlo 

de pragas (Anexo 7) e informativos acerca da segurança no trabalho (Anexo 8). 
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2.5- E-mail Marketing 

 
O e-mail Marketing é uma ferramenta do marketing direto que pode ser utilizado na oferta 

ou promoção de produtos e serviços, como também em campanhas de fidelização entre 

outras funções.  

A estagiária recorreu a esta ferramenta com o objetivo de aumentar a rede de clientes e 

de aumentar as vendas. 

O objetivo foi criar uma lista de contactos (Figura 9) na plataforma Sendinblue2,mas  

divididos por pastas de acordo com as áreas de negócio (floristas, oficinas, restaurantes, 

papelarias, etc), permitindo segmentar a informação a incluir nas newsletters a enviar.  

 

FIGURA 9- LISTA DE CONTACTOS POR ÁREAS DE NEGÓCIO 

 

 

 

 

 

 
2 Tem as funcionalidades de comunicar com o cliente através de e-mail ou SMS (Short Message Service).  

Fonte: https://my.sendinblue.com/camp/classic/7/recipients 
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O primeiro passo na conceção da newsletter era definir qual seria o seu conteúdo em 

termos de texto e imagem (Figura 10). As newsletters (Anexos 9 e 10) eram constituídas 

maioritariamente por imagens de novos produtos ou promoções. O tratamento dessas 

imagens era realizado recorrendo ao programa Photoscape.  

 

 

FIGURA 10- CONSTRUÇÃO DE NEWSLETTERS 

 

 

O segundo passo era a escolha da lista de clientes a quem se destinava a newsletter (Figura 

11). Após a conclusão desta etapa, tinha de ser agendado o envio da newsletter (Figura 

12) estipulado para as 19 horas, com o objetivo de criar uma rotina com os clientes. 

Refira-se que as newsletters eram enviadas através da plataforma Sendinblue. E por fim, 

analisavam-se os dados estatísticos da mensagem enviada (Figura 13), ou seja, 

avaliavam-se as taxas de abertura da mensagem, o número de cliques nos links enviados 

na mensagem e se houve algum cancelamento da subscrição da newsletter, informação 

esta que era fornecida pela própria plataforma. Então, conforme a figura 13, esta 

newsletter foi enviada para 447 destinatários, dos quais 64 abriram a mensagem (taxa de 

abertura de 14,65%), 4 contactos clicaram no link que dava acesso à loja online e um 

contacto cancelou a subscrição da newsletter. 

Fonte: https://my.sendinblue.com/rnb/index/id/5 
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FIGURA 12-AGENDAMENTO DO ENVIO DA NEWSLETTER  

 
Fonte: https://my.sendinblue.com/camp/classic/5/confirmation 

Fonte: https://my.sendinblue.com/camp/classic/5/recipients 

FIGURA 11- ESCOLHA DA LISTA DE CLIENTES NO SENDINBLUE 
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FIGURA 13- DADOS ESTATÍSTICOS DE UMA CAMPANHA ENVIADA  

 

 

 

2.6- Comércio Internacional com procura de novos fornecedores no 

estrangeiro 
 

Tendo em conta as necessidades da empresa, no princípio de abril foi solicitada à 

estagiária a pesquisa de fornecedores de botas de borracha e posteriormente de fatos de 

macaco cor-de-laranja em Espanha e em França para a loja online da Segurança Total. 

Na sequência das pesquisas realizadas na web elaborou-se uma lista (Anexo 11), no 

Microsoft Word, de sites, e-mails e de links para os produtos, que foi enviada ao 

engenheiro João Salgueiro. Seguiu-se a elaboração de um e-mail em espanhol e francês 

(Figuras 14 e 15) com a apresentação da empresa e solicitando as condições de venda e 

as respetivas tabelas de preços, com o objetivo de ser enviado aos fornecedores 

selecionados. Depois de redigidos foram remitidos para o engenheiro João Salgueiro, não 

tendo a estagiária qualquer informação sobre o envio dos mesmos. 

Fonte: https://my.sendinblue.com/camp/report/id/8 
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FIGURA 14-E-MAIL PARA FORNECEDORES EM ESPANHA  

 

 

2.7- Arquivamento e organização de documentos 
 

A empresa solicitou à estagiária que removesse os contratos cujas empresas encerraram 

a sua atividade e contratos em que as empresas optavam por rescindir. 

FIGURA 15-E-MAIL PARA FORNECEDORES EM FRANÇA 
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Esporadicamente arquivava faturas da eletricidade e faturas simplificadas nos respetivos 

dossiers, as quais eram arquivadas por data, da mais recente para a mais antiga. 

