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RESUMO 

 

Este Relatório de Estágio descreve o trabalho desenvolvido no âmbito do 

Estágio Académico do Mestrado em Ciências da Educação na vertente de Educação 

Intercultural, realizado entre Outubro de 2012 e Junho de 2013 no Pólo de Formação da 

Região de Lisboa de um Grupo Empresarial Português Multinacional, onde sou também 

trabalhadora. 

Para além do relato das diferentes actividades quotidianas em que participei no 

Pólo de Formação, é feito um relato e reflexão sobre a minha participação no 

desenvolvimento do módulo de Segurança e Higiene no Trabalho (SHT) do projecto de 

grande dimensão da Empresa, designado de Programa Geral de Gestão de Loja (PGGL). 

Neste sentido, fui observadora da formação do módulo escolhido, elaborando 

posteriormente instrumentos que me permitissem ir ao terreno (loja) observar 

formandos em contexto prático, e assim verificar se os conhecimentos adquiridos em 

sala de aula eram postos em prática. Ou seja, até que ponto a formação ministrada era 

adaptada e estava em consonância com o dia-a-dia dos trabalhadores da Empresa, se de 

facto revelava impacto no quotidiano destes. 

Paralelamente, e porque através de notas de campo, quer no local de estágio, 

quer em loja (o meu local de trabalho) pude percepcionar que as relações desenvolvidas, 

fosse entre elementos de gerência para com os restantes colaboradores, fosse entre 

elementos com funções de chefia e subordinados sugeriam conflitos onde a mediação e 

gestão do mesmo era quase nula, considerei pertinente a planificação de uma proposta 

de formação neste âmbito. A proposta na área de Mediação e Gestão do Conflito 

Laboral fundamenta a criação de um dispositivo de mediação e integra linhas 

orientadoras para a planificação do mesmo. Esta proposta visa contribuir para a criação 

de condições que minimizem as dificuldades na manutenção de relações humanas 

positivas e motivação nas equipas, bem como a de dar feedback correctamente, 

facultando instrumentos para gerir e mediar da melhor forma o conflito existente.  

 

Palavras-chave: Formação de Adultos, Formação Profissional, Conflito, Conflito 

Laboral, Gestão e Mediação do Conflito 
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ABSTRACT 

 

This Internship Report describes the work done within the Academic traineeship 

of the Master of Science in Education in Intercultural Education strand, conducted 

between October 2012 and June 2013 in the Pole of Training of the Region of Lisbon of 

a Portuguese Multinational Group, where I am also working. 

  Since the straight intervention had revealed difficult in the execution and 

implementation of a project, I chose to integrate the module of Security and Hygiene at 

Work (HSW) of the major project of the Company, designated General Program 

Management Office (PGGL) . Ergo, I was an observer of the formation of the chosen 

module, preparing subsequently instruments  that would allow me to go to ground 

(stores) observe trainees in work context, and thus ascertain whether the knowledge 

acquired in the classroom were put into practice. In other words, the extent to which the 

training provided was adapted and was in line with the employees’ day to day. If indeed 

the formation had impact in their daily life. 

  At the same time, through field notes and along with the internship, I realized 

that relations within the management team and subordinate employees suggested 

conflicts where mediation and conflict management tools were almost null. Therefore I 

found pertinent planning a proposal for training in this area. The proposal in Mediation 

and Management of Laboral Conflict aims to minimize the existence of difficulties in 

keeping motivated teams and to give feedback in a proper manner as well as providing 

tools to manage and mediate conflicts in a better way. 

 

 

 

 

Key-Words: Adult Education, Vocational Training, Conflict, Mediation and 

Management of Laboral Conflict 
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INTRODUÇÃO 

 

Este Relatório de Estágio integra-se no plano de estudos do segundo ano de 

Mestrado em Ciências da Educação na vertente de Educação Intercultural, realizado 

entre Outubro de 2012 e Junho de 2013 no Pólo de Formação da Região de Lisboa de 

um Grupo Empresarial Português Multinacional, onde sou também trabalhadora. 

Neste sentido, tanto o percurso académico como o pessoal pelo qual passei nos 

últimos cinco anos, bem como as oportunidades de conhecimento que me foram sendo 

transmitidas trilharam um caminho para a trajectória que será apresentada neste 

relatório. 

O ingresso no mercado de trabalho, mais concretamente nesta Empresa, bem 

como as constantes transformações do mundo do trabalho e sua influência/impacto na 

forma de gerir uma organização tem vindo a articular-se num sentido de proximidade 

cada vez maior da Formação. Estas duas actividades, a profissional e a formação 

passaram assim a ser encaradas de uma forma integrada.  

Neste sentido, a curiosidade e interesse em realizar um estágio no Departamento 

de Formação do Grupo revelou-se determinante. De facto, tornava-se cada vez mais 

necessário conhecer a prática e politica desenvolvida pela Companhia, uma vez que 

assim conseguiria compreender determinadas decisões, bem como conhecer todo o 

“background” que sustenta o meu dia-a-dia enquanto colaboradora no “terreno”, ou 

seja, numa das muitas Lojas deste Grupo. 

Esta breve contextualização serve para explicar, não só o interesse pelo 

desenvolvimento do estágio na Empresa onde pretendo construir uma carreira 

profissional, mas, principalmente para justificar as decisões tomadas na elaboração do 

presente relatório de estágio, tanto em termos metodológicos como em termos do 

enquadramento teórico desenvolvidos. 

Este apresenta-se então com a seguinte estrutura:  

 CAPITÚLO I – A Formação e a Gestão das Relações: todos os domínios 

teóricos tratados que se revelam pertinentes e fundamentais para o enquadramento do 

estágio realizado, bem como para a compreensão dos pressupostos e princípios 

orientadores da pesquisa efectuada para a elaboração do Projecto de Estágio. 

 CAPITÚLO II – O Contexto do Estágio Curricular: capítulo onde é descrito o 

enquadramento institucional do estágio curricular que desenvolvi no Departamento de 

Formação de uma Companhia de um dos maiores Grupos de Distribuição Alimentar do 
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país, mais concretamente num dos seus Pólos de Formação. Este divide-se em dois 

subcapítulos distintos: o primeiro referente aos processos metodológicos mobilizados; e 

o segundo remetente da para a caracterização propriamente dita do contexto do estágio.  

 CAPITÚLO III – Actividades Desenvolvidas no Âmbito do Estágio: pretende 

descrever-se, bem como analisar de forma detalhada todas as actividades desenvolvidas 

ao longo do estágio curricular na Empresa, mais concretamente no Pólo de Formação da 

Região de Lisboa. 

CAPITÚLO IV – Projecto de Estágio: este último capítulo subdivide-se em dois 

momentos, o qual designei Subprojecto 1 e 2. O primeiro referente à avaliação da 

formação de um módulo de Segurança e Higiene no Trabalho do Projecto Programa 

Geral de Gestão de Loja. Já o segundo é uma proposta de um Projecto de Formação que 

visa contribuir para a criação de condições que minimizem as dificuldades na 

manutenção de relações humanas positivas e motivação nas equipas,  

 

 

 De salientar apenas que, sendo um Grupo Empresarial com diversas Companhias 

em diferentes áreas de negócio, o estágio ocorreu num dos Pólos de Formação de uma 

das Empresas do Grupo. Por isso, toda a informação e dados aqui apresentados 

relativamente à Formação dizem respeito à área de Lisboa desta Empresa, talvez a de 

maior visibilidade dentro do Grupo, e onde tenho um contrato de trabalho.  

 Por razões inerentes à própria estratégia de negócio, o nome do Grupo, Empresa, 

bem como colaboradores com os quais contactei ao longo do meu Estágio não serão 

aqui identificados.  
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CAPÍTULO I – A FORMAÇÃO E A GESTÃO DAS RELAÇÕES 

 

 Os domínios teóricos tratados ao longo deste capítulo tornam-se não só 

pertinentes, mas também fundamentais para o enquadramento do estágio realizado, bem 

como para a compreensão dos pressupostos e princípios orientadores da pesquisa 

efectuada para a elaboração do Projecto de Estágio.  

Tratando-se de um estágio num dos cinco Pólos pertencentes ao departamento de 

Formação de um Grupo que emprega indivíduos de várias faixas etárias, é necessário 

situar o objecto de estudo na problemática que o enquadra, isto é, a Formação de 

Adultos e a Formação Profissional, bem como as Relações Humanas que estabelecem 

entre si. 

 

1- A Formação  

Antes de mais é importante tornar explícito a perspectiva adoptada relativamente 

às terminologias utilizadas. É frequente observar-se utilizações alternadas dos termos 

“educação/educação de adultos” e “formação/formação de adultos”, dizendo todas, no 

entanto, respeito a práticas educativas/formativas orientadas para adultos.  

 Canário (1999:33) nas suas considerações sobre esta temática evidencia dois 

costumes distintos. O primeiro referente à Alfabetização, onde se associava a expressão 

de Educação de Adultos a um fenómeno redutor, na medida em que esta era encarada 

como uma prática escolarizada de ensino recorrente ou então entendida como uma 

totalidade de processos educativos presentes ao longo da vida. Já o segundo remetente 

para a Formação Profissional, ao qual se associa a “Formação de Adultos” e que 

designa processos com características adaptativas e instrumentais inseridos no mercado 

de trabalho.  

 No que concerne ao presente trabalho, o próprio título evidencia o uso do termo 

Formação. Este pode afirmar-se como o resultado de um processo que procura analisar 

as políticas de formação no contexto da empresa, tratando-se este termo assim de um 

processo de produção e apropriação de saberes. 

Efectivamente, o conceito de Formação é polissémico e os seus significados são 

muitas vezes equívocos, tornando a formação um fenómeno complexo e ambíguo. Este 

conceito é por isso, composto por três variantes: formação formal, não formal e 
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informal. Podemos ainda definir dois tipos de formação: a inicial e a 

contínua/permanente.  

Abordaremos primeiro, ainda que de forma sucinta, as diferentes variantes 

apresentadas. Assim, a formação formal pode definir-se como algo pré-estabelecido e 

programado. A não formal, apesar de não possuir uma estrutura rígida é intencional. Por 

fim, a formação informal é considerada uma aprendizagem feita inconscientemente.  

De acordo com Cavaco (2002, cit por Costa, 2011) todas estas modalidades de 

educação se complementam entre si, dado que só em conjunto conseguiram responder 

às necessidades formativas das pessoas. Mais acrescenta que “nesta perspectiva a 

educação permanente não terá fronteiras entre a educação formal e a não formal, a 

educação inicial e a educação permanente”. 

Desta forma, segundo Canário (2008, cit. por Costa, 2011), o ensino formal é 

 “Característico do ensino dispensado pela escola, com 

base na assimetria professor-aluno, na estruturação prévia 

de programas e horários e na existência de processos 

avaliativos e de certificação”.  

Já a educação não formal pode ser descrita pela sua flexibilidade de horários, 

programas e locais. Ainda na linha de pensamento do autor citado no parágrafo anterior, 

esta é comummente baseada em programas de voluntariado, onde a preocupação da 

construção de situações educativas à medida dos contextos e públicos é uma constante. 

 Para idem a educação informal remete para todas as situações que mesmo não 

sendo conscientes ou intencionais, apresentam um potencial educativo. Correspondem, 

por norma, a acontecimentos pouco ou mesmo nada estruturados e organizados.  

  No que concerne à formação inicial e continua, existe ainda uma grande 

distinção entre ambas. Sucintamente pode definir-se a primeira como mais teórica e que 

pouco nos prepara para situações reais de trabalho. Por sua vez, e como referem Estrela 

e Estrela (2006:75) que encaram a formação contínua como  

   «o conjunto de actividades institucionalmente enquadradas 

que, após a formação inicial, visam o aperfeiçoamento 

profissional, pessoal (…) remetendo para o desenvolvimento 

profissional o conjunto de “processos de mudança da pessoa em 
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relação com o trabalho, operados ao longo da carreira e que 

decorrem de uma pluralidade de factores (…)”». 

