LICENCIATURA EM ASSESSORIA E TRADUÇÃO
SIMULAÇÃO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL II
Exame Época Recurso

Duração: 2h

2015/07/16

                                                                       

1.
2.
3.

Para responder aos pedidos do teste deverá colocar-se na posição de quem considera ser o elemento
adequado para tratar da tarefa referida.
Na ausência de algum dado, por favor, invente-o.
Identifique-se em todos os documentos.

Contextualização:
A empresa “Porto Craft”, Lda., de Luís Duarte & Joana Souto, Lda., dedica-se à intermediação de
produtos artesanais portugueses. O Luís Duarte controla toda a parte financeira da empresa e a Joana
Souto todas as relações comerciais.
A empresa tem sede na R. da Seiva, 200, Gondomar (Cap. Social 250 000,00 €; NRPC 500 900 111;
BPI – Gondomar; IBAN PT50 0099 0000 0005 1111 2223 9). Os sócios gerentes coordenam dez
colaboradores em diversas atividades essenciais ao funcionamento da organização. Neste momento a
empresa fornece boutiques de Norte a Sul de Portugal, fazendo a ligação entre os artesãos e o
comércio a retalho. Desde 2014 já conseguiu colocar artesanato português em 14 países europeus e
neste momento está a preparar a sua presença numa feira, nos próximos dias 18, 19 e 20 de setembro,
em Tóquio, no sentido de colocar os artesãos/produtos que representa em mercados asiáticos. Com
este crescimento sentiu necessidade de contratar um assessor.
Pedidos:
1. Apresente, a carta, em estilo semi-bloco, respeitando as NP, enviada à Câmara de Comércio
Luso-Japonesa, solicitando informações sobre apoios existentes à internacionalização e
presença em feiras e certames empresariais.
2.

Como deseja ficar com uma prova do envio desta carta socorre-se de um dos serviços dos CTT.
Preencha o/s documentos/s que lhe permitem ficar com esta prova.

3. Para a contratação do assessor a Joana Souto criou o perfil e respetiva grelha de avaliação que
considerou adequados e lhes permitisse fazer um recrutamento rápido e objetivo. Imagine
este perfil e grelha e apresente-os.
4. Para hoje, pelas 11h00, está convocada uma reunião entre os dois sócios e os seus três
gestores de grupos, com a seguinte ordem de trabalhos: preparação da deslocação a Tóquio.
4.1. Apresente a ata informal desta reunião.
5. A boutique “Arte in Faro” encomendou à “Porto Craft”, 14/7, os seguintes produtos:
Quantidade

20

Produto

Conjuntos RF-Cort

Preço Unitário
(€)

7,30

IVA

23%
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12

Galheteiros MM-VV

9,50

23%

10

Pulseiras MAG-15

9,99

23%

6

Molduras MOT-01

12,25

23%

Condições de fornecimento: Pagamento através de cheque a p.p.
Entrega: instalações do comprador a 16/7.
Despesas de transporte: por conta do cliente (12,00€).
Dados
Arte in Faro, Unipessoal - Lda.
Rua de Sto. António, 45
8000-282 Faro
Responsável: Patrícia Oliveira
NIF 509 333 222
Capital Social 12 000,00 €
Millenium BCP – Faro
IBAN PT50 0080 0765 0002 3467 8206 8
5.1. Emita o documento de liquidação nº 367 que acompanhou os artigos.
5.2. No dia 17/7, a Porto Craft informou o seu cliente do lapso da fatura – não inclusão das
despesas de transporte – e enviou-lhe o respetivo documento de retificação (n.º 32). Emita
este documento.
5.3. A 19/7 a Arte in Faro emitiu o cheque para pagamento da sua encomenda e enviou-o ao seu
fornecedor. Apresente este documento.
6. Imagine que a Porto Craft decide que a melhor forma para exportar os seus produtos para o Japão
é FOB-Tóquio. O que significa esta sigla em termos de contrato de compra e venda?
6.1. Indique se essa modalidade é proveitosa ou não para a economia do nosso país. Justifique.

Pontuação:
Questões
Valores

1
4

2
1

3
3

4.1
4

5.1
3

5.2
2

5.3
1

6
1

6.1
1

Total
20

Bom trabalho.
As Professoras de SAE II
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