 

2.8- Atendimento telefónico 
 

Uma das atividades realizadas do decurso do estágio foi o atendimento de chamadas 

telefónicas quando a funcionária responsável por tal estava noutra chamada telefónica ou 

não estava no escritório. No atendimento ao telefone deve-se ter em atenção a linguagem 

e deve ter-se uma postura de prestabilidade para com o interlocutor. Neste âmbito também 

foram aplicadas as regras de atendimento telefónico já presentes na entidade, destacando-

se a obrigatoriedade de mencionar o nome da empresa, identificar-se e saudar o 

interlocutor. Uma regra fundamental era que todas as chamadas deviam ser atendidas ao 

segundo ou, no máximo, ao terceiro toque. 

No atendimento telefónico era necessário anotar o nome da pessoa, o número de telefone 

e o assunto que pretendia tratar, para poder transmitir a informação a outra colaboradora. 

A maioria das chamadas telefónicas eram para marcação, confirmação e desmarcação de 

serviços aos clientes.  
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Conclusão 
 

O estágio foi uma mais-valia a nível de crescimento pessoal e profissional e permitiu, 

ainda, aplicar conhecimentos apreendidos no período escolar, destacando as UC de 

Técnicas de Negociação Internacional, Técnicas de Comunicação Internacional, 

Comércio Digital, Marketing Internacional e Gestão de Vendas. 

A experiência adquirida permitirá à estagiária que a adaptação a um contexto de trabalho, 

no futuro, seja facilitada, nomeadamente no que diz respeito aos seguintes itens: 

-Integração em equipa: saber interagir com a equipa e respeitar as hierarquias; 

-Lidar com a pressão: devido às exigências inerentes ao contacto com clientes e à 

necessidade de cumprir prazos, é imperativo lidar com a pressão no dia a dia; 

-Apresentação pessoal e postura: o contacto com o cliente era muito frequente, então a 

estagiária tentou sempre ser útil, estar disponível e mostrar interesse; 

- A capacidade de adaptação a novos ambientes. 

Sem dúvida que o bom desempenho nos pontos enumerados foi essencial no decorrer do 

estágio e com a certeza que foram realizadas importantes aprendizagens nas 750 horas na 

empresa. São de referir as aprendizagens nas áreas de medicina do trabalho e de HACCP, 

tendo contado com o apoio das colegas Catarina Frias e da Dª Maria de Jesus. O 

atendimento telefónico foi a tarefa que exigiu um maior esforço, mas as dificuldades 

foram ultrapassadas com a colaboração e apoio da colega Sara Oliveira. 

No decorrer do estágio foi possível aprender a utilizar novas ferramentas informáticas, 

destacando-se o Sendinblue, o Photoscape e o Publisher às quais rapidamente a estagiária 

se adaptou explorando as funcionalidades das mesmas. 

Em suma, o estágio foi uma experiência enriquecedora a nível pessoal, académico e 

profissional.  
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ANEXO 1: PLANO DE ESTÁGIO 
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ANEXO 2: FLYER - DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

(AMBITAREFA) 
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ANEXO 3: FLYER - DIA MUNDIAL DA SEGURANÇA E SAÚDE NO 

TRABALHO (SEGURANÇA TOTAL) 
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ANEXO 4: FLYER- USO DE EPIS (AMBITAREFA) 
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ANEXO 5: FLYER- USO DE EPIS (SEGURANÇA TOTAL) 
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ANEXO 6: FLYER – MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO 
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ANEXO 7: FLYER - CONTROLO DE PRAGAS    
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ANEXO 8: FLYER – SEGURANÇA NO TRABALHO 
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ANEXO 9: NEWSLETTER – FOLHETO DE PRODUTOS 
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ANEXO 10: NEWSLETTER – FOLHETO COM PROMOÇÃO  
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ANEXO 11: LISTA DE PESQUISAS DE FORNECEDORES DE BOTAS DE BORRACHA   

FORNECEDORES DE BOTAS DE BORRACHA EM ESPANHA 

 

TRUENO: http://www.trueno.com - trueno@trueno.com 

PANTER: https://www.panter.es/web/linea/es/impermeable.html - panter@panter.es  

 

 

VERDU ONLINE: https://verduonlinestore.com/90041-calzado-

laboral?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp1tYNzuV9e7ODrO5MLLojkMe_t8e

n0zLwS-if1xrYaWREE6V13U7UxoCLMAQAvD_BwE#/calzado_laboral-bota – vende 

um modelo de bota PVC cana alta negra (39-46) 8,77€ 

tienda@verduonline.com 

 

TU ROPA DE TRABAJO: https://www.turopadetrabajo.com/12-calzado – vende botas 

de borracha marca Dunlop Boots (Holanda) 

turopadetrabajo@eurouniforms.net 

 

CALZADO DE PROTECCION: https://www.calzadodeproteccion.com/ – vende 

marca Giasco (Itália) de botas de borracha 

info@calzadodeproteccion.com  

 