 

  Esta definição apresentada pode também definir o conceito de formação 

abordado ao longo deste relatório. A formação contínua é ainda considerada um 

sinónimo de “educação ao longo da vida” pois visa a progressiva actualização do 

potencial da pessoa, pressupondo uma intencionalidade.   

A formação abrange tanto o nível empresarial, como o social, não deixando de 

existir uma correlação entre os dois. Pois, a formação contribui para o desenvolvimento 

da sociedade tornando os indivíduos mais conscientes dos seus direitos e deveres 

cívicos e, consequentemente contribuírem activamente para as organizações que 

representam. 

 

2- A Formação de Adultos e Formação Profissional 

Não pretendendo ser exaustiva na descrição da evolução do domínio teórico e 

histórico da Educação/Formação de Adultos. Todavia, para uma melhor compreensão 

do contexto aqui retratado, torna-se pertinente definir o que representa este termo. 

Por abranger um conjunto de modalidades e situações educativas muito amplas 

este apresenta-se polissémico na sua génese. Segundo Canário (1999:11)  

“Concebendo a educação como um processo largo e 

multiforme que se confunde com o processo de vida de cada 

indivíduo, torna-se evidente que sempre existiu formação de 

adultos.”  

De acordo com a “Declaração de Hamburgo sobre a Aprendizagem de Adultos” 

de 1997, a educação de adultos é vista como todo o processo de aprendizagem, formal 

ou informal, em que indivíduos considerados ‘adultos’ pela sociedade desenvolvem as 

suas aptidões, aprofundam os seus conhecimentos e aperfeiçoam as suas competências 

técnicas e profissionais.  
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Para Cavaco (2002) pode encarar-se a Formação de Adultos, no seu sentido mais 

lato, como o somatório dos processos educativos que estão presentes no processo de 

aprendizagem ao longo da vida. 

De facto, encarada na perspectiva de processo permanente, a Formação de 

Adultos desenvolve-se após a revolução francesa, durante o século XIX e primeira 

metade do século XX. 

Porém, como indica Canário (1999) após a segunda guerra existiu um 

crescimento exponencial da oferta educativa, verificando-se um crescimento da 

Educação de Adultos. Esta deixou assim de estar delimitada a um pequeno número e 

minorada só a determinadas categorias socioprofissionais e socioculturais para, na 

perspectiva de Avanzini (1996:6) «passar a ser “proposta ou mesmo imposta a todos”» 

(cit. por Canário 1999:12).  

 O campo da Educação de Adultos desenvolveu-se portanto após a 2ª Guerra 

Mundial, estando a formação estreitamente relacionada com o desenvolvimento. 

Já nas últimas décadas o acesso à educação e a aprendizagem para os adultos 

tem-se revelado um aspecto fundamental no que concerne ao direito da Educação. 

Assim, a Declaração de Hamburgo evidencia a Educação de Adultos como 

“um poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico 

sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre os 

sexos, do desenvolvimento socioeconómico e científico, além de ser 

um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a 

violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na 

justiça. A educação de adultos pode modelar a identidade do 

cidadão e dar significado à sua a formação vida”.  

Neste sentido, a Formação de Adultos tem vindo a conquistar, cada vez mais, 

uma maior importância como componente da aprendizagem ao longo da vida, tendo em 

vista a crescente pressão por parte da sociedade que nos rodeia, no sentido de se 

enfrentar os desafios e questões que surgem diariamente. Deve-se portanto  

“em primeiro lugar, instruir os adultos. As nossas crianças não 

desempenharão nenhum papel importante no nosso 

desenvolvimento económico, no decurso dos próximos cinco, 
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dez ou vinte anos, enquanto que o impacto dos adultos se faz 

sentir a partir de hoje mesmo.” (Bhola cit por Canário, 

1999:13)  

Sintetizando, ao observarmos a formação como um processo abrangente e 

multiforme que se funde com o processo de vida de cada adulto, podemos inferir que a 

Formação de Adultos sempre existiu. Todavia, se a formação representar um processo 

estruturado, formal e intencional, como aliás, é vista nos dias de hoje, então deve 

afirmar-se que a Formação de Adultos é um fenómeno recente.   

No que refere à Formação Profissional e atentando que a problemática desta se 

relaciona com Educação, parece-me adequado dar uma breve definição deste último 

conceito. De acordo com Pineda (1995) cit. por Bernardes (2008), a Educação refere-se 

ao desenvolvimento do sujeito no sentido geral, sem nenhuma relação específica com o 

trabalho. Conquanto, o termo Formação compreende, por norma, transformações a nível 

profissional. Isto sugere portanto que este consegue conter uma dimensão de educação, 

formação geral e de desenvolvimento pessoal e social que, naturalmente se relaciona 

com o trabalho (actual ou futuro) dos sujeitos.  

Segundo uma linha de pensamento mais circunscrita, alguns autores referem que 

a Formação nas empresas é toda a Formação Profissional dada nos locais de uma 

companhia a indivíduos que tem o estatuto de trabalhador (Viet, 1988) ou como 

afirmam Buckley & Caple (1991), a formação dos trabalhadores diz respeito à 

capacitação para exercer correctamente a sua profissão e as tarefas a ela inerentes. De 

facto, a Formação Profissional está direccionada para a aquisição de competências 

específicas. Logo, as componentes são sobretudo práticas e têm maior enfoque nas 

características pessoais de cada formando, sendo que regularmente, as competências 

alcançadas através deste tipo de formação correspondem às aptidões exigidas pelo 

mercado de trabalho.  

Neste sentido, pode entender-se assim, a Formação Profissional como o conjunto 

de actividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas 

de procedimentos exigidos para o exercício das funções de uma profissão em qualquer 

ramo do sector profissional. A formação pode pois, ser realizada de várias formas: 

através da empresa, em nome individual, de forma formal, não formal ou informal. 

Como já referido anteriormente, de acordo com Cavaco (2002) estas componentes 
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possuem uma complementaridade entre si, tendo no seu conjunto um único objectivo: o 

de dar a conhecer ou actualizar os conhecimentos do indivíduo acerca de um 

determinado tema, ou seja, responder às necessidades formativas dos mesmos.  

Outra concepção de Formação Profissional pode ser aquela cuja orientação tem 

em vista a melhoria das operações e resultados económicos das empresas. Contudo, 

segundo Bernardes (2008), o objectivo de perpetuar uma mudança no trabalhador e que 

esta se reflicta ao nível do seu desempenho profissional, apenas faz sentido se a 

formação servir como um conjunto de aprendizagens que permitam um proveito pessoal 

e um desenvolvimento de projectos pessoais de vida do sujeito. Os objectivos a que 

formação obedece numa determinada empresa devem portanto ter as dimensões do 

desenvolvimento pessoal e profissional em equilíbrio (Sarramona, 1988 cit por 

Bernardes, 2008). 

Em Portugal, a Formação Profissional é regida pelo Decreto-Lei nº401/91, de 16 

de Outubro, que regula as actividades inseridas tanto no sistema educativo, como no 

mercado de trabalho. A do sistema educativo abrange toda a população escolar, 

inclusive o ensino recorrente de adultos e a educação extra-escolar. Já a segunda, 

abrange a população activa empregada ou desempregada (incluindo os indivíduos que 

estão à procura do 1º emprego) do sector empresarial. Esta última surgiu no decorrer da 

2ª Guerra Mundial e como tal tem sido muito influenciada pelo sistema escolar.  

As finalidades da Formação Profissional, definidas no regulamento acima 

referido, são:  

 A inclusão e realização socioprofissional dos indivíduos;  

 A adaptação do trabalhador ao seu posto de trabalho;  

 O apoio à igualdade de oportunidades;  

 O estímulo à criatividade, à inovação, ao espírito de iniciativa e à 

capacidade de relacionamento. 

Os intervenientes da Formação Profissional são os formandos, os formadores e 

as entidades formadoras, possuindo esta dois tipos de modalidade: a inicial e a contínua. 

A primeira representa a iniciação de um determinado assunto, a contínua o 

aperfeiçoamento e/ou especialização de determinada matéria.  
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Além do decreto-lei já referido, existe também o Decreto-Lei nº95/92, de 23 de 

Maio que estabelece o Regime Jurídico da Certificação Profissional e estabelece a 

diferença entre o Certificado de Formação Profissional e o Certificado de Competências 

Pedagógicas. O primeiro refere-se ao documento comprovativo de que um sujeito 

atingiu os objectivos pré-estabelecidos por via de uma acção de Formação Profissional, 

possibilitando-lhe o exercício de uma determinada actividade profissional. O último é o 

designado título oficial que comprova a competência de um indivíduo para a execução 

de uma determinada actividade profissional, baseada em Certificados de Formação.  

A Formação Profissional integra assim a política de emprego e deve representar 

um agente de mudança, servindo como estratégia para potenciar a inovação dado que há 

uma necessidade, cada vez maior, de um investimento na mesma com vista a qualificar 

o capital humano. 

De acordo com Buckley & Caple (1991) cit. por Bernardes (2008:59) a 

Formação está mais voltada para o trabalho na medida em que aborda conhecimentos e 

técnicas para tarefas específicas,  

 “A formação pode, assim, enquadrar‑se numa lógica de acção 

social, na medida em que favorece a promoção profissional e eleva 

os níveis de qualificação dos trabalhadores. As pessoas, as 

empresas e o país podem obter mais benefícios se a formação for 

dotada desta componente de educação ou de formação geral, no 

sentido de preparar para a vida e para uma cidadania activa.”  

Para finalizar este tópico, parece-me significativo mencionar ainda dois 

conceitos relacionados com a Formação Profissional: a formação intra-empresas, ou 

seja, a formação feita por uma organização especialista e que a realiza “por medida” 

(realizando o diagnóstico de necessidades e concebendo um plano de formação para 

combater as necessidades verificadas pelos trabalhadores da empresa); e a formação 

interempresas, que se processa através de um “catálogo”, isto é, a entidade escolhe a 

formação que quer sem que para isso exista qualquer tipo de diagnóstico, sendo assim 

muito menos dispendiosa financeiramente (Cardim, 2007).  
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2.1- A Aprendizagem ao Longo da Vida 

  Hoje em dia, vivemos num mundo em constante mudança, onde a globalização e 

a revolução tecnológica imperam. Neste sentido, partindo do pressuposto de que 

habitamos numa sociedade onde é cada vez mais necessária a capacidade de adaptação, 

é importante promover a aprendizagem ao longo da vida para assim existir uma a 

participação activa dos cidadãos. (Competências Essenciais para a Aprendizagem ao 

Longo da Vida, 2007
1
). 

 A Aprendizagem ao Longo da Vida consiste em melhorar conhecimentos, aptidões 

e competências, pode portanto inferir-se que esta se está a tornar, cada vez mais, numa 

necessidade de todos os cidadãos. Como aborda o documento acima referido, os 

Europeus têm que actualizar as suas competências profissionais e também possuir 

competências gerais que lhes permitam adaptar-se às mudanças. É por isso possível 

criar condições para uma cidadania democrática através da Aprendizagem ao Longo da 

Vida. Basta que conhecimentos, competências e aptidões indispensáveis a todos 

evoluam em conformidade.  

 Segundo Manuel I. Miguéns, na nota prévia que faz em “Aprendizagem ao Longo 

da Vida no Debate Nacional sobre Educação”(Estudos e Relatórios, 2007) nas 

sociedades actuais o conhecimento adquire um importância e peso bastante elevados. 

Factor relevante e que serve para demonstrar que, mais do que nunca, urge a 

necessidade de se reforçarem as oportunidades para que todos possam aprender mais ao 

longo da vida.       

A grande necessidade de, em todo os ramos de actividade, se promover a prática 

de uma aprendizagem ao longo da vida coloca novas exigências às 

organizações/entidades. Assim, importa antes de mais criar as condições necessárias 

que possibilitem essa mesma aprendizagem. Por outro lado, como referido no 

documento de 2007, cabe à Educação na sua dupla função – social e económica – 

garantir a equidade e o acesso a todos os grupos, bem como assegurar que as 

competências essenciais necessárias são adquiridas. 

