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Plano de Estágio 
 

 Apoiar na implementação e controlo do sistema de Gestão da Qualidade, de acordo 

com a NP EN ISO 9001, e no SGSA de acordo com outras referências no âmbito de 

Segurança Alimentar; 

 Colaborar com os responsáveis dos vários setores da empresa em todos os assuntos 

relacionados com a Qualidade e Segurança Alimentar; 

 Apoio na Gestão dos planos: Controlo Analítico, Pragas e outros pré-requisitos do 

Setor de Segurança Alimentar; 

 Apoio na Gestão de EMM e planos de manutenção de equipamentos; 

 Verificações periódicas no âmbito de Segurança Alimentar; 

 Verificações periódicas no âmbito de controlo de Stock’s.     
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Resumo 
 

O presente relatório apresenta o trabalho desenvolvido durante as 400 horas de estágio 

realizado na empresa Olano Portugal Transportes, S.A. e na Olano Logística do Frio, 

Lda., pertencendo ambas ao Grupo Olano, sediadas na Plataforma Logística de Iniciativa 

Empresarial da Guarda (PLIE). 

Neste documento está apresentada uma descrição da empresa e também as atividades 

desenvolvidas durante o estágio. 

É importante referir que este estágio constituiu o meu primeiro contacto com uma 

empresa na área de gestão e qualidade, sendo também uma das primeiras portas que se 

abriram para o mundo do trabalho.  

 

Palavras-chave:  Qualidade, Logística, Frio, Segurança Alimentar 

JEL Classification: J33 – Compensations Packages; M12 – Personnel Management; 

M10 – General. 
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Introdução 
 

No âmbito da Licenciatura em Gestão é necessário realizar um estágio curricular de 400 

horas que proporcione ao aluno o contacto com o mundo do trabalho para que este possa 

conhecer um pouco o contexto laboral e aplicar os conhecimentos adquiridos durante a 

formação teórico-prática.  

O estágio decorreu no período de 1 de julho a 9 de setembro de 2019, foi desenvolvido 

em dois setores da Olano Transportes Portugal, SA: setor de Gestão da Qualidade e 

Segurança Alimentar e setor de Entreposto. 

O objetivo do presente relatório é dar a conhecer a organização de acolhimento e 

descrever todas as tarefas realizadas. O relatório encontra-se dividido em dois capítulos: 

o primeiro capítulo é dedicado à identificação e caracterização da entidade do estágio e o 

segundo capítulo centra-se na descrição do trabalho desenvolvido no estágio. 

Utilizou-se como fontes para a elaboração do presente relatório documentos 

disponibilizados pela empresa, documentos retirados do site da empresa e apontamentos 

de algumas unidades curriculares frequentadas na Licenciatura. 
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- CAPÍTULO 1 - 

BREVE INTRODUÇÃO 

AO GRUPO OLANO 
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1.1 História do Grupo Olano1 
 

A história do Grupo Olano apresentar-se-á ordenada cronologicamente, dando ênfase aos 

pontos mais importantes e significativos da sua evolução.  

Nicolas Olano (Figura 1) nasceu a 5 de outubro de 1951 em Saint-Jean-de-Luz, França, 

foi o fundador e é o atual presidente do Grupo. Também é o copresidente da União 

Nacional de Transportes Frigoríficos (UNTF) desde a sua criação em 2007. 

 

 

                                      Figura 1 - Nicolas Olano 

                                      Fonte: www.groupe-olano.com 

 De 1975 a 1980 – A Realidade do Mercado  

Nicolas Olano, proveniente de uma humilde família que trabalhava na venda de 

peixe, começou desde muito jovem no mundo do trabalho, a partir do negócio 

familiar. Sendo um jovem empenhado, aos 20 anos de idade, obteve a carta de 

condução de pesados tendo de seguida comprado o seu primeiro camião e iniciado 

o seu próprio negócio, criando a primeira empresa Olano.  

 De 1980 a 1988 – O Crescimento Acompanhado de uma Grande 

Mudança  

No ano de 1980 a empresa Olano mudou-se para a área industrial de Jalday em Saint 

Jean de Luz. A empresa nessa altura era constituída por 50 m2 de escritórios, 800 m2 

de garagens e 500 m3 de câmaras frias, sendo a frota integrada por 5 camiões de 

reboque. Foi também durante este período que existiu uma descoberta de um novo 

mundo do consumo de congelados. Até ao ano de 1988, a empresa teve um 

                                                 
1 Este capítulo foi elaborado tendo por base o site do Grupo Olano, www.groupe-olano.com, visitado dia 

1/10/2019   

http://www.groupe-olano.com/
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acentuado crescimento, de 30% a 50% por ano. Este crescimento deveu-se ao 

aumento de novas atividades de transporte e armazenamento de produtos 

congelados, carne fresca e ao transporte de frutas e vegetais. 

 De 1988 a 1992 – Conhecimento Externo 

Dada a intensa comunicação, do interior com o exterior de Jalday, fez com que a 

empresa descobrisse e percebesse melhor as necessidades dos clientes. O 

conhecimento adquirido e o crescimento da empresa proporcionaram um 

desenvolvimento na sua logística, assim como o enriquecimento da cultura a partir 

de contactos com grupos desta mesma área. Em 1992, com a abertura ao mercado 

europeu, começou uma nova fase no desenvolvimento da logística. 

 De 1992 a 2001 – Criação do Grupo Olano 

Em 1992, a empresa Olano e o Grupo Holding Olano Family Services unem-se, 

criando assim o Grupo Olano. Anos mais tarde, os filhos do fundador da empresa 

Olano querem integrar a empresa, acabando mesmo por acontecer, Sandra e Jean-

Michel juntam-se à empresa. Esta data foi o início de progressos no trabalho, com a 

constituição da estrutura de holding e da aquisição de posições-chave do grupo.  

 De 2001 a 2014 – A Mundialização  

Num mundo em constante mudança todas as empresas e grupos têm de acompanhar 

as mudanças para poderem competir no mercado. Não sendo exceção, o grupo Olano 

abre as portas às mudanças de modo a acompanhar o mundo. O Grupo amplia-se 

pela Europa do Sul, por Marrocos e na América do Sul fazendo com que o comércio 

internacional esteja aberto tanto a montante como a jusante, o que exige uma boa 

gestão de logística. O Grupo assumiu um compromisso pelo desenvolvimento 

sustentável, o que deu origem à criação de um desenvolvimento equilibrado e de 

qualidade demonstrado na Carte Agence de L’Energie elaborada pela Agence de 

L’Envirannement et de la Maîtrice de L’Énergie (ADEME) a fim de reduzir as 

emissões de Dióxido de Carbono (CO2) e em 2010 à abordagem para a obtenção de 

norma International Food Standard (IFS). 
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 Ano de 2015 – 40 Anos da empresa Olano 

A empresa Olano (Grupo Olano atualmente), em 2015, completou 40 anos de vida, 

tendo, ao longo deste anos, alcançado uma organização sustentável, onde atua em 

duas áreas, Economia por um lado e Gestão, Desenvolvimento e Produção por outro, 

permitindo atender as necessidades e expectativas dos clientes da melhor forma. O 

Grupo Olano torna-se um grupo com uma imagem moderna, transmitindo com 

entusiasmo e confiança ser um grupo sustentável.  

 De 2015 a 2019 

O grupo Olano continua a apresentar uma inovação contínua e a apostar no seu 

crescimento.  

1.2 Direção Geral do Grupo Olano 
 

O grupo Olano, como dito anteriormente, desde a sua criação até ao momento atual 

sempre foi dirigido pela família. Na direção geral como pessoa principal está o fundador 

e presidente Nicolas Olano, sendo este também responsável pela secção da produção. Os 

dois filhos que mais tarde integraram o grupo também pertencem à direção, tendo cargos 

específicos. A sua filha Sandra Olano é a Diretora Geral de Comunicação e 

Desenvolvimento Sustentável, sendo o seu filho Jean-Michel Olano o Diretor Geral e o 

responsável pelo polo de economia e gestão. Na Figura 2 é apresentada a direção geral 

do grupo. 

 

                      Figura 2 - Direção Geral do Grupo Olano 

                      Fonte: www.groupe-olano.com  
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1.3 Grupo Olano 
 

O Grupo apresenta o slogan e objetivos seguintes. 

Slogan:  

“Nous sommes une Société de moyens qui vivons la passion du Transport et de la 

Logistique du Froid.” (Somos uma sociedade de meios que vivemos a paixão pelos 

transportes e pela logística do frio). 

Objetivos: 

 Honrar os compromissos que foram assumidos com os clientes – As 

necessidades dos clientes são cada vez mais exigentes, sendo importante assumir 

e respeitar as expectativas dos clientes tendo como pilar a qualidade e segurança 

alimentar. 

 Fazer das críticas uma motivação para evoluir – Após uma crítica, deverá 

existir uma franca comunicação interna, interrogar-se se agiu corretamente, se 

haverá algo mais que se possa fazer, tanto pela organização como pelo exterior, 

tendo por base uma ferramenta de evolução, que passa por auditorias frequentes 

ao sistema de qualidade e segurança alimentar. 

 Acreditar sempre em melhorias, hoje foi melhor que ontem e amanhã será 

melhor que hoje – Aplicado mais diretamente aos serviços, à organização, 

coletivamente e individualmente. 

 Respeitar sempre normas impostas – O departamento de qualidade e segurança 

alimentar tem por obrigação elaborar regulamentos e normas que devem ser 

respeitados e cumpridos. 