VESTUÁRIO LABORAL: https://www.vestuariolaboral.com/calzado-de-seguridad-y-

proteccion-para-trabajo-c-46 - vende marca Portwert (Irlanda) e Safety Jogger (Bélgica) 

info@vestuariolaboral.com  

 

http://www.trueno.com/
mailto:trueno@trueno.com
https://www.panter.es/web/linea/es/impermeable.html
mailto:panter@panter.es
https://verduonlinestore.com/90041-calzado-laboral?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp1tYNzuV9e7ODrO5MLLojkMe_t8en0zLwS-if1xrYaWREE6V13U7UxoCLMAQAvD_BwE#/calzado_laboral-bota
https://verduonlinestore.com/90041-calzado-laboral?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp1tYNzuV9e7ODrO5MLLojkMe_t8en0zLwS-if1xrYaWREE6V13U7UxoCLMAQAvD_BwE#/calzado_laboral-bota
https://verduonlinestore.com/90041-calzado-laboral?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDp1tYNzuV9e7ODrO5MLLojkMe_t8en0zLwS-if1xrYaWREE6V13U7UxoCLMAQAvD_BwE#/calzado_laboral-bota
mailto:tienda@verduonline.com
https://www.turopadetrabajo.com/12-calzado
mailto:turopadetrabajo@eurouniforms.net
https://www.calzadodeproteccion.com/
mailto:info@calzadodeproteccion.com
https://www.vestuariolaboral.com/calzado-de-seguridad-y-proteccion-para-trabajo-c-46
https://www.vestuariolaboral.com/calzado-de-seguridad-y-proteccion-para-trabajo-c-46
mailto:info@vestuariolaboral.com
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GARMARYGA: http://www.garmaryga.com/es/ - garmaryga@garmaryga.com 

GRUPO CIPISA: http://cipisa.com/19-calzado - info@cipisa.com 

 

FRANÇA 

 

CUBE PROTECCION: https://www.cube-protection.fr/10019-chaussures-de-

securite?gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUdyHjYqOLcmS-bBt4mN-

lIEh1nrGW7ADbStU9XZaENQmqBuw88zzioaAjCwEALw_wcB 

contact@cube-protection.fr  

 

SDES: https://www.sdes.fr/categorie-produit/chaussures-de-

securite/?orderby=popularity&gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-

hUfe9HtQzYP_XxnMqAU67wY7axKlwIpvren7ZMyRay3fR_PkR82QynMaAjTxEAL

w_wcB  

https://www.sdes.fr/contact/ 

 

LEMAITRE: https://www.lemaitre-securite.com/fr/ - https://www.lemaitre-

securite.com/fr/contactez-nous  

 

SOLIDUR: http://www.solidur.fr/chaussures-de-travail/ - http://www.solidur.fr/contact/ 

 

http://www.garmaryga.com/es/
mailto:garmaryga@garmaryga.com
http://cipisa.com/19-calzado
mailto:info@cipisa.com
https://www.cube-protection.fr/10019-chaussures-de-securite?gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUdyHjYqOLcmS-bBt4mN-lIEh1nrGW7ADbStU9XZaENQmqBuw88zzioaAjCwEALw_wcB
https://www.cube-protection.fr/10019-chaussures-de-securite?gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUdyHjYqOLcmS-bBt4mN-lIEh1nrGW7ADbStU9XZaENQmqBuw88zzioaAjCwEALw_wcB
https://www.cube-protection.fr/10019-chaussures-de-securite?gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUdyHjYqOLcmS-bBt4mN-lIEh1nrGW7ADbStU9XZaENQmqBuw88zzioaAjCwEALw_wcB
mailto:contact@cube-protection.fr
https://www.sdes.fr/categorie-produit/chaussures-de-securite/?orderby=popularity&gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUfe9HtQzYP_XxnMqAU67wY7axKlwIpvren7ZMyRay3fR_PkR82QynMaAjTxEALw_wcB
https://www.sdes.fr/categorie-produit/chaussures-de-securite/?orderby=popularity&gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUfe9HtQzYP_XxnMqAU67wY7axKlwIpvren7ZMyRay3fR_PkR82QynMaAjTxEALw_wcB
https://www.sdes.fr/categorie-produit/chaussures-de-securite/?orderby=popularity&gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUfe9HtQzYP_XxnMqAU67wY7axKlwIpvren7ZMyRay3fR_PkR82QynMaAjTxEALw_wcB
https://www.sdes.fr/categorie-produit/chaussures-de-securite/?orderby=popularity&gclid=Cj0KCQjwj9LkBRDnARIsAGQ-hUfe9HtQzYP_XxnMqAU67wY7axKlwIpvren7ZMyRay3fR_PkR82QynMaAjTxEALw_wcB
https://www.sdes.fr/contact/
https://www.lemaitre-securite.com/fr/
https://www.lemaitre-securite.com/fr/contactez-nous
https://www.lemaitre-securite.com/fr/contactez-nous
http://www.solidur.fr/chaussures-de-travail/
http://www.solidur.fr/contact/