Ainda em concordância com o autor acima mencionado o investimento na 

educação e formação de todos traz diversos benefícios não só ao nível da 

                                                           
1
 Competências-chave para a Aprendizagem ao Longo da Vida – Quadro de Referência 

Europeu é um anexo de uma Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 

Dezembro de 2006, sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, 

publicada no Jornal Oficial da União Europeia em 30 de Dezembro 2006/L394. 
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empregabilidade, da produtividade e da qualidade dos empregos. Como também, e não 

menos importante, vantagens para o bem-estar, auto-estima e realização pessoal dos 

sujeitos.  

Sintetizando, a participação em actividades flexíveis, ainda que semiestruturadas, 

de aprendizagem ao longo da vida perpetuam a grande possibilidade de aos que 

chegam à idade adulta sem qualificação promoverem o seu desenvolvimento em 

diversos contextos: social, profissional, familiar, etc. Com o desenvolvimento de novas 

capacidades, e ainda o envolvimento em actividades cívicas, não só existe uma 

promoção do desenvolvimento pessoal e a melhoria do bem-estar como, 

consequentemente, se verifica uma maior eficiência nos postos de trabalho. Os 

cidadãos vêm assim reconhecidos valores ao nível das suas competências e 

qualificações. 

 

 

“A instrução deve estar presente em todas as idades e 

não há nenhuma em que seja inútil aprender” 

Condorcet (s.d.) cit. por Canário (1999:11) 

 

 

 

2.2- As Práticas Educativas da Formação de Adultos 

 A acelerada expansão da Formação de Adultos não se restringiu apenas a um 

processo de crescimento linear simples. A difusão das práticas educativas dirigidas aos 

adultos é assistida de um decurso de complexificação, onde o acréscimo da diversidade 

se torna o seu traço mais saliente. De acordo com Canário, (1999) esta complexidade 

assegura-se em três planos diferenciados.  

 Em primeiro lugar, o das Práticas Educativas, o segundo ao nível da 

Diversidade de Instituições afectas aos processos de educação de adultos, seja de forma 

directa ou não. E por último, ao nível do que é o Educador ou Formador de Adultos. 

Não obstante, centremo-nos no primeiro plano, o das Práticas Educativas.  

 Neste, de acordo com Canário (1999), é possível reconhecer quatro subconjuntos 

que possibilitam descrever a área das práticas sociais da educação de adultos, sendo 
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eles: Alfabetização, Formação Profissional, Desenvolvimento Local e Animação 

Sociocultural. 

 No que concerne à Alfabetização, pode afirmar-se que esta corresponde ao 

desenvolvimento de uma oferta educativa que alcançou formas distintas de acordo com 

a especificidade histórica e social de contextos distintos. O conjunto de actividades 

educativas orientadas para a alfabetização aufere uma pertinência marcante, sobretudo, 

ao nível do chamado “Terceiro Mundo”, no seguimento da mudança que a conferência 

de Monteréal
2
 perpetuou. Este colóquio deu ênfase ao papel da educação de adultos nos 

processos de desenvolvimento económico, quer nacional, quer internacional. (Bhola cit. 

por Canário 1999). Porém, é no quadro da UNESCO e das conferências sobre Educação 

de Adultos que, em 1964, é aprovado um programa experimental mundial de 

alfabetização, que coloca em prática novos projectos-piloto com metodologias 

renovadas. Entre 1960 e 1976
3
, o conceito evolui de alfabetização básica para funcional 

e, posteriormente para alfabetização em função de um desenvolvimento integrado numa 

perspectiva de educação permanente (Dias, 1983).       

 O segundo subconjunto, como afirma Canário (1999:39), é talvez o mais 

recorrente nos dias de hoje, os processos de Formação Profissional. Orientados para a 

qualificação e requalificação apressada de mão-de-obra, entendidos como premissas 

fundamentais a uma política de desenvolvimento, esta perspectiva surge directamente 

relacionada coma as origens da educação de adultos e ao conceito de educação 

permanente. 

 O Desenvolvimento Local surge num terceiro plano, também relacionado com a 

educação e desenvolvimento. Todos os processos de intervenção orientados para esta 

vertente das práticas educativas emergem a uma escala local, tendo a intervenção 

directa dos interessados uma grande valorização.  

  “o conjunto dos princípios e dos métodos utilizados tendo em 

vista encorajar uma comunidade a interessar-se e a assumir 

responsabilidades na melhoria das suas próprias condições de 

vida sociais e materiais”  (Titmus, 1979 cit. por Canário, 

1999:15)  

                                                           
2
 Conferência Internacional de Educação de Adultos, que teve lugar em Monteréal em 1960 

3
 Conferência Geral da UNESCO em 1976, em Nairóbi no Quénia 
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 Esta citação reforça a importância dos processos de desenvolvimento de 

proximidade, que assumem assim uma relevância na reflexão sobre os conceitos e 

práticas de educação de adultos: primeiro, porque confundir processos de 

desenvolvimento e processos educativos permitem questionar os fundamentos da forma 

escolar (referência dominante na educação de adultos); segundo, pois os processos de 

desenvolvimento local são considerados momentos de síntese dos demais subconjuntos 

que definem a educação de adultos.  

 Por fim, e ainda de acordo com Canário (1999:72) a Animação Sociocultural 

deteve uma rápida difusão desde os anos 60, servindo de explicação a um veloz 

conjunto de mutações sociais que designaram o início de uma crise da civilização 

urbana. Não obstante, depressa esta adquiriu uma outra amplitude, para além daquela 

que desempenhava como domínio específico da actividade educativa. Evoluindo no 

sentido de se tornar uma estratégia de intervenção social e educativa ao serviço de 

projectos de desenvolvimento em contextos socialmente deprimidos, a animação 

sociocultural influencia o dito “tradicional” sistema escolar.  

No entanto, e de acordo com o Quintas (2008) é possível distinguir três 

conceitos transversais às propostas educativas para adultos. Ainda assim, primeiramente 

torna-se relevante fazer um pequeno enquadramento das perspectivas de educação e 

formação de adultos. Segundo Federighi & Melo (1999) citados no artigo acima 

mencionado, nos dias de hoje subsistem dois paradigmas nas orientações e nas práticas 

educativas para adultos. A primeira é descrita como neo-liberal onde a educação e a 

formação de adultos representa um meio para o sujeito adquirir condições que lhe 

permitam participar no seu próprio progresso, contemplando conhecimentos e 

competências. Educar e formar são assim meios individuais, logo o resultado decorre da 

responsabilidade individual, a educação é ainda representativa do conceito de igualdade 

(igualdade de oportunidades). No segundo paradigma, denominado de crítico-liberal, os 

objectivos cruzam-se com questões económicas, políticas e sociais que são parte 

integrante da vida comunitária e individual do indivíduo. A educação e formação de 

adultos são assim identificadas com processos e acções que levam os agentes humanos a 

modificarem condições sociais que impedem o seu desenvolvimento.  
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 No que concerne aos conceitos transversais às propostas educativas para adultos 

mencionados anteriormente, podemos defini-los como: o auto-direccionamento na 

aprendizagem; a aprendizagem experiencial; a aprendizagem contextual. 

 O primeiro, divulgado por Knowles (1975) remete para um processo através do 

qual os sujeitos identificam as suas próprias necessidades, estabelecem os seus próprios 

objectivos e identificam os recursos materiais e humanos para aprender, sugerem e 

implementam estratégias e por fim avaliam os resultados obtidos. O referente à 

aprendizagem experiencial, para além de um dos conceitos mais significativos em 

formação de adultos é também um dos mais complexos. Este abrange todos os 

processos formativos que advêm do mundo experiencial do formando, a sua 

importância deriva portanto da sua potencialidade em se construir como um processo de 

conhecimento. O último conceito surge da necessidade e da importância de se 

considerarem todos os momentos e todos os espaços da vida como perpetuadores de 

processos de aprendizagem, capturando assim as condições do contexto e 

rentabilizando-as em função de metas de aprendizagem.  

  

 

2.3- Modelos de Formação 

  Primeiro, é essencial ter-se consciência do tipo de formação que se dá a quem 

posteriormente forma/ensina. Urge portanto a necessidade de criar formas e 

mecanismos de responder, de uma maneira apropriada, quer aos desafios, quer às 

exigências dos tempos que correm e mesmo os futuros no que à formação diz respeito. 

Isto pressupõe uma ruptura com as antigas filosofias de ensino, ou seja, o que 

num determinado momento histórico parece ser adequado, devido às características da 

época, poderá não o ser mais décadas depois. A sociedade sofre alterações e mudanças 

constantemente e os modelos de formações terão de ser construídos com base nessas 

mudanças e nas necessidades sentidas no momento.  

Mas o que é um modelo? Apresenta-se como algo a ser seguido, uma teoria que 

sustenta o que se está a desenvolver, podendo ser visto como uma intenção para uma 

determinada situação. Trata-se de uma “matriz de crenças e princípios acerca da 
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natureza e objectivos da escola, do ensino, dos professores e da sua formação” 

(Zeichner, 1983).  

Estrela (1999) menciona três dimensões que devem ser tidas em conta quando se 

pretende analisar um modelo de formação e demonstrar as suas características 

dominantes e as suas limitações: A dimensão política, que diz respeito aos valores 

defendidos. A formação é dada segundo determinadas ideias que devem ser executadas 

de forma a serem cumpridos os objectivos estipulados pelas políticas da sociedade. Um 

programa de formação transforma-se num instrumento de controlo social, tal como 

indica a autora supracitada. A dimensão filosófica, também importante, e que se 

relaciona com o pressuposto de que toda a educação e formação estão ligadas a um 

determinado conceito de “ser humano”. Por último, mas não menos essencial, a 

dimensão histórica que remete para aquilo que sucedeu no passado e com o que poderá 

ocorrer no futuro, daí se admitir que “qualquer processo de formação é um processo 

historicamente situado” (Estrela, 1999). Não se pode portanto analisar práticas nem 

enunciar erros sem tomar como directrizes essenciais estas dimensões de análise pois  

“não há um programa de formação que não vincule uma 

imagem da profissão, das suas relações com o Estado e com a 

sociedade, e uma concepção de profissionalismo e 

profissionalidade”. (Estrela, 1999). 

 Zeichner (1983) descreve quatro modelos de formação, enunciando quais os 

principais objectivos de cada um. De salientar que, apesar de estes modelos terem 

surgido no âmbito de investigações na área da Formação de Professores, na minha 

perspectiva, podem ser considerados transversais à Formação de Adultos pois, 

Professores são também eles adultos. 

 Em primeiro, surge o modelo Comportamentalista. Este baseia-se numa 

perspectiva epistemológica e na psicologia comportamentalista, valorizando a dimensão 

tecnicista do ensino. De acordo com o autor, neste modelo a formação reduz-se a um 

conjunto de técnicas que devem ser alcançadas e consequentemente aplicadas de forma 

correcta no processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, o sucesso do modelo avalia-

se pelo domínio dessas técnicas por parte de quem forma/ensina. Os objectivos e todas 

as etapas do processo de formação encontram-se pré-definidas e o professor/formador é 

visto como um “receptor passivo em relação ao conhecimento profissional e não tem 
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muito a dizer sobre a determinação do conteúdo” Zeichner (1983). Neste modelo não 

há a preocupação da reflexão sobre o processo de aprendizagem nem com as suas 

possíveis consequências futuras.  

 O modelo Personalista assenta numa perspectiva fenomenológica, na psicologia 

perceptiva e desenvolvimentista, bem como em princípios humanistas. Os programas de 

formação são construídos de acordo com as necessidades e preocupações de quem 

enina/forma, centrando-se na formação do “eu” de cada um. Existe um especial enfoque 

em fomentar-se a maturidade psicológica, ou seja, o conseguir ver mais além (colocar-

se no lugar do outro) e a encontrar os melhores métodos de trabalhar. 

 O modelo Tradicional-Artesanal, que surge aqui como o terceiro modelo de 

Zeichner (1983), centra-se na ideia de que o professor/formador é visto como um 

artífice e o aluno/formando como um aprendiz. O modelo é encarado como um processo 

de aprendizagem construído por tentativa e erro que, no entanto, pode ser facilitada com 

a ajuda e a sabedoria de intervenientes mais experientes. Estamos perante o clássico 

modelo de mestre-aprendiz. Como nos paradigmas anteriores, os futuros 

professores/formadores são vistos como meros receptores passivos, não possuindo um 

papel determinante na decisão dos conteúdos e orientação dos programas. Neste 

modelo, e por estarem tão condicionados pelas experiências dos seus mestres, Zeichner 

(1983) refere que é difícil aos formandos terem consciência do que é uma boa prática 

profissional.  