 Comunicação interna e externa com os interessados – Promover uma 

comunicação com clientes, fornecedores, colaboradores e outras entidades, 

relativamente a assuntos importantíssimos em matéria de qualidade e segurança 

alimentar. 
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1.4 Grupo Olano pela Europa 
 

O Grupo Olano encontra-se distribuído por várias filiais situadas na Europa, mais 

concretamente 46, localizadas estrategicamente de modo a satisfazer melhor e mais 

rapidamente as necessidades dos clientes. As filiais encontram-se distribuídas por 

Portugal, Espanha, França e Itália, como é apresentado na Figura 3. 

 

 Figura 3 - Filiais do Grupo Olano 

 Fonte: www.groupe-olano.com  

As 46 filiais apresentadas são subdivididas em diversos ramos de atividade. Apresentam-

se algumas dessas filiais: 

Produtos dos Mar:                                                

 Olano St. Jean 

 Olano Seafood Atlantique 

 Olano Seafood Méditerranée  

 Builsa  

Produtos à base de carne: 

 Olano Bordeaux  
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 Olano Montauban  

 Vivarais Provence 

 Olano Bretagne 

 Trans. Du Vivarais 

Produtos Congelados: 

 Olano Carla  

 Olano Carla Nord 

 Olano Perez 

 Olano Valencia 

 Olano Ladoux 

 Olano Portugal 

 Olano Midi-Pyrénées  

 Lézier Groupe Olano   

Produtos Frescos: 

 Olano Ladoux 

 Olano Artix  

 Olano Joulié 

Além das filiais referidas anteriormente, pode ainda verificar-se que existem outras 

empresas, cujo principal objetivo passa por melhorar a laboração do Grupo Olano, de 

onde podemos destacar a Seafoodways, a Ol@si e a Olano Seafood Ibérica: 

 Seafoodways: Em 2014, o Grupo Olano, simultaneamente com os seus parceiros 

STEFF e EXPRESS MARÉE, iniciaram um projeto conjunto e responsável pelo 

progresso da cadeia SEAFOODWAYS, uma rede europeia que consiste na 

recolha e distribuição de produtos do mar. Presentemente, a SEAFODDWAYS é 

a principal rede europeia tanto a nível de transporte como de logística de produtos 

do mar, maioritariamente na Península Ibérica e na França. 

 Ol@si: Esta empresa foi criada com o principal objetivo de criar e desenvolver 

um software exclusivo apenas para o grupo. Com esta intenção foram 

desenvolvidos o OPEN TMS e WMS e todos os módulos de gestão de fluxos e 

recursos, conseguindo-se uma redução dos custos, maior flexibilidade e 

estatísticas analíticas. 
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 Olano Seafood Ibérica: Esta empresa é líder no setor de logística de peixe fresco 

na Península Ibérica, tem como principal parceiro o Grupo STEF. Deste modo a 

empresa consegue proporcionar aos seus clientes um serviço global e rápido que 

lhes permite receber diariamente os seus bens. O grande e principal objetivo desta 

empresa é fornecer aos clientes a logística essencial para ser realizado o transporte 

de peixe fresco e marisco na Península Ibérica. Através de duas empresas: a Olano 

Seafood, com sede em Barcelona, e a Olano Seafood Ibérica, com sede em Irún. 

1.5 Certificados de Qualidade do Grupo Olano 
 

O Grupo Olano distingue-se através da qualidade reconhecida, daí apresentar vários 

certificados conforme mostra a Figura 4. O Grupo é distinguido inúmeras vezes pela 

excelência e transparência na prestação de serviços e pelo compromisso assumido de 

diminuir a emissão de gases poluentes devido à atividade exercida. Dentro dos 

certificados de qualidade conseguidos pelo Grupo Olano no decorrer dos seus anos de 

existência e história, por ser mais conhecida, destaca-se a norma ISO 9001 (International 

Organization for Standardization), tendo sido atribuída pela AFAQ (Association For 

Academy Quality). 

 

                       Figura 4 - Certificados do Grupo 

                       Fonte: www.groupe-olano.com 
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De seguida, ir-se-ão apresentar algumas normas e certificados: 

 International Organization for Standardization (ISO) 9001 - Bureau Veritas: 

referência internacional ao nível da gestão da qualidade, aplicável a todas as 

organizações, independentemente da dimensão ou setor da atividade; 

 ISO 22000 - Bureau Veritas: norma internacional para a implementação de um 

sistema de Gestão de Segurança Alimentar;  

 IFS: normas internacionais que garantem a qualidade e segurança alimentar, 

respeitando as especificações definidas pelos clientes;  

 BILAN CARBONE: esta norma tem como objetivo otimizar sistemas de 

intercâmbio de carbono, de forma a reduzir o consumo de energia e otimizar o 

imposto ecológico (imposto sobre o carbono);  

 Association For Academic Quality – AFAQ ISO 9001: conjunto de condições 

relativas à implementação de um sistema de Gestão de Qualidade numa organização. 

 ISO 14000: normas relativas à Gestão Ambiental nas empresas; 

 ISO 9004: norma que auxilia a empresa no seu processo de crescimento, reduzindo 

os custos e contribuindo para o seu aperfeiçoamento tecnológico e melhoria 

contínua;  

 ADEME: é uma associação responsável por uma carta de compromissos voluntários 

para a redução de emissões de dióxido de carbono, segundo a qual, as empresas 

comprometem-se, por um período de 3 anos, a implementar um plano de ação 

concreto e personalizado.  

1.6 Parceiros do Grupo Olano  
 

Além das filiais do Grupo Olano, existem também empresas que trabalham em parceria: 

 Transportes Tarragona2: É uma empresa com sede em Tarragona, cidade 

histórica no interior da Catalunha e com o logótipo apresentado na Figura 5. Esta 

é também uma das empresas mais antigas de Espanha sendo a pioneira no 

transporte internacional e nacional. Tem uma enorme experiência no setor e a sua 

                                                 
2 Informação baseada no site http://www.transportstarragona.com/en/, consultado dia 9/10/2019 

 

http://www.transportstarragona.com/en/
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frota de veículos percorre toda a europa. Terá sido uma boa aposta para o Grupo 

Olano ter esta empresa como parceira.  

 

             Figura 5 - Logótipo Transportes Tarragona 

             Fonte: http://www.transportstarragona.com/en/ 

 Lézier Transport3: Esta empresa conta já com 35 anos de experiência. Está 

sediada em Lens, norte de França, sendo uma empresa especializada no transporte 

de mercadoria em temperatura controlada. O logótipo é apresentado na Figura 6. 

Atualmente, detém uma plataforma de trânsito de temperatura controlada, uma 

área de armazenamento de produtos, contém uma frota de 80 veículos refrigerados 

e uma equipa de aproximadamente 160 profissionais. 

 

                                                    Figura 6 – Logótipo Lézier Transport 

                                                    Fonte: http://www.lezier.fr/ 

 Transportes Caudete4: Esta empresa conta já com 52 anos desde a data da sua 

fundação. É uma empresa que apresenta serviços de transporte refrigerado por 

toda a Europa a partir de qualquer zona de Espanha. A Transportes Caudete a fim 

de melhorar a sua eficiência no serviço prestado transferiu uma parte da sua frota 

para Massalavés (Figura 7), Valência, sendo esta decisão um ponto fulcral para a 

criação da existente parceria com o Grupo Olano, pois em Massalavés está sediada 

uma empresa do Grupo Olano, Olano Massalavés, que apenas se distanciam de 

500 metros, aproximadamente. No que toca à exportação, os principais destinos 

são o Reino Unido, a Alemanha e a França, sendo as frutas, os vegetais e os 

                                                 
3 Informação baseada no site http://www.lezier.fr/, visitado no dia 9/10/2019 
4 Informação baseada no site http://www.transportescaudete.com/, consultado dia 9/10/2019 

http://www.transportstarragona.com/en/
http://www.lezier.fr/
http://www.lezier.fr/
http://www.transportescaudete.com/
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produtos congelados os principais produtos transportados, e os produtos lácteos 

são os principais produtos transportados a nível de importação. 

 

             Figura 7 - Sede Transportes Caudete em Massalavés 

             Fonte: http://www.transportescaudete.com/ 

1.7 Olano Portugal Transportes S.A. e Olano 

Logística do Frio5 
 

A Olano Portugal iniciou a sua atividade, em 2002, com a aquisição do alvará da 

LISFROTA, Lda., tendo permanecido sem qualquer tipo de atividade até finais de 2003. 

No seguinte ano, em 2004, a empresa resolveu alterar a sua designação social, o capital 

social e a forma jurídica, mudando para uma sociedade anónima. Não tendo havido mais 

alterações até ao presente, passou então a chamar-se de Olano Portugal Transportes S.A., 

sendo a sua sede na Guarda, Figura 8. Atualmente possui uma frota de aproximadamente 

100 conjuntos frigoríficos. 