 Por fim, partindo do pressuposto que não há apenas uma única solução para 

responder aos problemas, surge o chamado modelo Baseado na Pesquisa. Cada 

professor/formador e contexto são únicos. A formação deve desenvolver capacidades de 

observação e de análise de situações laborais. Sendo maior a consciência do formando 

sobre as origens e consequências das suas acções, maior também será a probabilidade de 

modificar e controlar acções e constrangimentos que possam existir. Ainda de acordo 

com Zeichner (1983) a tarefa primordial deste modelo é fortalecer as capacidades dos 

futuros profissionais para a acção reflexiva e o "espírito crítico" sobre a sua prática. 

Gilles Ferry (1983) também apresenta três modelos teóricos de práticas de 

formação. Recusando-se em estabelecer dicotomias de orientação normativas, a 

proposta deste autor tem como referencial o tipo de processo e não os objectivos ou 

conteúdos da formação. Assim, no primeiro modelo apresentado – Centrado nas 
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Aquisições - a formação organiza-se em função dos resultados observáveis e 

mensuráveis, assegurando o nível de competências previamente definido. A lógica 

subjacente a esta formação corresponde como refere Canário (1199:126) a uma 

“didáctica racional” e os conteúdos daa formação são pré determinados pelo formador 

não tendo os formandos nenhuma participação nestas decisões. 

No modelo de formação Centrado na Iniciativa, a segunda proposta de Ferry 

(1983) a ideia é a de que a formação está mais relacionada com as iniciativas, ou seja as 

actividades. Daqui emerge a perspectiva de que o importante é viver experiências 

sociais, dentro ou fora da esfera profissional. Assim, a formação deixa de ter com a 

prática social uma relação de mera “aplicação e distribuição de conhecimentos”, 

passando para a esfera da “transferência de conhecimentos”.  

O terceiro modelo teórico do autor é designado um modelo de formação 

Centrado na Análise, e baseia-se na capacidade da pessoa em formação de analisar 

situações, o ser capaz de projectar planos de acção adequados em relação aos contextos. 

Este modelo concebe a formação como um trabalho que a pessoa faz de si própria ao 

longo da vida e do percurso profissional.  

  Outro autor (Nóvoa, 1991) com base nas reflexões de Zeichner (1983) analisa 

que devem ser considerados apenas como modelos teóricos de análise, constatando a 

existência de dois grandes grupos de modelos de formação: Os modelos estruturantes 

(tradicional, comportamentalista, etc): organizados a partir de uma lógica de 

racionalidade científica e técnica. Bem como, os modelos construtivistas que emergem 

de uma reflexão contextualizada, para a montagem dos dispositivos de formação. 

 Nóvoa (1991:21) considera que os próprios sujeitos devem mobilizar os recursos 

técnicos e científicos para uma posterior produção de conhecimentos, posicionando-se 

assim ao nível dos modelos construtivistas. Na perspectiva deste autor, a formação 

constrói-se por meio da reflexividade critica sobre as praticas acumulação e não por 

acumulação (de cursos, de conhecimento ou de técnicas) É neste contexto que se torna 

fundamental “investir a pessoa” e reconhecer o saber da sua experiência.  

 

 



 Gestão das Relações Humanas e Formação Profissional, IE-UL, 2014  

 

Daniela Pedro dos Anjos                                              

 18 

   2.3.1- Tutoria na Formação  

 Segundo Baldi (1997:536), a tutoria consiste no “(...) acompanhamento e 

orientação dada ao educando para atender as suas necessidades, considerando a sua 

heterogeneidade”. Assim, segundo Highet, cit por Baldi (1997), esta permite 

aperfeiçoar a formação do formando, sendo esta modalidade uma mais-valia por 

privilegiar a construção de uma relação de proximidade e interajuda entre formando e 

formador. Consegue portanto promover a auto-orientação e crescente tomada de 

decisões livres, responsáveis e devidamente fundamentadas. 

As acções tutoriais podem ser direccionadas para o grupo, podendo repetir 

“métodos praticados pelos alunos ou situar-se no âmbito de abertura a novas 

experiências diferentes e relevantes, tanto de carácter pessoal como grupal” (Rue, citado 

por Baldi, 1997:535).  

A dificuldade para se alcançar um consenso alusivo aos modos de classificação 

da tutoria, prende-se com o facto de esta assumir as mais diversas formas. Algumas 

evidenciam o aspecto organizacional, outras as formas de actuação dos tutores e outras 

ainda, direccionam-se para propostas de classificação do perfil dos tutores.  

Atendendo então, à forma de actuação do tutor, podem ser identificadas, 

segundo Sanchez (1985:88-89) as seguintes modalidades de tutoria: Tirano: um estilo 

autoritário no seu extremo, o qual é expectável que possa ser seguido até determinado 

limite; Organizador: tem como pontos fortes a planificação e a coordenação de todos 

os elementos, tanto pessoais como materiais, que são necessários para a realização de 

projectos e actividades; Exemplar: o rigor com que o tutor cumpre, pessoalmente, as 

regras formais e informais que regem o grupo, o que lhe dá autoridade sobre o mesmo é 

o que caracteriza esta modalidade; Líder: possuindo determinadas qualidades, o tutor 

projecta-se como mais um no grupo e não como o melhor; Sábio: caracteriza-se pela 

sensibilidade para os problemas, sendo o tutor encarado como tendo todas as respostas 

para os problemas e dúvidas.  
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3- As Relações Humanas e a Gestão do Conflito 

Em qualquer grupo ou empresa, o papel dos actores organizacionais, enquanto 

agentes de definição organizacional, assenta essencialmente no desenvolvimento de 

estruturas de conhecimento para um certo domínio informacional (Walsh,1995). 

Conquanto, para se atingir esse fim, a gestão dos recursos humanos e das relações entre 

grupos é ponto fundamental.  

Indivíduos, categorias ou grupos agem e reagem continuamente uns com os 

outros, estabelecendo uma relação e estando assim em interacção constantemente. 

Todas as abordagens referentes aos possíveis problemas das mais diversas e complexas 

relações entre sujeitos devem ser reconhecidas pelo papel importante que exercem 

socialmente.  

De facto, a sociedade está num constante processo social. Segundo Vila Nova 

(2004), um processo social é qualquer acção entre dois ou mais agentes sociais, 

contribuindo para aproximá-los ou afastá-los uns dos outros. Neste sentido, e de acordo 

com Vinyamata (1999) podemos inferir que desde o nosso nascimento até ao fim da 

nossa vida, não só experimentamos este tipo de interacções complexas como, e de 

alguma forma adjacente a esse processo, acabamos por vivenciar situações de conflito.  

Neste ponto abordarei então a problemática referente às relações humanas, 

interpessoais e entre grupos, bem como a temática do conflito e conflito laboral, e ainda 

possíveis respostas para a sua prevenção, gestão e mediação em contexto laboral.    

 

 

3.1- Relações Humanas   

 

As constantes transformações das sociedades contemporâneas e resultante 

influência nos comportamentos dos sujeitos constituem actualmente um desafio social. 

Torna-se por isso, essencial uma aprendizagem emocional que possibilite o 

estabelecimento de relações interpessoais equilibradas (Heider,1958). Assim, as pessoas 

devem desenvolver competências no sentido de mobilizarem as suas emoções numa 

óptica de motivação, e não percepcionarem estímulos que resultem em tomadas de 

decisão desajustadas que perpetuam interacções negativas e situações de conflito. Neste 
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âmbito, é fundamental reconhecer importância às complexas e, por vezes, difíceis 

relações entre sujeitos dentro de um grupo, e estando estes em constante interacção, o 

comportamento individual pode ser determinante para o sucesso do grupo.  

Numa organização é comum a existência de interacção entre pessoas e uma 

evidente interdependência de funções na concretização de uma meta comum a 

diferentes pessoas, segundo Cartwright & Zander (1953) esta definição é representativa 

do conceito de grupo. Assim, quando uma equipa trabalha no sentido de executar um ou 

mais objectivos comuns, deve apresentar uma certa coesão e cooperação para então 

alcançar o sucesso pretendido.  

De acordo com Heider (1958) qualquer indivíduo, para além de reagir ao que a 

outra pessoa está a fazer, reage também ao que ela está a sentir, perceber ou pensar e 

por isso, se desenvolvem atitudes relativamente ao outro. Ora, se um sujeito se sentir 

apoiado e “aprovado” pelos restantes membros do grupo, é provável que o seu 

desempenho aumente. Nesta lógica, o bom contributo de um membro da equipa 

fomenta o fortalecimento das competências reflectidas no desempenho dos restantes 

membros e, consequentemente é desenvolvido um espírito de confiança crucial à 

execução da tarefa pretendida. Como referi, a ligação do grupo é a base para o êxito do 

trabalho, e neste sentido a colaboração e contributo de uma equipa coesa permite: 

lealdade; confiança interpessoal; segurança; satisfação; produtividade e motivação.  

Investigações e estudos psicológicos sobre reacções dos sujeitos ao trabalho 

sugerem que a experiência do mesmo influencia as características próprias do 

trabalhador, nomeadamente no que concerne à motivação e bem-estar. Estes efeitos 

fazem sobressair conceitos e modelos que exploram a relevância das experiências de 

relacionamento social, autonomia e competência para o desenvolvimento pessoal (Ryan 

& Deci, 2000 cit. in Keating (2000). Não sendo profunda na abordagem aos estudos 

referidos, é possível inferir que a capacidade de realização e de participação motivada 

não é uma aptidão hirta com a qual o ser humano nasce sem que a possa desenvolver 

posteriormente. Não obstante, as vivências que experiencia ao longo da vida, seja no 

seio da esfera profissional ou pessoal, podem transformar esta capacidade. Situações em 

que o exercício da autonomia do sujeito, das suas competências e capacidade de 

relacionamento surge com limitações, podem degradar a capacidade de motivação.  
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Por fim, parece pertinente salientar que os níveis de produtividade e 

rentabilidade de uma organização são também consequência do trabalho desenvolvido 

pela equipa. Requerem portanto eficiência e melhor performance por parte dos 

trabalhadores e, numa lógica simplista, quanto melhor for a gestão das competências e 

daí resultantes, níveis de motivação elevados, coesão e cooperação no seio do grupo, 

maior será o rendimento de toda a organização.  

 

 

 

3.2- Conflito e o Conflito Laboral  
 

Tradicionalmente, o termo conflito surge associado a uma conotação negativa, 

onde a ideia do “ideal de convivência” é baseada na ausência de conflitos.  

Porém, em consonância com o que menciona Jares (2001) conviver é inerente a 

vivermos uns com os outros numa base de relações sociais, sob determinados valores e 

condutas (ainda que subjectivas) num dado contexto social. Ainda assim, as relações de 

conflito não significam uma intimação à convivência, muito pelo contrário: “o conflito 

que estrutura a democracia traz consigo, inevitavelmente, o valor da convivência” 

(Barcellona, 1992 cit. in Jares 2001). 

Ainda de acordo com Jares (2001) todos nós nos desenvolvemos através de 

processos de interacção social, onde o conflito é parte integrante, este faz parte da nossa 

vida e afecta todos os âmbitos da nossa existência. Vinyamata (2001) reforça esta ideia, 

afirmando que o conflito é um fenómeno que nos acompanha ao longo de toda a nossa 

história e que afecta todos os sujeitos, independentemente da raça, classe social, 

nacionalidade ou ideologia. O conflito é pois, um fenómeno próprio do ser humano e 

está implícito no acto de viver, sendo frequentemente uma referência de evolução do 

indivíduo.  

Dado este facto, subordinado à nossa própria existência enquanto ser humano, o 

conflito torna-se também uma realidade no seio de organizações e grupos, que não são 

mais do que um conjunto estruturado de pessoas que actuam em prol de um 

determinado objectivo comum (Rius, 2004). Aliás, segundo a definição de Sobral & 

Caetano (2009) o conflito deve também ser encarado como um encontro com o outro, 
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onde o sujeito se confronta com opiniões e posições diferentes das suas, constituindo-se 

a si mesmo e ao outro.  

Numa organização, é portanto natural que surjam divergências entre duas ou 

mais partes, duas ou mais posições sobre determinada matéria. Por vezes, este tipo de 

conflito emerge por razões externas ao próprio sujeito, como por exemplo, problemas 

estruturais da própria organização. As motivações e causas do conflito são diversas, e 

para além de afectarem a perspectiva pessoal do trabalhador, podem ir além da esfera 

pessoal influenciando assim o bom funcionamento da própria empresa. Daqui pode 

emergir aquilo que se define como conflito laboral. Não obstante, os conflitos que 

surgem no âmbito laboral são na sua génese muito amplos, e por isso qualquer tipo de 

classificação parece ser inevitavelmente reducionista Vinyamata (2004). 

Segundo Farré (cit. por Vinyamata 2004) existem três grandes tipos de conflitos 

laborais nas organizações: o directo, o estrutural e o cultural. O primeiro expressa-se 

através de comportamentos físicos e verbais da pessoa, violentos ou não, e que se 

baseiam sobretudo em percepções díspares. Já o conflito estrutural é inerente à própria 

organização, que pode exercer pressão sobre o trabalhador por determinada razão 

morfológica. Por último, o cultural é como que uma expressão ideológica do conflito 

referido anteriormente, ou seja, a cultura da organização destina-se a defender e 

preservar determinados valores intrínsecos à estrutura da mesma, mediante a eleição 

implícita de um código de conduta.  

Para além destas definições, surgem outras duas acepções de conflito que nos 

remetem para as funções (e poder dentro da organização) das partes envolvidas no 

mesmo. Assim, é possível reconhecer conflitos horizontais cuja definição remete para 

conflitos que acontecem entre pessoas que ocupam a mesma ou uma semelhante posição 

hierárquica dentro da organização. Por outro lado, o segundo tipo mencionado designa-

se por conflitos verticais que surgem entre pessoas com diferentes níveis hierárquicos, 

podendo haver por isso um desequilíbrio na sua capacidade ou poder de decisão (Rius, 

2004). 

Por fim, uma terceira abordagem relativamente à classificação dos tipos de 

conflitos, e que emerge na sequência das duas primeiras já mencionadas, é aquela que 

tem em consideração a capacidade de controlo do trabalhador no que concerne ao 

conflito. Surgem assim, conforme expõe Rius (2004) o conflito interpessoal, que 
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representa aquele cujas causas podem ser pessoais ou profissionais e que surgem apenas 

entre dois sujeitos com posições hierárquicas iguais ou não. É abordado também o 

conflito estrutural, aliás, muito semelhante aos conflitos estrutural e cultural acima 

descrito. Isto é, quando a raiz do conflito surge na própria estrutura organizacional e 

forma de organização da empresa. O conflito externo aparece por último e como sendo 

consequência de uma decisão ou situação externa à própria organização mas que se 

reflecte internamente, gerando por isso um conflito. 

 Num estudo do Centro de Gestão de Conflitos da Universidade de Harvard 

referenciado por Vinyamata (1999), os investigadores demonstram como conflitos 

internos se repercutem na eficiência da empresa. De acordo com os números desta 

investigação, chega a existir até menos 20% de produtividade numa organização, o que 

nos leva a crer que os conflitos representam perdas significativas na economia de uma 

empresa e consequentemente no país.  

De acordo com este facto, e servindo como que de mote ao tema que se segue;  

“Torna-se evidente que o conflito tem de ser objecto de 

remediação ou de orientação e ser tratado como se fosse uma 

doença que invade e corrói o corpo da organização.” (Ball, 

1990 cit. Por Jares, 2001) 

 

 

3.3- Gestão e Mediação de Conflitos em Contexto Laboral 

 

Como já referido neste enquadramento, actualmente encontramo-nos inseridos 

numa sociedade conturbada onde os conflitos intergrupais e entre grupos são uma 

constante, e por vezes, a sua capacidade de resolução torna-se diminuta devido às suas 

proporções. Dada esta realidade, surge a necessidade de conceber estratégias face ao 

conflito, de forma a preveni-lo e geri-lo da melhor maneira possível.  

Assim, uma perspectiva de intervenção, ao funcionar como um processo 

facilitador de comunicação, seja entre pessoas, grupos ou instituições promovendo o 

restabelecimento de laços sociais e a participação dos cidadãos na gestão dos seus 
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problemas é aquilo a que podemos designar de mediação (Sousa, 2002). De acordo com 

Vasconcelos-Sousa (2002) este termo pode ser também definido como uma variante da 

negociação, um meio de procura de acordo entre as partes afectadas pelo problema. Esta 

é extensível a todas as situações onde a negociação pode ser utilizada: decisões 

conjuntas ou participadas, estabelecimento de consensos, alinhamentos de opiniões ou 

de programas, relações nas famílias, nas organizações, resolução de conflitos, 

desacordos, e todas as situações em que os intervenientes queiram alcançar um acordo, 

sem que porém deixem de usufruir o poder de decisão relativamente a aceitar ou não 

esse acordo.  

De facto, a prática da mediação têm crescido e hoje em dia assiste-se a esta 

como sendo uma resposta construtiva às situações de conflito nas relações interpessoais, 

de grupos e organizações, ou ainda decorrentes de mudanças sociais.  

“Defende-se o processo de mediação quando o conflito assume um 

papel predominante nas relações entre as pessoas, entre estas e as 

organizações, e entre organizações num determinado território, e 

sempre que a procura de alternativas exigir a intervenção de uma 

terceira pessoa que valorize a comunicação entre as partes e a 

capacidade de tomada de decisão dos litigantes no sentido de 

estabelecer um acordo mútuo, sem a intervenção do juiz ou de um 

negociador.” (Almeida, 2009:76) 

Os diversos contextos sociológicos, económicos e políticos em que a mediação 

ocorre permitem, ainda que de uma forma geral, referenciar duas acepções para o 

conceito. Como refere Almeida (2009) uma primeira concepção para o termo é aquela 

que surge ligada à cultura americana, encarando assim a mediação como uma forma 

alternativa à resolução do conflito. A outra definição descrita, segundo a autora é 

“herdeira” da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
4
 e menciona que 

Bonafé-Schmitt et al. (1999) considera que, nos diversos países, as formas de 

desenvolvimento da mediação são directamente afectados pelos sistemas de regulação 

social. E que estas diferenças explicitam bem o porquê de nos EUA se designar 

“mediação comunitária” baseada no culto da negociação, e ao invés, em França se 

denominar “mediação de bairro, social ou intercultural”, que está centrada sobre a 

                                                           
4
 de 1789 
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regulação das relações sociais, e onde o “outro” é encarado como um ser desigual mas 

igual. 

 “As aplicações da mediação são inúmeras. Cada país tem 

evoluído na utilização da mediação de acordo com o interesse e as 

necessidades dos cidadãos e o apoio, maior ou menor, do Estado ao 

treino de mediadores e à aplicação da mediação. […] Uma área de 

aplicação da mediação, em franco desenvolvimento em muitos 

países, é a da melhoria das relações entre os cidadãos, e entre 

cidadãos e instituições, organismos de Estado ou empresas.” 

(Vasconcelos-Sousa, 2002:81) 

Na óptica de Martin (2002) no dito “mundo dos negócios” as disputas e debates 

surgem de forma regular. Ainda assim, na grande maioria das vezes as partes são 

incapazes de resolver as suas diferenças e é neste sentido que o autor indica que a 

mediação - por ele definida como uma forma privada e informal de resolução de 

conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra, ajuda as partes a chegar a um acordo - é 

uma excelente alternativa à via judicial que se revela morosa, dispendiosa perturbadora 

e rígida no processo. De facto, a mediação revela-se um processo confidencial e flexível 

que pode ser estruturado de forma a ir ao encontro das necessidades das partes e do tipo 

de conflito, onde o mediador não divulga o que cada um dos lados lhe revela e para 

além disso, este não tem poder para impor decisões aos mediados. Estes últimos, caso 

considerem que o processo não vai de encontro aos seus interesses podem desistir a 

qualquer momento da mediação. Como Vezzulla (2005) profere, o procedimento da 

mediação deve ser flexível, tendo sempre em consideração as necessidades e os tempos 

que os mediados necessitam para se relacionarem e, eventualmente poderem chegar a 

um acordo. Ainda de acordo com a visão deste autor, o meio em que a mediação ocorre 

é importante, devendo este ser um ambiente confortável. Através deste processo, Martin 

(2002) revela que as partes podem criar a sua própria solução para o problema, e os 

resultados obtidos podem ainda revelar impacto para além do conflito do momento, ou 

seja, as partes estabelecerem como solucionarão futuros desacordos que venham a 

surgir.   

Contudo, consciente ou inconscientemente já todos exercemos mediação, seja 

em que contexto; escolar, familiar, profissional, etc. Esta é a designada Mediação 

Informal, que visa precaver ou serenar o conflito, podendo ser exercida por qualquer 
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pessoa que não seja parte do mesmo. Por outro lado, existe a Mediação Formal, que é 

apenas exercida por um especialista com formação específica na área, isto é, um agente 

com o conhecimento necessário dos diversos processos de mediação que permitam 

dissolver o conflito (Freire & Caetano, 2005) 

De facto, a mediação consegue de forma criativa renovar e criar novos laços, 

gerindo a sua ruptura da melhor forma, onde os sujeitos envolvidos são parte integrante 

não só do problema mas também da solução. O substancial desta técnica de resolução 

de conflitos reside no (re)estabelecimento da comunicação das partes, facilitando assim 

um diálogo entre si. Porém, quando o acordo não é possível, inferir que o processo de 

mediação foi um insucesso é redutor pois apesar de tudo, deu-se início a um processo 

comunicacional que por norma introduz alterações nos sujeitos. Mesmo quando não é 

conseguida deve, ou espera-se que provoque em cada um a consciência de que não 

existe apenas a sua verdade. 

Para finalizar e conforme afirma Almeida (2009):  

“O conflito, o equilíbrio e a mudança constituem pólos 

referenciais da expressão de práticas mediadoras; a mediação 

é utilizada em situações de conflito, no sentido de o controlar 

ou prevenir, estabelecer ou reestabelecer laços sociais, e deste 

modo, regular relações sociais e, ou impulsionar mudanças a 

nível pessoal, inter-individual e social.” 
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CAPÍTULO II – O CONTEXTO DO ESTÁGIO CURRICULAR  

 

Serve o presente capítulo para descrever o enquadramento institucional do 

estágio curricular que desenvolvi no Departamento de Formação de uma Companhia de 

um dos maiores Grupos de Distribuição Alimentar do país, mais concretamente num 

dos seus Pólos de Formação.  

Neste sentido, pareceu-me pertinente delinear dois subcapítulos distintos:  

Subcapítulo 1. - Procedimentos metodológicos utilizados – Todos os 

instrumentos e técnicas mobilizados para uma posterior análise e caracterização do 

contexto, bem como para o desenvolvimento e avaliação/acompanhamento das 

actividades de estágio.  

Subcapítulo 2. - O contexto do estágio curricular – Será apresentada uma 

caracterização sobre o Grupo e departamento de Formação da Companhia. E também a 

estrutura do local onde desenvolvi o estágio, objectivos, e todo o processo de Formação 

da Empresa, desde a Planificação à Operacionalização.  

 

 

1. Procedimentos metodológicos utilizados 

Uma instituição é uma organização ou mecanismo social organizado através de 

regras e normas. Desta forma, é possível a coordenação de interacções entre sujeitos e 

formas organizacionais de cada instituição, para assim se poder satisfazer as 

necessidades da mesma. Cada instituição tem por isso uma forma própria de se 

organizar, consoante as suas características assim é o seu funcionamento (Edgar 

Schein).   