 

                                                  Figura 8 - Instalações Olano Portugal 

                                                  Fonte: www.ointerior.pt 

                                                 
5 Este ponto foi elaborado com base no manual de acolhimento Olano Portugal Transportes (2016)   

http://www.transportescaudete.com/
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Em 2008, a Olano foi a primeira empresa a instalar-se na Plataforma Logística de 

Iniciativa Empresarial (PLIE), tendo finalizado a construção da empresa Olano Logística 

do Frio (OLF), tendo apenas começado a laborar em 2009. A Olano Portugal Transportes 

S.A. (OPT), participa em aproximadamente 90% do capital social da empresa OLF. O 

facto de estar localizada na PLIE permite-lhe tirar proveito da excelente localização 

geográfica que este local proporciona, pois está situada próximo ao nó de convergência 

entre a autoestrada A25, principal via rodoviária nacional de ligação com a Europa, e com 

a A23, com ligação direta à autoestrada A1. 

A OLF (Figura 9), cujo capital social é de 2.000.000 euros, é uma sociedade por quotas, 

sendo a quota principal detida pela Olano Portugal Transportes, que por sua vez pertence 

ao Grupo Olano. A empresa dedica-se ao armazenamento de produtos da cadeia 

alimentar, em temperatura controlada (fresco e congelado), possuindo 3 cais (frio 

positivo), 9 câmaras frigoríficas (8 de frio negativo e 1 de frio positivo) (Figura 10) e 3 

câmaras de produtos secos, contando com um armazenamento de aproximadamente 

30.000 paletes. Tanto a OPT como a OLF fazem parte do Grupo Olano.  

 

 

               Figura 9 - Instalações OLF 

               Fonte: www.transportesemrevista.com 
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                                            Figura 10 - Câmara OLF 

                                            Fonte: (Google Imagens) 

1.8 Estrutura Organizacional OPT e OLF6  
 

A melhor forma de representar uma estrutura organizacional de qualquer empresa é a 

partir de um organograma, sendo este uma representação gráfica da estrutura hierárquica 

da empresa, ou seja, é um desenho organizacional, consistindo na configuração global 

dos cargos e da relação entre funções, autoridade e subordinação dentro da empresa 

(Rocha, 2015). 

A Olano Portugal, como referido anteriormente, é constituída por duas empresas. Porém 

elas trabalham em conjunto e têm uma organização muito semelhante, de modo a que a 

satisfação do cliente seja cada vez melhor e mais eficaz.  

Como ambas as empresas laboram em conjunto, completando-se uma à outra, é 

complicado fazer-se uma separação no que toca ao funcionamento e disposições dos 

cargos, existindo assim um único organograma tanto para OLF como para a OPT, sendo 

este representado na Figura 11. 

                                                 
6 Este ponto foi elaborado com base no manual de acolhimento Olano Portugal Transportes (2016)   
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Figura 11 - Organograma OLF e OPT 

Fonte: (Transportes, 2016)    

De seguida são descritas as funções de cada departamento: 

 Administração – É constituída pelo diretor geral, sendo este o responsável por 

todos os departamentos. 

 Assistentes de Tráfego – Estes serviços encontram-se numa área diferente, 

mas trabalham em conjunto com os restantes departamentos, de forma a que 

seja assegurada a descarga no destino e no horário estabelecido. Neste 

departamento os colaboradores, são responsáveis por indicarem as cargas e de 

as encaminharem pelo trajeto mais direto e rápido. São também responsáveis 

por indicarem os locais onde o veículo deve abastecer e efetuam, quando 

necessário, pagamento de portagens via online de forma a ser possível reduzir 

o tempo de espera. 

 Motoristas – Condutores profissionais, responsáveis por levarem os produtos 

ao destino. 

 Parque – Os colaboradores desta área, são responsáveis pela limpeza e 

manutenção dos camiões e cais, tendo também uma função muito importante 

que passa por certificarem que os camiões estão nos cais certos, para ser feita a 

sua carga ou descarga. 

 Qualidade e segurança alimentar – Departamento, onde a principal função 

passa por se certificar que as normas e os regulamentos estão a ser cumpridos, 

Administração

Parque Tráfego

Assistentes de 
Tráfego

Motoristas

Qualidade e 
Seg. Alimentar

Entreposto
Recursos 

Humanos e 
apoio Júridico
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Controlo de 

Gestão e Adm. 
Financeiro

Escritório / 
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integrar o controlo de qualidade, a preservação do ambiente e a segurança do 

produto em todas as funções da empresa. Outra função passa por preparar e 

assegurar a eficiência e eficácia de todo o sistema de gestão de qualidade e 

gestão ambiental implementado. Assim neste departamento assegura-se que 

exista uma resposta eficaz e rápida a reclamações técnicas e melhorias 

contínuas no interior da empresa. 

 Entreposto – É constituído pelos assistentes e operadores do entreposto. São 

estes colaboradores que orientam a zona do cais, assegurando as entradas e 

saídas e as cargas e descargas dos produtos. 

 Recursos Humanos e Apoio Jurídico – Procuram desenvolver o potencial 

humano para se poder garantir que não haja qualquer falta de funcionários nos 

diferentes postos de trabalho, sendo responsáveis por garantir a satisfação, o 

espírito de equipa e a segurança de todos no local de trabalho. Têm como função 

principal recrutar pessoal qualificado e experiente para realizar as atividades 

necessárias ao bom desempenho da empresa, desenvolvendo também 

atividades de lazer para todos os colaboradores a fim de estes terem uma 

motivação extra. 

 Faturação – Departamento onde são emitidos grande parte dos documentos da 

empresa aos seus clientes, indicando compras/serviços, quantidade e preços 

disponibilizados pela empresa. A emissão de uma fatura implica 

automaticamente que um pagamento é devido à empresa. Este pagamento 

deverá ter em conta todos os termos de pagamento acordados entre ambas as 

partes (nomeadamente prazos e descontos). 

 Serviços Administrativos e Financeiros – Departamento onde é controlada 

toda e qualquer saída de dinheiro e contabilidade da empresa. 

 Escritórios e Representação – Área onde existe contacto diretamente com o 

cliente, representando a empresa e oferecendo os seus produtos e serviços, 

tornando-se um elemento chave entre a empresa e os clientes. 
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1.9 Missão, Visão, Valores e Responsabilidade 

Social da OPT e OLF 
 

 Missão 

“A missão responde, assim, a: quem somos, e o que fazemos?” (Serra, Ferreira, Torres, 

& Torres, 2010). 

A missão é considerada como uma explicação da razão de ser da empresa, o porquê da 

empresa. A missão de uma empresa está ligada diretamente com a entidade da 

organização, daí não sofrer grandes alterações ao longo dos anos, devendo assim orientar 

objetivos sociais, humanos e financeiros da empresa. 

A missão da Olano Portugal é: “Acrescentar valor à atividade de comércio de produtos 

alimentares sob temperatura dirigida, através do desenvolvimento de diversas atividades 

na cadeia logística, procurando sempre capacitar e qualificar os seus colaboradores, 

tornando-os capazes de atender às necessidades e superar as expectativas dos clientes.”  

 

 Visão 

“ A Visão deve traduzir o que queremos ser e como queremos ser vistos e poderá nunca 

vir a ser atingida” (Carvalho & Filipe, 2014). 

A visão passa por orientar toda a organização, traduzindo assim um conjunto de 

convicções e aspirações para o futuro, não detalhando a forma de as alcançar, isso é feito 

na etapa do planeamento estratégico. Portanto, a visão procura servir de modelo de modo 

a ser percebida como a direção a seguir, tendo como objetivo atingir a excelência 

profissional, melhorando assim as capacidades individuais.  

A visão da Olano Portugal é: “Reforçar e aumentar a posição de referência na 

prestação do serviço de transporte rodoviário de mercadorias sob temperatura dirigida, 

procurando sempre a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado. Deter, em 

toda a faixa interior do País e um pouco por todo o território espanhol, instalações que 

possibilitem a prestação de um serviço de excelência fiável e de qualidade a todos os 

seus clientes que de forma direta e indireta apostem no desenvolvimento e expansão do 

setor agroalimentar da região.” 

 



 

                                                                                                                                                              

18 

 

 Valores  

Os valores formam o código de conduta da empresa, incidem mais nas convicções do que 

nas escolhas. São princípios éticos que de certa forma vão guiar a empresa, procurando 

assim cumprir os objetivos da visão, não esquecendo a missão. 

Sendo que os valores da Olano são: 

 Rigor 

 Qualidade 

 Transparência  

 Competência  

 

 Responsabilidade Social  

 

A responsabilidade social é, cada vez mais, uma das principais preocupações de qualquer 

empresa. Torna-se importante pelo impacto que tem na sociedade em geral, 

principalmente, em comunidades mais desfavorecidas. 

Em qualquer empresa, o seu principal objetivo é a obtenção de lucro, nunca esquecendo 

outros objetivos, essencialmente, objetivos sociais e culturais. A integração de 

responsabilidade social na estratégia empresarial contribui para a sociedade de forma 

positiva e permite gerir os impactos sociais e ambientais na empresa de forma a assegurar 

e aumentar a sua competitividade no mercado.  

Devido às razões apresentadas anteriormente, o Diretor Geral da empresa decidiu 

distribuir certos produtos alimentares por instituições de caridade da região, quando estes 

são rejeitados, devolvidos ou de alguma forma danificados (consumíveis mas não 

apresentáveis). Este tipo de mercadoria tem que se encontrar em condições de consumo 

(por exemplo: data de validade), com autorização prévia do cliente.  
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1.10 Caraterização da Atividade da Empresa 
 

A Olano Logística do Frio (OLF), tal como o nome indica, presta serviços de logística de 

vários produtos, como por exemplo, fruta, carne, produtos lácteos, panificação e 

pastelaria, produtos do mar e componentes da indústria alimentar, todos com temperatura 

controlada. 