Estando inserida num Grupo tão complexo e com projecção a nível internacional 

nos sectores onde opera, tornava-se crucial para o desenvolver do estágio compreender 

a estrutura e organização do mesmo. Assim, ao fim de poucos dias de estágio entendi 

facilmente quais seriam os procedimentos metodológicos a utilizar. Instrumentos e 

técnicas de recolha de informação que, numa primeira análise me serviriam de base na 

caracterização do contexto em que estava inserida.  
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Ao longo do percurso de socialização foram surgindo questões inerentes à 

compreensão do meio evolvente, como tal optei por realizar conversas informais com 

“informantes-chaves” que me ajudaram a complementar/esclarecer o que por via da 

observação por vezes se torna incerto.  

Pois, de acordo com Afonso (2005:91) a observação é uma técnica 

“particularmente útil e fidedigna, na medida em que a informação obtida não se 

encontra condicionada pelas opiniões e pontos de vista dos sujeitos”. A observação é 

uma técnica útil e utilizada, principalmente, quando se pretende 

 

“descrever e compreender o modo como as pessoas vivem, trabalham 

e se relacionam num determinado contexto social, [implicando] que o 

investigador se insira na situação (…) e observe o próprio contexto, 

os padrões das relações entre as pessoas, o modo como reagem aos 

eventos que ocorrem” (Cozby, 1989:48 cit. por Afonso, 2005:92). 

 

Como percepcionei durante os meses em que frequentei o Pólo de Formação da 

empresa, os indivíduos observados nem sempre agiam com a naturalidade de quem não 

está a ser observado por terceiros. Ainda que as observações realizadas não fossem 

totalmente explicitas, no sentido em que raramente elaborava notas de campo em 

simultâneo, pude notar algum desconforto em determinadas situações e 

concludentemente comportamentos de certa forma influenciados pela minha presença.  

Não obstante, a observação é também caracterizada por ser um processo 

complexo. Esta coloca ao observador dúvidas e, simultaneamente propõe as respostas. E 

assim, a observação não é neutra, nem inteiramente objectiva, podendo afirmar-se que 

os seus principais objectivos são o de descrever uma determinada situação ou 

fenómeno. A observação é aplicada sistematicamente para colher informação necessária 

para o exercício de afirmação ou refutação da conjectura apresentada pela hipótese para 

posteriormente se criarem condições para uma validação empírica da hipótese.  

Na observação científica existe a observação sistemática que pressupõe obter 

informação sobre um determinado aspecto de uma dada realidade, sendo planeada e 

estruturada. Também este tipo de observação foi usado na execução de algumas 

actividades de estágio, sendo o campo, o tempo e a duração do que seria observado 
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limitados. Ou seja, o campo de observação estava estruturado de forma a obter a 

informação que interessava ao estudo em questão.  

Das conversas informais e com base na função descritiva inerente à observação 

surgiram diversas notas de campo que, hoje, me possibilitam o relato de alguns 

fenómenos que presenciei, bem como a comparação de algumas situações provocadas, 

podendo verificar se as hipóteses que surgiam seriam as mais pertinentes e aquelas que 

mais se adequavam à realidade.  

Esta é portanto a forma mais adequada para sintetizar toda a informação recolhida 

com a observação. Segundo Afonso (2005:93), a nota de campo “consiste num relato 

quotidiano da actividade do investigador, geralmente com carácter reflexivo e 

prospectivo, no que respeita ao enquadramento teórico e à condução da estratégia de 

investigação”. Apesar de o meu percurso de estágio não reflectir uma investigação, 

durante o desenvolvimento do mesmo elaborei diversas notas de campo onde estão 

espelhadas todas as actividades realizadas e pistas importantes para a construção do 

projecto de estágio apresentado no Capítulo IV.  

Já para Bodgan e Biklen (1994) este tipo de instrumento de recolha de dados é 

designado como sendo “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, 

experiencia e pensa no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo 

qualitativo”. Porém, emergem algumas questões sobre como proceder ao registo das 

notas de campo: “Quando fazer as anotações?”, “Como fazê-las?”, “Onde fazer?”, etc. 

De um modo geral, as notas de campo devem ser feitas aquando do momento da 

observação. Ainda assim, depende do papel do observador e da sua relação com o grupo 

alvo da observação. Se o observador não revelar a sua condição ao grupo não poderá 

proceder às anotações no momento. Sucedendo o mesmo, caso este seja observador 

participante, dado que o registo das suas observações durante a própria observação 

comprometerá, provavelmente, a interacção com o grupo.  

Atentando os autores acima mencionados, e por considerar que a minha 

interacção com os pares seria afectada, e até mesmo influenciada, optei por elaborar os 

registos do que observava depois das quatro horas de estágio diárias que tinha. As notas 

de campo acompanharam-me ao longo de todo o processo de estágio e constituíram 

instrumentos de investigação valiosos para a consolidação do projecto.  
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Nem todas as notas de campo foram processadas informaticamente, ainda assim 

foram igualmente proveitosas, conforme sugerem Bodgan e Biklen (1994)   

“o resultado bem-sucedido de um estudo de observação 

[…] baseia-se em notas de campo detalhadas, precisas e 

extensivas. Nos estudos de observação participante todos os 

dados são considerados notas de campo.” 

Outro dos procedimentos que se revelou bastante importante para a construção 

da caracterização do contexto em que estava inserida, foram a análise de pesquisas 

documentais. Esta técnica de recolha de dados, segundo Afonso (2005:88) consiste “na 

utilização de informação existente em documentos anteriormente elaborados, com o 

objectivo de obter dados relevantes para responder às questões de investigação”. 

Utilizando esta técnica de recolha de dados, consultei documentos importantes 

elaborados ao longo dos últimos anos, bem como o recurso a conteúdos 

disponibilizados na web, uma vez que grande parte da informação se encontra no site e 

no portal interno do Grupo. 

Consequentemente fiz também alguma análise de conteúdo, uma técnica 

usualmente utilizada pelas Ciências Sociais para a exploração de documentos. Usada no 

sentido de complementar e entender a própria estrutura da organização, esta técnica de 

análise de dados pode definir-se como sendo habitual na criação de inferências através 

da identificação sistemática e objectiva das características especificas de uma 

mensagem (Holst cit. por Ghiglione & Matalon, 1997). Segundo Bardin (1995) a análise 

de conteúdo significa também um conjunto de técnicas de análise de comunicações que 

depende do tipo de interpretação que se pretende como objectivo, havendo apenas 

algumas “regras-base”. Esta deve portanto, ser adequada ao domínio e ao objectivo 

pretendido. Em suma, esta técnica é bastante utilizada até no dia-a-dia sem que porém, 

tenhamos uma noção disso. Esta revela-se então apenas uma metodologia de 

investigação científica se forem utilizarem os procedimentos que lhe conferem rigor e 

validade.  

Com o decorrer do estágio e a participação nas diferentes actividades, percebi 

que teria que recorrer a um outro instrumento de recolha de informação: o questionário. 

A utilização deste por norma prende-se com a efectiva utilidade na elaboração de um 

“pré-teste” para posteriormente comparar com os ditos resultados finais. De acordo com 
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Ghiglione & Matalon (1997:106) para se poder construir um questionário é necessário 

saber o que se procura, mais acrescenta que é fundamental “garantir que as questões 

tenham o mesmo significado para todos, que os diferentes aspectos da questão tenham 

sido bem abordados”. Foddy (1996:42) reforça que é importante que o inquirido 

compreenda todas as palavras que compõe o questionário nos mesmos termos cujo 

sujeito que o aplica as entende, para assim ser assegurada a validade do instrumento 

utilizado.   

Por fim, como melhor descrito no Capítulo IV deste relatório, optei por realizar 

entrevistas. Não só de forma a completar as informações recolhidas através das 

diferentes metodologias, mas também pela potencialidade residente no facto de os dados 

obtidos traduzirem a linguagem do próprio sujeito. A entrevista permite assim 

desenvolver uma ideia sobre a forma como o individuo encara a realidade em análise 

(Bogdan & Biklen, 1994). 

O tipo de entrevista aqui utilizado designa-se semi-estruturada, por via a 

recolher o discurso do entrevistado sobre diferentes questões, ainda que oferecendo ao 

sujeito a oportunidade de moldar o seu conteúdo. Desta maneira, o inquirido pode 

exprimir o mais completamente possível os seus pontos de vista acerca do tema 

proposto (Ghiglione & Matalon, 1997). As potencialidades que esta técnica de produção 

de análise de dados apresenta são consubstanciadas na análise do discurso do 

entrevistado, recorrendo por isso à análise de conteúdo apresentada anteriormente.   

 

 

2- O contexto do estágio curricular 

Todo o estudo empírico tem a si associado um plano de acção onde são 

utilizadas técnicas e/ou instrumentos metodológicos que melhor se adequam ao 

pretendido. Neste sentido, e tendo em consideração os objetivos que se ambicionam 

alcançar, existe um conjunto de passos que devem ser seguidos e que posteriormente 

refletem a produção de análise de dados.  

Considerando as opções metodológicas apresentadas no ponto anterior, julgo 

pertinente apresentar um quadro ilustrativo onde se encontra sistematizado o caminho 
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percorrido. Isto é, uma vez que os procedimentos metodológicos mobilizados serviram 

não só para a caracterização do estágio curricular, mas também e com maior pertinência 

no desenvolvimento e avaliação/acompanhamento das actividades de estágio, considero 

que devem ser esquematizadas, de forma a perceber-se a utilização de cada uma das 

metodologias apresentadas. 

Módulo de 

Segurança e 

Higiene no 

Trabalho 

(SHT) 

Questionário 
Observação 

Sistemática 

Entrevista Semi-

Estruturada 

Análise de 

Conteúdo 

Avaliação 

diagnóstica 

relativamente aos 

conhecimentos de 

SHT dos 

Formandos 

 

Análise do 

Impacto da 

Formação de 

SHT  

Compreensão das 

perspetivas dos 

formandos e tutores a 

cerca do impacto da 

formação de SHT 

Análise do 

potencial 

formativo no 

contexto de 

trabalho   

Objectivo: Medir possíveis impactos da formação na actividade laboral; Perceber as dinâmicas 

e potencial formativo no contexto de trabalho 

Tabela nº1  

Como se pode observar pelo esquema apresentado, a caracterização do Pólo de 

Formação, local do estágio curricular, configurou-se a partir do cruzamento de várias 

técnicas de produção de dados, posteriormente analisadas: observação, notas de campo, 

análise documental e conversas informais. O recurso a este conjunto de técnicas teve 

também como finalidade a caracterização das outras duas dimensões que compõe este 

tópico do Capítulo II: O Grupo e a Empresa e o Departamento de Formação.  

Ainda assim, primeiro, seria necessário um período de imersão no local do 

estágio para então depois actuar no sentido de obter a informação que me permitiria 

concretizar este ponto essencial do relatório. Desta forma, fui procedendo à consulta e 

recolha de documentação institucional. Paralelamente foram sendo realizadas pequenas 

conversas de carácter informal e exploratório com alguns dos Profissionais da Empresa 

Pólo de 

Formação da 

Região 

Quatro (R4) 

Observação Nota de Campo 
Análise 

Documental 

Conversas 

Informais 

Observações 

em contexto 

de estágio e 

em contexto 

laboral 

Síntese da 

informação 

recolhida 

através das 

observações 

Análise de 

Documentos do 

Grupo (ex. 

relatórios, 

comunicados, 

apresentações 

institucionais, etc) 

“Informadores-

Chave” 

(ex. Técnicas de 

Formação; 

Assistentes de 

Formação, 

Directora RH) 

Objectivo: Conhecer e caracterizar o contexto do local de estágio 
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ligados ao Departamento e Pólo de Formação, para então ir enquadrando e 

contextualizando a documentação recolhida.  

Já no que concerne ao esquema apresentado referente ao Módulo de Segurança e 

Higiene no Trabalho, será alvo de uma posterior descrição mais detalhada no 

Subprojecto 1 – Avaliação da Formação, do Capítulo IV. 