 

As principais atividades são: 

 Armazenagem em frio negativo;  

 Armazenagem em frio positivo; 

 Cross docking; 

 Picking; 

 Descarga de contentores, classificação e paletização; 

 Pesagem; 

 Etiquetagem de produtos. 

 

 Armazenagem em frio negativo:  

Qualquer armazenagem contém um conjunto de funções anteriores, neste caso as funções 

passam por receção, descarga, carregamento, arrumação e conservação da mercadoria em 

causa. Este tipo de armazenagem é feito numa temperatura de aproximadamente -20ºC. 

 

 Armazenagem em frio positivo: 

Neste caso as funções passam por receção, descarga, carregamento, arrumação e 

conservação da mercadoria em causa. Este tipo de armazenagem é feito numa temperatura 

de aproximadamente 2ºC a 5ºC. 
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 Cross Docking: 

Atualmente, existem inúmeras formas de gestão logística, sendo algumas delas o 

armazenamento de produtos, stock, transporte, Cross Docking (CD), etc. Destas, destaca-

se o Cross Docking. 

O CD (Figura 12) é uma estratégia, cujo principal objetivo é a redução, ou mesmo, a total 

eliminação do stock da mercadoria comercializada. Este processo vem alterar os métodos 

mais antigos que se utilizavam. É um processo de distribuição, onde a mercadoria 

rececionada é de imediato redirecionada sem uma armazenagem prévia. A mercadoria é 

classificada, identificada e armazenada por pouco tempo. Pode nem sequer ser 

armazenada, estando esta assim preparada para ser distribuída rapidamente. Este tipo de 

mercadoria não pode permanecer mais de 24 horas armazenada, permitindo assim que 

exista um aumento do fluxo entre o fornecedor e o produtor e ao mesmo tempo é libertado 

algum espaço de armazenagem, uma vez que estes produtos ficam armazenados por 

pouco tempo, isto quando é necessário armazená-los. Este processo, por norma, envolve 

mercadorias em menores quantidades, uma vez que são entregues como mais frequência 

que a mercadoria que utiliza outros métodos, indo ao encontro da satisfação do cliente. 

Uma vez que o CD procura a redução de stock, de custos e tempo, a receção deste tipo de 

mercadoria é feita através de operações de movimento dos produtos dentro das próprias 

zonas de armazenagem ou então dentro dos centros de distribuição. Este processo traz à 

empresa uma redução dos custos e melhorias em termos da eficiência da gestão de todo 

o processo logístico utilizado, principalmente das atividades de movimentação e 

distribuição de produtos, nunca esquecendo o grande e principal objetivo: a satisfação do 

cliente.          

 

                                       Figura 12 - Exemplo de Cross Docking 

                                       Fonte: www.damatex.com 

 

http://www.damatex.com/
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 Picking: 

O picking, Figura 13, é a atividade responsável pela preparação e separação dos produtos, 

tendo em atenção as quantidades corretas de cada produto, conforme o pedido do cliente 

de forma a poder existir a satisfação das suas necessidades. O posicionamento dos 

produtos e o fluxo de informação e documentação são fatores importantíssimos no 

picking, podendo ser fulcrais para o seu melhoramento.  

 

     Figura 13 - Exemplo de Picking 

     Fonte: Fsunstabnycon.ml 

 Descarga de contentores, classificação e paletização: 

Os contentores que são descarregados trazem mercadoria avulsa, sendo neste caso 

necessário a sua classificação e paletização a fim de poder ser armazenada. Tendo em 

conta que o principal objetivo da classificação é facilitar a informação e armazenagem da 

mercadoria, a paletização serve para que os produtos estejam numa palete, para poderem 

ser armazenados.    

 Etiquetagem de mercadorias: 

Este processo consiste em colar etiquetas num produto, de forma a poder-se identificar o 

produto, descrevendo o tipo de produto e o conteúdo de forma clara e explícita. 
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1.11 Principais concorrentes da OLF e OPT 
 

Em território nacional, o negócio de serviços logísticos de frio está centralizado num 

número reduzido de operadores logísticos, pois requer um investimento inicial um pouco 

elevado. Tem vindo a acentuar-se nos últimos anos e possivelmente deverá intensificar-

se com o passar dos anos. Este tipo de serviços é abordado pelo setor de produtos 

alimentares em temperatura controlada e pelo setor farmacêutico, dando-se tremenda 

importância a alguns fatores: o preço, o acompanhamento próximo, a segurança e a 

rastreabilidade das condições térmicas às quais os produtos são submetidos durante a 

armazenagem e o transporte, o profissionalismo e a especialização. Os principais 

concorrentes são: Agro-Merchants Group, Stef, Transfrio e Frissul. 

 

Agro-Merchants Group7     

Este grupo fundado em janeiro de 2013 é representado pelo logótipo apresentado na 

Figura 14. Atualmente a Agro-Merchants, simultaneamente com o seu parceiro 

financeiro, Oektree Capital Management, possui e opera mais de 7,5 milhões de metros 

cúbicos de armazéns logísticos e tem espaços de distribuição com temperatura controlada 

principalmente nos EUA, Áustria, Irlanda, Portugal, Espanha, Brasil, Chile e Holanda. 

Principais atividades do grupo: 

 Transporte de mercadorias em temperatura controlada em toda a Europa, Brasil, 

EUA e Chile; 

 Preparação e Gestão de stock’s sob temperatura controlada; 

 Rastreabilidade de produtos e temperaturas; 

 Preparação para comercializar produtos. 

 

 

                                                 
7 Informação baseada no site https://agromerchants.com/, visitado no dia 12/10/2019 

https://agromerchants.com/
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                  Figura 14 - Logótipo Agro Merchants Group 

 Fonte: https://agromerchants.com/  

Stef8 

É um grupo de origem francesa tendo sido fundado no ano de 1920, o seu logótipo é 

apresentado na Figura 15, atualmente é líder europeu na logística e transporte de produtos 

alimentares congelados e refrigerados. O principal objetivo deste grupo é otimizar e 

perpetuar esquemas logísticos num grande raio de ação, essencialmente na Europa, 

oferecendo a cada cliente as melhores condições de modo a satisfazer todas as 

necessidades dos mesmos. 

As principais atividades passam por: 

 Transporte de produtos sob temperatura controlada; 

 Prestações logísticas de produtos congelados; 

 Sistema de informação que gere as necessidades internamente e oferece soluções 

aos clientes. 

 

Figura 15 - Logótipo STEF 

   Fonte: https://www.stef.com/ 

Transfrio9 

Esta empresa, com sede em Lisboa, iniciou a sua atividade em 1991 inicialmente com a 

designação de Transportes Rosália, liderada pelo sócio fundador Sr. Manuel juntamente 

com a sua esposa Dª. Rosália. O seu logótipo é apresentado na Figura 16.  

Atualmente, com mais de 25 anos de experiência no transporte, faz armazenamento de 

produtos alimentares sob temperatura controlada, importando e exportando em toda a 

                                                 
8 Informação com base no site https://www.stef.com/, consultado no dia 12/10/2019 
9 Informação com base no site http://www.transfrio.pt/pt/, visitado no dia 12/10/2019 

https://agromerchants.com/
https://www.stef.com/
https://www.stef.com/
http://www.transfrio.pt/pt/
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Europa, principalmente nos mercados mais influentes: França, Alemanha, Polónia, Reino 

Unido. 

As principais atividades são: 

 Transporte de produtos a temperatura controlada; 

 Transporte de mercadorias em toda a Europa; 

 Prestações logísticas de produtos congelados. 

 

                                                Figura 16 - Logótipo Transfrio 

                                                Fonte: http://www.transfrio.pt/pt/ 

Frissul10 

É um operador logístico que é composto por 2 empresas, Frissul – Entreposto Frigorífico, 

SA e Frissul – Transportes Frigoríficos, Lda., sediado em Portugal. Apresenta-se na 

Figura 17 o seu logótipo. 

A principal atividade desta empresa é a logística de produtos alimentares congelados e 

refrigerados. Neste momento conta com um leque enorme de clientes, ultrapassando os 

100, alguns conhecidos, como por exemplo: IGLO Portugal e Grupo Jerónimo Martins. 

 

                                              Figura 17 - Logótipo Frissul 

                                              Fonte: www.frissul.pt 

     

                                                 
10 Informação baseada no site www.frissul.pt, visitado no dia 12/10/2019 

http://www.transfrio.pt/pt/
http://www.frissul.pt/
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1.12 Análise SWOT da OLF e OPT 
 

"Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, agarre as oportunidades e proteja-se 

contra as ameaças." (Tsu, 206 a.C.) 

A análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) é uma ferramenta de 

gestão muito utilizada para o diagnóstico estratégico de qualquer empresa. Este tipo de 

análise permite efetuar uma síntese das análises internas e externas e identificar os 

elementos chave para a gestão da empresa, permitindo estabelecer prioridades de atuação 

e preparar opções estratégicas, de forma a melhorar o seu funcionamento e evoluir 

enquanto empresa. Na Tabela 1 apresenta-se a análise SWOT. 

                                                        Tabela 1 - Análise SWOT da OLF e OPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 Localização privilegiada; 

 Clientes fidelizados; 

 Responsabilidade social; 

 Parcerias e alianças 

importantes; 

 Trabalhadores qualificados e 

experientes; 

 Desenvolvimento 

tecnológico; 

 Atendimento pessoal e 

cuidado; 

 Empresa de um grupo de 

referência no mundo.  