Durante o tempo de socialização surgiram-me algumas questões que me fizeram 

definir alguns tópicos, no sentido de me auxiliarem aquando da aplicação da 

metodologia seleccionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Notas de Campo) 

Daqui surgem três tópicos que servem de suporte à forma como optei por 

organizar este capítulo: 

Subcapítulo 1. O Grupo e a Empresa – breve exposição sobre o perfil do Grupo: 

História; Missão; Áreas de Negócio; Regiões onde opera e Posicionamento Estratégico. 

E ainda uma pequena descrição sobre a Empresa que serviu de contexto ao meu estágio. 

Subcapítulo 2. O Departamento de Formação – caracterização da estrutura 

organizacional e objectivos do Grupo na área da Formação 

Subcapítulo 3. Pólo de Formação (local de estágio) - estrutura do Pólo e seu 

posicionamento no que concerne à Formação. 

O Grupo: 

• Afinal em que áreas/sectores em concreto é que o Grupo actua? 

• Consequentemente, que áreas de formação são ministradas? Adequam-se? 

• Tipo de estrutura/funcionamento da Companhia? (de uma forma geral) 

• Organização da Companhia? Hierarquias?  

 

Departamento de Formação e Pólo de Formação: 

• Como funciona um e como funciona outro? 

• Que relações estabelecem entre si? 

• Quantos Pólos de Formação na Companhia?  

• Pólo de Formação onde vou fazer o estágio: estrutura?! Funcionamento, organização, 

relação entre os sujeitos, hierarquias, divisão do trabalho, etc. 
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2.1- O Grupo e a Empresa 

 

Num Grupo como aquele em que realizei o estágio pode afirmar-se que a gestão 

do mesmo depende das suas especificidades, pessoas que nela trabalham e as relações 

que desenvolvem entre si. Neste sentido, os valores da cultura intrínseca ao Grupo, 

objectivos, missão, conhecimento e recursos quer materiais, quer humanos são muitos 

dos factores inerentes à sua forma de administração. Daqui, de acordo com Edgar 

Schein (1992), emerge o conceito de organização, que não é mais do que uma 

coordenação das actividades de um determinado número de indivíduos, tendo em vista a 

realização de um ou mais objectivos, através de uma divisão de trabalho, de funções, 

hierarquia e de responsabilidades, actuando num determinado contexto ou ambiente.    

Aquando da minha primeira conversa com a Directora Operacional de Recursos 

Humanos da Região 4 fiquei logo com uma noção de como o Grupo era constituído: 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Notas de Campo) 

Esta fez-me uma breve contextualização da história e missão do Grupo, que 

agora posso descrever com mais detalhe dada a complementaridade dos documentos 

institucionais ao qual tive acesso. 

O Grupo cujo nome, por razões já referidas neste relatório, não será mencionado, 

detém mais de 200 anos de história e, nos dias de hoje, possuí uma grande projecção a 

nível internacional na área alimentar. Este opera em três diferentes sectores: 

Distribuição, Indústria e Serviços. Não obstante, a principal actividade deste Grupo 

centra-se no primeiro sector acima identificado. É portanto, através das cadeias de 

supermercados que este dá resposta às necessidades dos consumidores.  

 Opera em três grandes sectores: Distribuição, Indústria e Serviços; 

 No sector da Distribuição a grande insígnia do Grupo é a Empresa onde estou a fazer 

o Estágio 

 
Para uma melhor Gestão e Organização 

esta está dividida por 5 regiões: cada 

região tem um Director Operacional de 

Recursos Humanos; 5 Pólos de Formação 

 

Pólo da Região 4 – representa 

a área da “Grande” Lisboa; 

região com maior número de 

lojas 
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Para interpretar os objectivos definidos pela organização existe a administração 

que é considerada uma função da mesma. Esta transforma-os em acções organizacionais 

através do planeamento, gestão, direcção e controlo dos desempenhos de todas as áreas, 

sempre com a finalidade de atingir os objectivos com a maior eficácia possível.  

No Grupo, a estrutura de gestão é liderada pelo Conselho de Administração. Este 

é composto pelo Presidente e nove administradores, um dos quais Administrador-

Delegado, sendo este apoiado pela Direcção Executiva. Da estrutura fazem ainda parte 

Direcções Funcionais que desta forma, concedem o apoio necessário ao Conselho de 

Administração, à Direcção Executiva, Comissão de Auditoria e demais Comissões 

especializadas em matérias específicas de área de negócio (site do Grupo). 

Considerando a tomada de decisão em todas as organizações um elemento 

necessário, sobretudo para a resolução de problemas e obtenção dos resultados finais 

mais eficientes: “Decidir é uma escolha de acção entre várias possíveis, dirigida para 

a resolução de um determinado problema.” (Ferreira, 1996) a abordagem da decisão 

organizacional é, enquanto processo, essencial para o sucesso de uma determinada 

organização. 

De facto, na longa história do Grupo, a ambição e capacidade de resistir às 

adversidades tornaram-se valores intrínsecos, motivando-o a ser mais eficiente e 

competente no desenvolvimento da sua actividade. O forte espirito de equipa e de união 

contribuiu também para que o Grupo se destacasse e ocupasse a posição de liderança 

dos dias de hoje. Os valores de disciplina, eficiência, competência e rigor propiciam o 

reforço e desenvolvimento, orientando assim a sua gestão para uma resposta aos 

desafios imediatos, incorporando preocupações com impactos a médio e longo prazo, 

em paralelo com uma filosofia de responsabilidade já com tradição no Grupo 

(Apresentação Institucional, 2011). 

Este valoriza o conhecimento e a inovação, denotando um esforço na tentativa 

de criar novas e melhores soluções que respondam às necessidades e expectativas, quer 

de parceiros, quer de clientes: “Esta motivação para uma constante inovação e 

pioneirismo é parte integrante da cultura de gestão do Grupo, traduzindo-se em 

múltiplos exemplos.” (in Web site). Definindo a criação da sua história como rigorosa, 

pioneira, com capacidade de empreendedorismo, muita aprendizagem e diversas 

parcerias, o Grupo tem como principal missão:  
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“satisfazer as necessidades e expectativas dos seus Stakeholders os 

legítimos interesses dos seus accionistas a curto, médio e longo prazo, 

ao mesmo tempo que contribui para o desenvolvimento sustentável 

das regiões onde opera”. (Documento Institucional, 2011) 

  

É também referido no documento ao qual tive acesso que, através de uma 

estratégia centrada na criação de valor e no desenvolvimento sustentável das regiões 

onde opera, o Grupo visa satisfazer os interesses dos que com ela se relacionam. As 

orientações estratégicas definidas assentam em diversos princípios: fortalecer o balanço; 

gerir o risco; maximizar o efeito de escala, promover a inovação e o pioneirismo, 

incorporar preocupações ambientais e sociais na cadeia de valor. Aliás, a maneira do 

Grupo estar nos negócios descreve-se também pelo rigor que atribui à definição e 

execução dos seus planos estratégicos.  

“A transparência, nomeadamente na defesa dos interesses dos seus 

accionistas e na avaliação e desenvolvimento das carreiras dos seus 

colaboradores, traduz a importância atribuída às relações com os 

seus Stakeholders. Tudo isto, no quadro de um paradigma de actuação 

sustentável.” (Documento Institucional, 2011) 

Para tal, as insígnias do Grupo, a nível nacional e internacional pretendem 

oferecer soluções alimentares orientadas para as tendências de consumo, liderando no 

preço e na eficiência. Para isso há que operar em localizações de proximidade do 

consumidor e diferenciar em áreas como Perecíveis, Marca Própria e Qualidade, cujo 

conhecimento é dominado em grande escala pelo Grupo.  

Para dar uma noção das dimensões deste Grupo, há que salientar que este tem 

aproximadamente 2.300 lojas, o que constitui um total de área de 1.513.320 m
2
, e nele 

trabalham cerca de 61.000 trabalhadores
5
.  

 No que concerne à empresa concretamente, esta detém já mais de 360 lojas das 

2.300 do grupo, sendo por isso uma das grandes cadeias de supermercados do país, 

tendo cerca de 25.500
6
 pessoas a trabalhar diariamente para que a satisfação das 

necessidades dos clientes seja uma constante. 

                                                           
5
 Dados referentes a 31 de Dezembro de 2010 

6
 Dados referentes a 31 de Dezembro de 2011, incluem Portugal Continental e Madeira. 
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Esta é constituída por cinco regiões para uma melhor gestão e resposta às 

necessidades do dia-a-dia. A estrutura organizativa de cada uma das regiões é composta 

por uma equipa de modo a auxiliar as Lojas no quotidiano. Cada região corresponde 

assim a uma determinada área geográfica como se pode observar na figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1 (elaborada com base num Documento Institucional de 2011) 

  

Cada região detém uma equipa própria, porém todas as regiões e consequentemente 

equipas operacionais trabalharam no sentido de fazer cumprir a cultura, missão e 

objectivos do grupo. De acordo com um organigrama facultado pelo Pólo de Formação 

da Região 4, cada região é constituída da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

Região 3 

Região 4 

Região 5 

Região 1 

Região 2 
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                                                                                                     Figura nº 2 

 Como aludido anteriormente, a estrutura organizativa de cada Região auxiliam 

as lojas no seu dia-a-dia, existindo diversas áreas funcionais na Equipa de Operações, 

como apresenta a figura. 

 Assim, a Expansão tem por objectivo encontrar os locais mais adequados para a 

implementação de novos negócios e a Manutenção garante a existência de uma correcta 

utilização dos recursos materiais disponíveis, mantendo-os dentro das condições de 

Higiene e Segurança.  

 O Controller Operacional prevê que haja um revisão constante do fluxo 

operacional das mercadorias e procedimentos administrativos, detectando e corrigindo 

erros, bem como ministrando formação aos demais. Deve também caucionar uma 

correcta gestão de stocks e o cumprimento rigoroso das normas e procedimentos afectos 

à Companhia. Sempre que é necessário algum apoio relacionado com procedimentos 

(stocks, sistemas, movimentação de mercadorias) em loja, é ao controlador operacional 

que a loja deve recorrer.  
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 Por conseguinte, o Marketing garante o padrão de comunicação definido pelo 

Grupo, desenvolvendo instrumentos de comunicação de acordo com as exigências do 

mercado, contribuindo assim para que as lojas se mostrem apelativas e concorrenciais.  

 Para perpetuar a ausência de acidentes, melhorando a produtividade e reduzindo 

custos existe a área de Ambiente e Segurança no Trabalho. Esta deve proceder para que 

a segurança de pessoas e bens seja uma constante, e sempre que ocorram acidentes de 

trabalho, este deve ser comunicado de imediato aos técnicos desta área. 

 Outra área, e talvez das mais importantes num Grupo, seja de que sector for, são 

os Recursos Humanos. Aqui planeia-se, implementa-se, coordena-se e supervisiona-se 

as políticas de Recursos Humanos definidas centralmente, de forma a contribuir para o 

alcance dos objectivos da Companhia, nomeadamente no que se refere aos processos de 

Recrutamento, Formação e Desenvolvimento, Gestão Administrativa e Relações 

Laborais. Por fim, um District Manager é a pessoa responsável pela gestão e bom 

funcionamento de um conjunto de Lojas.   

 Para concluir, esta Empresa tornou-se assim numa referência de qualidade e 

inovação, com especial enfoque no sector da distribuição.   

 

 

2.2 – O Departamento de Formação  

 Segundo as informações retiradas do portal interno do Grupo, posso afirmar que a 

Empresa considera que investir no desenvolvimento profissional e pessoal dos 

colaboradores é base fundamental para alcançar uma vantagem competitiva sustentável 

e diferenciadora.  

Assim sendo, a formação transforma-se num investimento prioritário e 

determinante na prossecução da política de desenvolvimento intrínseca, ao Grupo e 

logicamente à Empresa onde realizei o estágio. Torna-se por isso fundamental apoiar o 

colaborador, investindo no seu desenvolvimento, o que implica uma compreensão das 

suas necessidades, bem como um enquadramento na evolução do negócio.  
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Neste sentido, e como me foi explicado logo de início, em 2005 foi criada a 

Escola de Formação do Grupo. Essencialmente com o objectivo de garantir uma 

aprendizagem contínua de todos os colaboradores e preparar assim equipas de 

excelência. Pode afirma-se que três grandes objectivos da Escola são assim; Promover o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores das várias empresas do 

Grupo; Uniformizar os seus programas de formação; Fomentar a partilha de 

experiências e consolidar uma cultura de Grupo. Segundo ainda a informação disponível 

num relatório da Empresa, mais de 200 formadores são colaboradores, o que possibilita 

uma valorização do seu Know-How a nível interno. 