 Pouca divulgação da 

empresa; 

 Falta de colaboradores em 

certos departamentos, 

principalmente na época 

de verão; 

 Horários pouco flexíveis. 

Oportunidades   Procurar novos mercados; 

 Ampliação das instalações.  

 Criação de páginas nas 

redes sociais; 

 Divulgação da empresa 

através de campanhas 

publicitárias.  

 Uso de novas tecnologias;  

 Aumento do consumo de 

produtos congelados; 

 Diversidade de produtos; 

 Empresas instaladas na 

PLIE estão isentas de IMI. 

Ameaças  Incentivar motoristas a uma 

condução mais económica; 

 Negociações a nível dos 

preços de combustíveis e 

eletricidade. 

 

 Melhoria dos horários dos 

turnos; 

 Contratação de pessoal 

nas alturas de maior 

trabalho. 

 Subida dos preços dos 

combustíveis; 

 Aumento de preços de 

eletricidade; 

 Custos elevados de novas 

viaturas; 

 Clientes exigentes; 

 Constante evolução do 

mercado. 

 

A OPT e OLF perante a elevada e constante evolução do mundo, em especial na área de 

logística, devem precaver-se devendo assim utilizar técnicas diferenciadoras dos restantes 

concorrentes de forma a manterem-se ativamente no mercado.    
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Neste capítulo irei descrever as atividades mais importantes realizadas durante o estágio 

curricular realizado na empresa Olano Portugal Transportes, S.A. De um modo geral as 

atividades foram realizadas em dois departamentos: primeiramente no departamento da 

qualidade onde as atividades exercidas requerem um trabalho mais prático e de campo. 

Depois, perante uma necessidade da empresa devido a férias de um colaborador, fui 

colocado no departamento de entreposto, onde se exige um trabalho mais aprofundado no 

uso do OPEN, software criado pelo grupo.    

2.1 Qualidade11 
 

“ A qualidade começa no consumidor e não no produtor.” (Baía, 2017). 

Na atualidade e num mundo globalizado, exigente e em constante mudança, nas 

perspetivas gerenciais e de negócio não se pode ficar “parado no tempo”, mas sim aplicar 

conhecimentos e habilidades, tanto internas como externas, a fim de se poder enfrentar a 

competitividade existente, alcançando assim resultados e objetivos satisfatórios. Os 

processos logísticos existentes requerem resultados positivos, porém devem ser 

alcançados com qualidade. Estes processos devem ser estudados e trabalhados com rigor, 

excelência, diminuindo ou eliminando os erros, tornando os pilares da gestão, 

planeamento, organização, direção e controlo, mais simples de seres executados 

corretamente. 

Perante as tendências atuais exigentes, a logística deve ser encarada dando especial 

atenção às expectativas dos clientes, tendo como pilares importantes a redução de custos, 

a boa organização interna da empresa, trabalhar com a produção, operação, processos, 

vendas, suprimentos e o uso correto da tecnologia direcionada a ligar todos estes pontos 

com qualidade e objetividade. 

Em termos de logística, não é diferente de outra atividade qualquer, devem-se analisar os 

procedimentos onde deve constar a qualidade, para assim se ter uma maior facilidade em 

atender as expectativas, envolvendo de uma forma geral os departamentos e setores para 

ser realizada uma análise de ações tanto internamente como externamente. Este 

planeamento permite à empresa evoluir e crescer atingindo os seus objetivos, de modo a 

                                                 
11 Este ponto foi elaborado com base no Manual Qualidade e Segurança Alimentar, Olano Portugal 

Transportes (2013) 
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atender as exigências e apelos que caraterizam a qualidade, onde o cliente é o principal 

foco. 

Assim sendo, a qualidade deve orientar-se através de processos e não de tarefas, gerar 

valor, adotar e apostar na tecnologia de informação, trabalhar sinergicamente. Em suma 

ter uma visão geral da cadeia onde os serviços têm qualidade com uma equipa motivada 

e treinada para se ter um procedimento cada vez melhor a cada dia, desenvolvendo um 

alinhamento, com o objetivo de chegar a um melhor desempenho operacional. Fazendo 

uma análise às atividades de logística, podemos ver que são interdependentes, devemos 

ainda trabalhar em equipa, com ações bem definidas e estruturadas para existir uma 

redução de custos, continuidade de processos para que possamos adotar uma gestão 

integrada com inúmeras soluções e normas. 

A Olano é uma empresa cuja sua atividade principal é a logística de produtos alimentares, 

por isso não poderia deixar de parte a segurança alimentar, fazendo uma distinção entre 

os dois conceitos: qualidade e segurança alimentar. Estes dois conceitos são muitas vezes 

usados e aplicados em separado. Importa referir as suas definições uma vez que apesar de 

serem complementares, possuem interpretações diferentes. O primeiro conceito, refere-

se à existência e garantia de qualidade dos alimentos comercializados, desde a sua 

produção, manipulação e preparo até chegar ao consumidor final. O mesmo é dizer que, 

são produtos alimentares saudáveis, sem a presença de contaminantes químicos (por 

exemplo: resíduos agrotóxicos ou metais pesados), físicos (exemplo: partes de pedras e 

insetos), sendo então produtos biológicos e que não causam danos à saúde ou à 

integridade do consumidor final. Por sua vez a segurança alimentar passa pela 

implementação de políticas com o objetivo de garantir que todas as pessoas, em qualquer 

época do ano e no mundo todo, tenham direito a um acesso a alimentos com qualidade 

nutricional e em quantidades que asseguram uma vida saudável e ativa. 

A certificação de sistemas de garantia de qualidade dos serviços prestados, pelos 

fornecedores de transporte, proporciona um diferencial no mercado para as empresas, 

principalmente para as que contêm uma certificação, garantindo assim uma possível 

contratação de um parceiro que segue indicadores compatíveis com as exigências do 

cliente. A implementação deste sistema leva a uma análise minuciosa perante as atuais 

formas de trabalho, dando assim origem a correções e melhorias de hábitos do 

funcionamento interno. 
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Uma empresa onde a principal função é trabalhar com produtos alimentares, tem de 

oferecer produtos seguros e saudáveis, de forma a que seja garantida a saúde e segurança 

dos consumidores. Para que todos estes requisitos sejam cumpridos existe um programa 

na indústria alimentar – o HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Este 

programa é um requisito legal para ajudar todas as empresas nestas condições a prevenir, 

controlar e eliminar a contaminação, garantindo produtos seguros para o consumo sem 

que estes percam a sua qualidade e sabor.  

Existem três tipos de contaminações: 

 Contaminação química – Toxinas, produtos de limpeza, etc.; 

 Contaminação física – Pedaços de metal, lascas de madeira, pedaços de vidro, 

etc.; 

 Contaminação biológica – Bactérias patogénicas e micróbios. 

O programa HACCP permite identificar perigos específicos e ainda medidas para o seu 

controlo para que seja assegurada a segurança dos genéricos alimentícios. O HACCP tem 

por base 7 princípios: 

1. Análise de Perigos e Definições de Medidas Preventivas: Identificação de 

perigos significativos, grau de severidade, probabilidade de ocorrência, medidas a 

implementar. Após a análise é possível decidir sobre o controlo dos perigos 

identificados. 

Da combinação entre a severidade do perigo e a sua probabilidade de ocorrência 

resulta uma escala de significância do risco (Figura 18): 

 1-2: Baixa; 

 3-5: Média; 

 6-9: Alta.               

 

   

                                                                         

 

                                                                       Figura 18 - Probabilidade e Severidade dos Perigos 

                  Fonte: (Transportes, 2013)  
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Os perigos não significativos, ou seja, de significância baixa (verde) são 

controlados através de medidas de controlo baseadas nas boas práticas de higiene 

e manipulação. Ao invés, os riscos significativos terão de ser analisados e 

monitorizados de forma a ser possível a determinação das respetivas medidas de 

controlo. 

2. Determinação de Pontos Críticos: Princípio onde são determinados os momentos 

e locais onde um determinado perigo (químico, físico ou biológico) pode ocorrer 

de forma saliente, logo deve saber-se com a máxima exatidão em que etapas do 

processo foram encontrados, de modo a serem eliminados. 

3. Estabelecimento de Limites Críticos: Os limites críticos podem ser tempo, 

temperatura, odor, sabor, cor, densidade, etc. devendo ser controlados à risca e 

terem uma margem de segurança para que se possam corrigir desvios antes de 

qualquer contaminação ocorrer. 

4. Estabelecimento do Sistema de Monotorização: Este sistema é realizado através 

de procedimentos de vigilância a fim de se fazerem inspeções e análises dos 

processos e produtos. 

5. Estabelecimento de Ações Corretivas: Ações implementada para eliminar a 

causa e posteriormente corrigir o problema e suas consequências. 

6. Estabelecimento de Procedimentos de Verificação: é sempre necessário analisar 

e melhorar o desempenho do sistema HACCP. 

7. Documentação e Registo: É uma forma de garantia de que os pontos críticos se 

encontram sob controlo facilitando a avaliação realizada por auditores, clientes e 

outras entidades fiscalizadoras. 

A International Organization for Standardization (ISO), fundada em 1947, é uma 

organização não-governamental sedeada em Genebra, Suíça, sendo esta responsável pela 

elaboração e aplicação de padrões de qualidade. A Olano implementou e certificou o 

Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com os requisitos das normas ISO 9001 e ISO 

2200 (Sistema de Gestão da Segurança Alimentar). 

A qualidade que qualquer empresa implementa, é sinónima de fidelização por parte dos 

clientes. Existem fatores que contribuem para a qualidade do serviço: a pontualidade e 

regularidade do transporte, a informação em tempo real, a política de preços,  a 

conformidade da mercadoria durante todo o processo e a qualidade ambiental, entre 

outros.               
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2.2 Atividades Realizadas no Departamento da 

Qualidade 
 

Verificação de entreposto (ronda)  

 

O Sistema de Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar (SGQSA) da Olano baseia-se 

num ciclo de melhoria contínua orientado para a satisfação do cliente pelos serviços 

prestados, cumprindo rigorosamente todos os requisitos legais.  

Desta forma é executada diariamente a “ronda”, que consiste em um elemento do 

departamento de qualidade ir pelas instalações verificar se se encontra tudo em ordem. 

Esta tarefa foi-me confiada e enquadrou as seguintes etapas: 

 A higienização dos uniformes de trabalho e termómetros de cada colaborador. A 

Olano, sendo uma empresa de logística de frio e conservação de produtos 

alimentares a temperaturas negativas, tem por obrigação dar conforto aos seus 

colaboradores, disponibilizando-lhes equipamento composto por casaco, calças, 

gorro, botas e luvas. Sendo estes pertences atribuídos aos colaboradores, a 

qualidade deve assegurar que estes higienizam os seus uniformes, pois existe 

contacto com os produtos. Caso não sejam higienizados, não é garantida a 

segurança do produto, daí existir uma etapa da “ronda” que consiste em verificar 

se o colaborador em causa higienizou o seu fato e o seu termómetro na semana 

em causa, assinando uma folha colocada no cacifo pessoal (Anexo A). 

 A higienização das instalações. Esta etapa consiste em verificar os cais e as 

câmaras frigoríficas, de modo a que estes estejam em condições perfeitas, não 

existindo qualquer tipo de lixo no chão (exemplo: papel firme e raspas de 

madeira), dando enfâse à zona de etiquetagem, pois é uma zona de muito 

movimento e de possível existência de lixo devido às etiquetas. Nos cais é preciso 

dar uma especial atenção aos rolos de papel firme que não podem estar em 

contacto com o chão, mas sim num carrinho próprio e fabricado nas instalações 

(Figura 19). 
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         Figura 19 - Carrinho de suporte de papel filme 

 Verificação da zona de armazenamento do material de limpeza. Existem zonas 

específicas para o armazenamento do material de limpeza. Porém, nestas zonas 

também existem regras e é necessário serem verificadas. É necessário uma 

verificação dos produtos químicos, analisando se estes se encontram a uma altura 

superior a um metro do chão e se se encontram direitos e bem fechados. É também 

necessária uma verificação das vassouras e esfregonas, pois não se devem 

encontrar em contacto com o chão, mas sim em cima de um estrado. Estas zonas 

são de acesso restrito a alguns colaboradores, sendo necessário verificar se as 

portas estão corretamente fechadas.   

 Localização dos iscos de controlos de pragas e estado das lâmpadas inseto 

caçadoras. Sendo a Olano uma empresa de produtos alimentares existe uma 

preocupação perante as pragas (exemplo: ratos e baratas). Cabe ao departamento 

de qualidade assegurar que os iscos estão colocados corretamente (colados) e em 

perfeito estado. 

 Verificação do estado das lâmpadas e objetos quebráveis. Verificação intensiva 

a todas as lâmpadas existentes nas câmaras e cais, desde lâmpadas fundidas a 

proteções de lâmpadas partidas ou prestes a cair, situações que devem ser sempre 

reportado. 

 Verificação de mercadoria no cais a aguardar expedição. Esta etapa, na minha 

opinião, é a mais importante. Toda e qualquer mercadoria existente e pronta para 

expedição deve ser profundamente controlada, pois é preparada para ser 
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carregada num reboque e levada ao destino. No entanto, se existir um atraso do 

reboque a ser colocado na porta do cais, pode acontecer que a mercadoria fique 

demasiado tempo no cais, o que nunca deve acontecer, pois os cais apresentam 

temperaturas de frio positivo e as mercadorias têm de ser conservadas a uma 

temperatura negativa. Caso este tipo de mercadoria esteja muito tempo no cais a 

aguardar expedição pode descongelar, perdendo assim a sua qualidade e a 

segurança alimentar. 

Após o término destas tarefas atualizava um documento em Excel e os documentos em 

papel (Anexo B), servindo assim sempre de prova a entidades fiscalizadoras. 

Controlo das Etiquetas Coladas 

 

Às terças e quartas feiras de cada semana é rececionada mercadoria proveniente de um 

cliente específico e especial, Cooplecnorte, o mesmo que dizer-se E.Leclerc. Esta 

mercadoria complementa um pedido do cliente, pois exige uma etiquetagem dos 

produtos, uma vez que muitos deles não estão traduzidos em português. 

Relativamente a este processo, pode dizer-se que é um processo simples dividido em 4 

partes: após a receção da mercadoria, é feita uma triagem onde as paletes são separadas 

com produtos para etiquetar e paletes com produtos já prontos para realizar a encomenda. 

O processo inicia-se quando um dos responsáveis da linha de etiquetagem escolhe 

aleatoriamente uma palete das que contêm produtos para etiquetar, sendo transportada 

desde a câmara até à linha de etiquetagem (Figura 20), preferencialmente para junto do 

primeiro tapete rolante. Estando em condições de se poder manobrar a palete, é retirado 

o papel filme, que a envolve para assegurar que os produtos não caiam e estejam em 

perfeita segurança não entrando em contacto com mais nada. De seguida são retirados os 

produtos dessa palete (de preferência semelhantes) e colocados no primeiro tapete rolante. 

O colaborador que exerce essa função deverá proceder à contagem exata desses produtos 

de modo a imprimir as etiquetas na quantidade certa não havendo desperdício. Na zona 

de impressão encontra-se um colaborador com a função de identificar o produto para que 

as etiquetas possam ser impressas. De seguida, este colaborador irá colocar uma etiqueta 

em cada produto (os produtos podem levar entre 1 a 4 etiquetas). Estes produtos são 

colocados no segundo tapete rolante onde se encontram outros colaboradores com a 

função de colar as restantes etiquetas. Após este processo, os produtos são colocados 



 

                                                                                                                                                              

34 

 

novamente numa palete que é envolta em papel filme e retornam para a câmara para se 

poder finalizar a encomenda.   

 

Figura 20 - Zona de etiquetagem OLF 

A cada pausa, entrada ou saída de algum colaborador da linha deverá ser feito um 

envelope pela mesma pessoa que faz a contagem dos produtos, indicando as horas de 

começo, as horas de fim e as pessoas que estavam durante esse horário, colocando nesse 

envelope as diferentes etiquetas de cada produto, indicando na parte de trás da etiqueta o 

número de caixas e o número de produtos que a caixa contém. Posteriormente e durante 

o dia, uma pessoa do departamento de qualidade deverá deslocar-se à zona de 

etiquetagem, recolhendo o envelope. Após a recolha é feito um controlo das etiquetas 

coladas tendo em conta o tempo gasto para um certo número de etiquetas consoante as 

pessoas. Este controlo é feito em Excel. Após todas as etiquetas estarem inseridas no 

programa é feito um controlo das mesmas com a encomenda. É feito um estudo sobre o 

tempo e a quantidade de etiquetas colocadas para que se possam implementar medidas a 

fim de se rentabilizar o tempo e perceber se é favorável ou não colocar mais um 

colaborador a colar etiquetas. 

Na Figura 21 é apresentado o tempo de demora deste processo, conforme o número de 

pessoas que exercem a função. 
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 Figura 21 - Tempo de etiquetagem consoante o número das pessoas 

Após a análise do gráfico da Figura 21 podemos constatar que o número ideal de pessoas 

para a execução desta atividade é 3 a 4 pessoas. Destacando uma sugestão, a empresa não 

deveria colocar apenas 2 pessoas a etiquetar pois isso levará a um processo demorado. 

Contratar mais de 4 pessoas, o tempo é apenas reduzido em 00:03:00 minutos, o que não 

é compensatório para a empresa. 

Calibração dos Termómetros dos Colaboradores   

 

Os termómetros são um instrumento importantíssimo na medição de temperatura, seja de 

pessoas, de ambientes, de mercadorias, etc. Na Olano é facultado um termómetro a cada 

funcionário que tem contacto direto com a mercadoria, seja ele um operador que exerce 

a função de carregar ou descarregar camiões, seja ele um camionista. 

Os operadores de entreposto devem sempre usar o seu termómetro, especialmente quando 

descarregam um trator de uma outra empresa. Embora o camionista apresente o ticket de 

temperatura, a mercadoria pode apresentar sinais de descongelação e de não estar 

devidamente refrigerada. Após várias utilizações deste equipamento e sendo utilizado a 

temperaturas negativas de aproximadamente -20ºC, este pode não indicar as temperaturas 

exatas das mercadorias ou dos produtos. O departamento de qualidade é responsável pelo 

uso correto dos termómetros, garante que estes estejam em perfeitas condições para 
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assegurar uma medição segura e correta. Uma outra função exercida passava pela 

responsabilidade da calibração destes termómetros.  

 São facultados dois tipos de termómetros diferentes: termómetro da marca ETI para 

operadores de entreposto e termómetros da marca EBRO para camionistas. Embora os 

termómetros sejam de marcas diferentes, é usado o mesmo processo quando precisam de 

ser calibrados. A calibração consiste em realizar 4 medições, 2 em frio negativo e outras 

2 em frio positivo, alternadamente, juntamente com o termómetro padrão não devendo as 

4 medições serem discrepantes das medições do termómetro padrão, apenas 1ºC acima 

ou abaixo. Após as medições, são atualizados tanto informaticamente como em papel 

(Anexo C) documentos que provam que os termómetros estão ou não aptos para efectuar 

medições corretas. Os termómetros são higienizados com álcool etílico.  

Os termómetros que são utilizados pelos operadores de entreposto (Figura 22) são 

termómetros que têm uma utilização mais frequente que os termómetros dos camionistas, 

daí terem de ser calibrados trimestralmente.  

 

 

                                  Figura 22 – Termómetro dos operadores de entreposto 

                                                          Fonte: (Google imagens)  

Os termómetros dos camionistas (Figura 23) funcionam como os dos operadores de 

entreposto, porém são termómetros menos utilizados, portanto a sua calibração é feita 

anualmente.  

 

                   Figura 23 -Termómetros dos motoristas 

                                                              Fonte: (Google imagens) 
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Verificação das Higienizações dos Reboques 

Outra tarefa realizada no estágio foi o controlo das higienizações dos camiões. Na minha 

opinião outra atividade importantíssima, uma vez que os camiões transportam 

mercadorias congeladas ou frescas. A mercadoria fresca que é transportada, como por 

exemplo o transporte de fruta, queijos e principalmente peixe fresco tem um odor mais 

intenso que a mercadoria congelada. Portanto é obrigatória a higienização dos reboques, 

a fim de se assegurar a boa qualidade do produto. 

Estas higienizações são realizadas, obrigatoriamente, mensalmente ou quando seja 

necessária a sua intervenção, numa zona própria (Figura 24). Por exemplo, se é 

descarregado um reboque com peixe fresco durante a manhã e à tarde o mesmo reboque 

transportará gelados, muito embora este reboque esteja com a higienização em dia passa 

a ser obrigatória e prioritária a sua higienização, de modo a serem evitados quaisquer 

tipos de odor a peixe num transporte de gelados. O departamento de qualidade tem a 

obrigação de se certificar de que as higienizações obrigatórias são cumpridas dentro dos 

prazos e, quando necessário, detetar qualquer tipo de cheiro dentro do reboque antes de 

se proceder a uma carga a fim de ser totalmente garantido a boa conduta do produto e da 

segurança alimentar. Após a higienização (Figura 25), o reboque irá para o parque.   

No final de cada semana são verificadas as higienizações realizadas durante a semana, 

procedendo-se ao arquivo, tanto informaticamente como fisicamente, dos documentos 

relativos as higienizações – Certificados de Lavagem e Higienização (Anexo D), sendo 

estes digitalizados e posteriormente arquivados em dossier.      

                                                 

Figura 24 - Zona de Higienizações dos camiões        

 

Figura 25 – Reboque após a Higienização 
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Verificação do Inventário do Picking  

 

Como dito anteriormente são realizadas atividades de picking na Olano, sendo esta 

realizada para o cliente Brasmar, empresa que comercializa peixe congelado, que confia 

a armazenagem e todo o tipo de logística à empresa Olano. Este serviço de picking é 

executado apenas ao sábado. Toda esta mercadoria é enviada para Itália apenas num só 

dia, existindo várias grupagens (numa palete vários lotes, tipos de peixe), podendo por 

vezes existir algum erro nas encomendas que são preparadas pelos operadores. Desta 

forma, para evitar custos adicionais à Olano, todas as segundas feiras é feito o inventário 

às paletes que estão destinadas ao picking. 

Este controlo é feito de modo a encontrar, caso exista, alguma não conformidade das 

encomendas que foram realizadas no sábado, avisando assim previamente o cliente do 

sucedido, podendo ser falta de alguma caixa, ou então uma caixa a mais. Este processo é 

iniciado no programa que apresenta o inventário, sendo este fotocopiado. De seguida é 

dado a um operador que tem a responsabilidade de contar todas as caixas de cada palete, 

verificar se a palete está no lugar indicado na folha e se o lote também é correspondente. 

Após a análise do operador, este entrega o seu inventário ao departamento de qualidade, 

onde são analisadas as divergências existentes. De seguida volta-se a fazer novamente o 

inventário e verificar se o operador não se enganou. Após concluída a verificação por 

parte dos elementos da qualidade, caso seja detetada alguma irregularidade, são 

realizados dois passos: primeiro retificar no programa OPEN o número de caixas, e em 

segundo informar o cliente do sucedido. 

Sugestão: Na minha opinião, não é necessário primeiramente ir um operador realizar o 

picking e depois irem pessoas da qualidade novamente a fazer o mesmo. Penso que uma 

ideia seria irem em simultâneo o operador e alguém da qualidade, facilitando assim o 

serviço ao operador e ao departamento de qualidade, pois ficava logo tudo visto e 

conferido.  
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2.3 Entreposto  
 

Em finais do século XIX e inícios do século XX, houve um desenvolvimento na produção 

de frio artificial. Esse desenvolvimento desencadeou o surgimento de unidades de 

armazenagem de frio, como por exemplo: 

 Câmaras frigoríficas refrigeradas, cujas temperaturas registadas eram próximas 

de 0ºC. 

 Câmaras frigoríficas com temperaturas negativas, para produtos congelados, 

essencialmente junto de produtores alimentares, distribuidores grossitas e 

retalho. 

Com o desenvolvimento da produção de frio, também os consumidores, em sua casa, 

passaram a usufruir de um equipamento designado por frigorífico doméstico, permitindo 

a conservação de pequenas quantidades de produtos frescos, por apenas alguns dias. 

Alguns anos mais tarde, com o desenvolvimento estratégico das várias empresas 

produtoras de produtos alimentares e consequentemente das distribuidoras, notou-se 

assim uma necessidade de instalações frigoríficas autónomas especializadas na 

armazenagem de produtos perecíveis, essencialmente no estado congelado, onde existam 

condições de temperatura e humidade relativa eficientes parra assegurar uma correta 

armazenagem durante vários meses, podendo chegar a um ano. 

Perante todos estes desenvolvimentos, sucedeu-se outro, tendo sido criado o conceito de 

entreposto frigorífico para o armazenamento de produtos alimentares perecíveis no estado 

congelado. São caracterizadas por câmaras frigoríficas de grande capacidade, câmaras 

capazes de armazenar centenas ou milhares de toneladas de vários produtos congelados e 

perecíveis embalados e protegidos, estando dispostos em paletes, podendo estar 

conservados a temperaturas de -20ºC a -25ºC, sem qualquer alteração no produto. 

O entreposto da Olano (Figura 26) para produtos congelados e perecíveis é formado por 

duas grandes câmaras frigoríficas com acesso facilitado e rápido a um cais destinado a 

movimentações de carga e descarga para receção ou expedição de mercadoria. O cais 

apresenta-se equipado com plataformas hidráulicas ajustáveis às caixas isotérmicas dos 

camiões que encostam às portas de guilhotina do cais, de modo a ser efetuada a carga ou 
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descarga. Estas plataformas irão permitir a continuidade entre o piso do cais e a caixa 

isotérmica, garantindo toda a segurança aos operadores que efetuaram a carga/descarga. 

A caixa isotérmica deverá ter uma temperatura apropriada de modo a atenuar eventuais 

choques térmicos durante as movimentações necessárias das cargas/descargas efetuadas 

com os empilhadores. O acesso às câmaras é efetuado pelo cais de movimentação de 

carga ou descarga, sendo a temperatura deste de 5ºC. 

 

                                     Figura 26 – Zona exterior do Entreposto OLF 

2.4 Atividades realizadas no departamento de 

Entreposto  
 

Este departamento é responsável por todas as entradas e saídas da Olano. Também é neste 

departamento que se reúnem, diariamente, os chefes de equipa, bem como o responsável 

de entreposto, com a finalidade de serem debatidos os melhores métodos de trabalho. A 

frota é organizada de forma a cumprir todos os prazos de entrega da mercadoria, bem 

como o cumprimento de todas as regulamentações existentes na lei. É neste departamento 

que são rececionados todos os documentos dos camionistas (internos ou externos) 

aquando de uma entrada. O mesmo acontece quando é realizada uma saída. Os elementos 

deste departamento são responsáveis por entregar toda a documentação necessária. As 

minhas funções passavam por rececionar os documentos apresentados pelos motoristas e 

entender qual a mercadoria que estava a ser transportada, realizar entradas e saídas através 

do OPEN, preencher CMR’s (documentos que comprovam a receção da mercadoria). 

Dado ter realizado anteriormente funções no departamento de qualidade foi-me pedido, 

pelo responsável de entreposto, que verificasse o tempo aproximado de demora para se 

realizar uma entrada\saída consoante o cliente. 
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Entradas e Saídas da Olano Portugal 

   

Cada cliente tem o seu processo, assim o tempo de cada processo difere de cliente para 

cliente. Ir-se-ão apresentar alguns processos bem como o tempo de demora do processo 

consoante o cliente. 

 Brasmar12: 

É uma empresa fundada em 2003, pertence ao Vigent Group, é destacada pela sua 

liderança no setor alimentar de produtos do mar congelados. Tem vindo a ganhar 

reputação essencialmente pela transformação e comercialização de bacalhau. Atualmente 

conta com três unidades industriais em três países diferentes: Noruega, Brasil e Portugal. 

A mercadoria deste cliente até chegar as instalações da Olano, geralmente, é efetuada em 

contentores a granel, processo muito frequente e demorado, pois é necessário colocar a 

mercadoria em paletes, o que demora mais tempo que uma descarga de um camião 

normal. A Olano receciona cerca de 5 a 6 contentores a granel (Figura 27) a cada semana. 

Como dito anteriormente este processo consiste, após a chegada do camião, na formação 

de paletes para acondicionar este tipo de mercadoria (granel). São destacadas 3 a 4 

pessoas para formarem as paletes, que não devem exceder 1,80m de altura. Não deve 

existir um limite do número de caixas por cada palete, pois estas diferem de contentor 

para contentor. 

 

 

                       Figura 27 - Contentor a granel 

                       Fonte: (Google imagens)  

                                                 
12 Informação baseada no site https://brasmar.com/pt/, consultado no dia 20/10/2019 

https://brasmar.com/pt/
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Na Tabela 2 é apresentado todo o processo e os respetivos tempos de execução. 

                                  Tabela 2 - Tempo de demora do processo entrada Brasmar 

Processo 

(Etapas): 

Tempo 

(hh:mm:ss): 

Construção de paletes 02:27:00 (4 pessoas) 

03:15:00 (3 pessoas) 

Lançamento no OPEN 00:03:00 

Etiquetar paletes 00:06:30 

Arrumar mercadoria 00:34:34 

Tempo Total 03:11:04 (4 pessoas) 

03:59:04 (3 pessoas) 
                                   

 Lactogal13: 

A Lactogal é uma empresa agroalimentar portuguesa, especializada em laticínios e seus 

derivados. O seu principal objetivo é produzir e comercializar, nos mercados tanto 

nacionais como internacionais, laticínios e outros bens alimentares através das suas 

marcas. Fundada em 1996, atualmente é líder no setor lácteo em Portugal com uma quota 

de mercado superior a 60%. 

Este processo refere-se à receção ou expedição da mercadoria deste cliente - manteiga e 

leite em pó. Embora estes dois produtos sejam diferentes, o processo que se realiza é 

exatamente o mesmo. Produtos diferentes requerem um acondicionamento diferente. No 

caso da manteiga é armazenada nas câmaras onde as temperaturas rondam -20ºC. Por sua 

vez o leite em pó é acondicionado à temperatura ambiente, controlando a humidade, pois 

é um produto seco. Este processo é distinto dos restantes, sendo o único, onde a 

mercadoria é “pistolada” através de uma pistola de leitura ótica (Figura 28). 

 

                   Figura 28 - Pistola de leitura ótica 

                                                                   Fonte: (Google imagens)  

                                                 
13 Informação com base no site http://www.lactogal.pt/homepage.aspx, visitado no dia 20/10/2019 

http://www.lactogal.pt/homepage.aspx
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Uma vez rececionada e expedida a mercadoria para este cliente ir-se-á apresentar os 

processos e respetivos tempos de uma receção e uma expedição. 

 Receção de mercadoria da Lactogal: 

   Tabela 3 - Tempo de demora do processo receção mercadoria Lactogal 

Processos 

(Etapas): 

Tempo 

(hh:mm:ss): 

Descarga do camião 00:25:18 

Verificação de temperatura  00:08:21 

Conferência da mercadoria   00:07:44 

Lançamento no OPEN\ pistolar 00:02:21 

Etiquetagem de paletes  00:02:24 

Arrumar mercadoria  00:55:50 

Tempo Total 01:41:58 

 

 Expedição de mercadoria da Lactogal: 

 Tabela 4 - Tempo de demora do processo expedição mercadoria Lactogal 

Processo 

(Etapas): 

Tempo 

(hh:mm:ss): 

Baixar mercadoria das estantes  00:27:30 

Saída da mercadoria da câmara  00:27:27 

Conferência da mercadoria  00:07:44 

Pistolar a mercadoria  00:05:20  

Carregar o camião 00:17:01 

Tempo Total 01:25:02 

 

 Frulact14: 

Tendo iniciado a sua atividade em 1987, a Frulact era apenas um sonho consolidado com 

o conhecimento, experiência e alguma paixão pelos produtos lácteos do seu fundador, 

Arménio Miranda, juntamente com os seus filhos. 

Querendo evoluir, em 2017 ocorreu o lançamento de uma nova unidade industrial, 

localizada em Kingston, Canadá. Esta expansão foi significativa pois a Frulact mantém a 

sua presença em três continentes: Europa, América e África. 

                                                 
14 Informação baseada no site https://frulact.com/pt-pt/, visitado dia 20/10/2019 

https://frulact.com/pt-pt/


 

                                                                                                                                                              

44 

 

Este tipo de mercadoria é distinto das outras, uma vez que a mercadoria deste cliente é 

transportada em contentores (Figura 29). Como não é uma mercadoria paletizada, o 

processo também difere dos restantes. Neste caso, os operadores de entreposto terão de 

proceder ao abate das etiquetas aquando de uma expedição. 

 

                                             Figura 29 - Contentores da Frulact 

Ir-se-á indicar o respetivo tempo para uma receção ou expedição de contentores. 

                      Tabela 5 - Tempo de demora do processo receção de contentores Frulact 

Processos 

(Etapas): 

Tempo 

(hh:mm:ss):  

Descarga de contentores  00:18:17 

Conferência da mercadoria  00:02:06 

Lançamento no OPEN 00:02:50 

Ler e colar etiquetas nos contentores  00:06:47 

Tempo Total  00:30:00 

 

                                       Tabela 6 - Tempo de demora do processo expedição de contentores Frulact 

Processos 

(Etapas): 

Tempo 

(hh:mm:ss): 

Tirar etiquetas  00:02:39 

Carregar camião 00:18:45 

Lançamento no OPEN 00:02:30 

Abater etiquetas  00:06:38 

Tempo Total 00:30:32 

                            

Outra função que me foi confiada neste departamento era, no final de cada um destes 

processos, enviar um mail para o cliente em questão, anexando documentos que provam 

a entrada/saída.  
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Preenchimento de CMR’s   

 

CMR - Convention relative au contrat de transport international de marchandises par 

route – “Convenção relativa a contrato de transporte internacional de mercadorias por 

rodovia”. 

Todas as empresas que detêm uma licença para poderem executar transporte internacional 

de mercadorias por estradas, têm por obrigação contratar uma apólice de seguro, 

mantendo-a sempre válida, apólice essa que cobre a responsabilidade civil por danos 

eventualmente causados aos objetos transportados, chamando-se em abreviatura por 

CMR (Anexo E). 

O seu preenchimento deve ser feito com cuidado, pois é uma documentação que é 

entregue ao motorista a fim de poder transportar a mercadoria, evitando coimas ou multas. 

O CMR confere a carga ou descarga de mercadoria. Aquando da minha presença no 

entreposto, não aceitaria qualquer outra documentação sem o CMR e não daria qualquer 

indicação aos operadores para efetuarem a descarga. O mesmo acontece na carga, o 

motorista não deve partir sem receber o CMR indicando a mercadoria que irá transportar. 

No caso de se realizar uma carga, num camião da Olano, o CMR é preenchido no dia 

anterior à carga ou caso a carga se realize à tarde poderá ser preenchido de manhã. O 

principal objetivo deste método de trabalho é a eficácia e eficiência do Departamento de 

Entreposto. Caso a carga fosse realizada num camião externo à Olano, o responsável pelo 

preenchimento desta documentação, receciona um CMR em branco do motorista a fim de 

ser preenchido. 

Sugestão: durante os dias que exerci funções neste departamento apercebi-me que, por 

vezes, pode não ser rentável preencher o CMR no dia anterior ou algumas horas antes da 

carga, pois caso a mercadoria não esteja em condições de ser transportada, poderá ficar 

nas instalações. Acontece por exemplo, estar previsto o carregamento de 33 paletes, 

porém uma palete, por não conformidade, não será transportada, pelo que será necessário 

preencher um novo CMR ou quando possível retificar o qual já se encontra preenchido.         
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Conclusão  
 

Todo este percurso foi uma experiência bastante enriquecedora. Confesso que ao início 

tinha receio de não estar à altura das expectativas, mas no fim dos primeiros dias este 

receio revelou-se infundado.  

A integração na empresa foi muito boa, pois existe um ótimo ambiente de trabalho. As 

pessoas, no geral, também são muito simpáticas e acolhedoras.  

Durante o estágio procurei estar sempre recetivo a novos conhecimentos e desafios, 

tentando ultrapassar todos os “obstáculos” com que me ia deparando. Adotei sempre uma 

postura ativa, interessada e empenhada, para poder retirar o máximo partido deste período 

de aprendizagem.  

Olhando em retrospetiva para esta pequena, mas crucial, etapa de aprendizagem direi que 

as 400 horas de estágio foram muito positivas e benéficas pois contribuíram para o 

amadurecimento de ideias e incutiram em mim o espírito de trabalho em equipa. 
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Anexo A - Ficha de higienização do uniforme/termómetro dos colaboradores 
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Anexo B - Documentos de verificação de entreposto 
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Anexo C - Documentos de calibração de termómetros 
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Anexo D - Certificados de lavagem e higienização dos camiões 
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Anexo E - CMR 

 