Tal como uma das minhas notas de campo (Anexo I) indica, a Equipa da Escola 

de Formação é composta por sete elementos: Directora da Escola; Técnica de Formação 

(responsável pelas auditorias internas); Responsável de Formação da Empresa; Coordenadora 

dos Projectos de Formação da Empresa; duas assistentes de Formação (sendo que uma delas 

auxilia o trabalho da Responsável de Formação) e Controlling (parte financeira) 

Dada a estrutura do próprio Grupo já referenciada, a Escola de Formação possui 

cinco pólos de formação, que respondem às necessidades dos colaboradores da 

Empresa, e ainda outras estruturas de Formação que dão resposta às demais insígnias 

deste, através de diferentes cursos e programas integrados de formação. Possibilita 

também estágios internos para a aprendizagem de competências técnicas e de gestão. 

Para além dos diferentes Pólos de Formação e com o intuito de dar uma resposta 

mais apropriada às necessidades do negócio e das pessoas, o Grupo criou também a 

Escola de Frescos. Aqui, é onde os colaboradores se tornam especialistas nas áreas de 

perecíveis, ganhando competências e valorizando o seu percurso. 

Paralelamente, e por atentar que a partilha de experiências fora da Companhia e 

o contacto com realidades de gestão diferentes, são factores marcantes para o 

desenvolvimento dos Managers, são promovidas acções de formação externas, 

nomeadamente na participação congressos e conferências à escala mundial, e ainda com 

a criação de parcerias em áreas diversas de gestão. 

Relativamente à Escola de Formação onde permaneci durante a primeira semana 

de estágio posso inferir que: 
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(Fonte: Notas de Campo) 

 Para finalizar, há que salientar que apesar da autonomia que percepcionei que os 

Pólos de Formação possuíam, nomeadamente na preparação do plano de formação do 

ano seguinte (escolha dos cursos consoante as necessidades da região), existem sempre 

directrizes vindas da Escola de Formação para os respectivos pólos que têm que ser 

cumpridas e seguidas.  

 

 

 

2.3- O Pólo de Formação  

 Usualmente, a estrutura de uma instituição é representada através de um 

organigrama que contém todo o funcionamento morfológico da mesma. Como já 

apresentado anteriormente, ao longo da minha estadia na Empresa fui percepcionando a 

organização de cada região. Paralelamente fui conseguindo esquematizar a estrutura dos 

Recursos Humanos e Pólo de Formação da Região onde estava a fazer o estágio.  

De acordo com as conversas que fui estabelecendo e notas de campo realizadas, 

considero que consegui compreender as respectivas funções das pessoas com quem me 

cruzei no decorrer da minha estadia no Pólo. Percebi também que muito do trabalho 

realizado por diferentes sujeitos está (directa ou indirectamente) relacionado com outros 

sujeitos e respectivos serviços, podendo estes serem dependentes uns dos outros. Julgo 

que por isso uma empresa deve ter uma actuação coordenada. Para isso, é 

imprescindível uma boa organização, bem como, que os indivíduos desenvolvam as 

suas actividades em cooperação para assim alcançarem os resultados pretendidos.  

Como se pode verificar nas notas de campo elaboradas, a partir das pesquisas 

efectuadas elaborei um organigrama referente à estrutura dos Recursos Humanos da 

Região: 

“é na escola que são elaboradas as planificações, objectivos e conteúdos dos projectos de 

formação – é de lá que partem as directrizes para os diferentes Pólos de Formação da 

Companhia (preparação do plano de formação do ano seguinte). A escola torna-se, 

portanto, o ponto de partida de toda a formação existente no Grupo e sua gestão.” 
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Figura nº3 

  Numa Empresa como aquela em que realizei o meu estágio curricular, os 

Recursos Humanos são parte fundamental para o funcionamento da mesma. Neste 

âmbito, como representado, existem directrizes dadas pelo Director Geral de Recursos 

Humanos da Empresa que posteriormente são coordenadas e supervisionadas pelos 

Recursos Humanos de cada região (Director Operacional de Recursos Humanos das 

Regiões), para atingirem os objectivos traçados pela Companhia. Esta coordenação é 

feita sobretudo ao nível dos processos de Recrutamento, Formação e Desenvolvimento, 
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Gestão Administrativa e Relações Laborais. Para colaborar nestes processos, o Director 

de Recursos Humanos da Região conta com os Gestores Operacionais que, caso algum 

trabalhador tenha algum assunto relacionado com os Recursos Humanos e não consiga 

falar/resolver com o seu superior hierárquico pode recorrer ao Gestor Operacional 

responsável pela loja onde trabalha. 

 Posteriormente, e parte integrante também da estrutura dos Recursos Humanos, 

surgem os Pólos de Formação e os Formadores de Frescos. Em cada região há um 

responsável pela formação das diferentes áreas dos Perecíveis (Padaria, Frutas & 

Vegetais, Talho, Peixaria, Charcutaria) existindo ainda uma Supervisor de Charcutaria e 

Take Away. No que respeita ao Pólo de Formação onde permaneci durante o período de 

Outubro de 2012 a Junho de 2013, este é responsável pela formação da empresa da 

Região 4 que até à data conta com 87 Lojas. 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Notas de Campo) 

 No que respeita à formação do mesmo, desde cedo que percebi que seria 

importante caracterizá-la. Como tal durante algumas semanas consultei vários dossiês 

técnico-pedagógicos do ano 2011 e elaborei uma matriz com variáveis que considerei 

serem pertinentes para a caracterização da formação; 

 Projecto: nome, duração, público-alvo, objectivos; 

 Número de acções realizadas; 

 Número de Formandos; 

 Perfil dos Formandos: Estrutura, Gerência; Chefias; Operadores; Tempo de 

Trabalho; 

 Avaliação: da Participação, de Conhecimentos, de Satisfação. 

“O Pólo detém 6 salas de Formação, cada uma com um nome específico. De 

ressalvar que duas das salas são de informática, e que existem outras duas salas que se 

podem unir, criando assim um espaço mais amplo para, por exemplo, 

reuniões/apresentações de maior dimensão (ex. quando é necessário a Direcção da região 

reunir com os Gerentes de Loja). 

Tem um Coffee Break para os momentos de “pausa” das formações, um Economato 

onde todos os Recursos Materiais são guardados e os Gabinetes da Responsável e 

Assistentes de Formação.” 
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Não obstante, esta caracterização mostrou-se morosa e pouco fértil na medida 

em que não iria conseguir obter todos os dados pretendidos. Uma vez que existem 

Projectos financiados e Projectos que não são financiados, a constituição dos DTP’s 

revela-se diferente, por isso nem todos contêm a informação pretendida. Por outro lado, 

tornou-se muito demorada a consulta de todos as variáveis que pretendia estudar, visto 

cada projecto ter diversas acções e ser difícil percepcionar o “resultado final” de cada 

Projecto. 

Depois de algumas conversas com a Responsável do Pólo e também com 

elementos da Escola de Formação, nomeadamente a Directora e a Técnica de Formação 

da mesma, a primeira facultou-me dois relatórios referentes à formação dos anos de 

2011 e 2012. Estes relatórios foram retirados do programa informático que a Empresa 

utiliza para registar a formação, sendo por isso muito mais facilitada a sua análise, 

inclusive por domínios.  

Esta análise revelou-se extremamente relevante na elaboração deste Relatório de 

estágio, não só para uma melhor compreensão sobre a dimensão e importância da 

formação no Grupo, mais concretamente na região referente ao meu estágio. E também, 

na medida em que serviu de fundamento à proposta de formação desenvolvida no 

Capítulo IV.  
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CAPÍTULO III - ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO 

ESTÁGIO  

  

Este capítulo pretende descrever, bem como analisar de forma detalhada todas as 

actividades desenvolvidas ao longo do meu estágio curricular na Empresa, mais 

concretamente no Pólo de Formação da Região Quatro em Lisboa (R4).  

 

Não obstante, chegado ao Capítulo III do relatório urge a necessidade de enunciar 

e justificar a escolha do local para a realização deste estágio de natureza curricular, 

realizado no âmbito do mestrado em Ciências da Educação na área de especialização de 

Educação Intercultural. 

Como exposto anteriormente e já caracterizado no Capítulo II, o estágio ocorreu 

num Grupo Multinacional Português cuja principal área de negócio é o sector da 

Distribuição Alimentar e onde eu sou colaboradora. Aqui reside um, senão o principal 

factor para que determinou esta preferência.  

Sendo trabalhadora desta empresa e exercendo as minhas funções no chamado 

“terreno”, o interesse em conhecer a realidade pode detrás do mesmo, bem como 

estabelecer um contacto profissional mais próximo com a forma como é gerida a 

organização era efectivamente colossal. 

  Outra questão prendeu-se com o facto de, por ser conhecedora da realidade 

operacional do Grupo no terreno, querer indagar até que ponto existia uma adequada 

articulação entre as suas políticas de formação e a sua actividade profissional, 

nomeadamente na valorização das modalidades formativas centradas nos contextos 

onde o trabalho é exercido.  

Por último, tinha também a ambição de integrar um projecto de formação de cariz 

comportamental (preferencialmente na área de Mediação e Gestão de Conflitos 

Laborais) onde pudesse dar o meu contributo e por em prática todos os conhecimentos e 

competências que adquiri ao longo da Licenciatura e primeiro ano de Mestrado. Este 

seria também um passo importante na consecução de um objectivo pessoal: dar início a 

uma carreira profissional num Grupo desta dimensão cuja área da Formação é parte 

integrante da sua política e progresso.   
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1- Enquadramento das Actividades Desenvolvidas  

 

Desde cedo me apercebi de que seria difícil, ou mesmo impossível ser parte 

integrante de um Projecto na área que mais interesse me despertava: Mediação e Gestão 

de Conflitos. Como relatei logo numa das primeiras notas de campo, ao falar com a 

Directora Operacional de Recursos Humanos da Região: 

 

 

 

 

 

 

 

(Fonte: Notas de Campo) 

De facto, esta reunião informal fez-me compreender que a formação no Grupo é, 

efectivamente, uma ferramenta importante para os objectivos e missão do mesmo. Neste 

sentido, fiz uma breve reflexão pessoal: 

 

 

 

 

 (Fonte: Notas de Campo) 

Deste modo, e porque considero que todas as competências que possa adquirir a 

nível pessoal também se reflectem na minha condição enquanto profissional, optei por 

traçar alguns objectivos: 

 

“Nesta pequena conversa informal demonstrei o meu interesse na problemática da 

Mediação e Gestão de Conflitos, e questionei sobre que dispositivos existiam para 

solucionar eventuais conflitos existentes, nomeadamente em lojas. Não obstante, depressa 

percebi que com a estrutura da companhia, seria muito difícil realizar um projecto neste 

âmbito. Também me foi informado que o plano de Formação do ano que se seguia (2013) 

estaria traçado, como tal seria impossível a construção (juntamente com a Escola) um 

dispositivo de Mediação, e que também não haveria nenhum projecto que se enquadrasse 

no tema pretendido. Porém a questão de poder vir a fazer parte de outro projecto, com 

outra temática (construção, planificação, implementação, etc) não está completamente 

colocada de parte.” 

«[…] para além de aluna do Instituto de Educação que me remete para uma 

perspectiva de “estagiária” da Empresa no Pólo de Formação da R4, sou também 

Colaboradora no Grupo. […] o que não deixa de não me colocar numa condição onde, o 

Profissionalismo, mais do que nunca, deve sobressair.  
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(Fonte: Notas de Campo) 

Considero que o traçar destes objectivos foram também relevantes no sentido de, 

posteriormente servirem como linhas orientadoras, aquando de uma reflexão profunda 

sobre o estágio realizado. Assim, poderei avaliar objectivamente se houve 

verdadeiramente um crescimento e desenvolvimento de capacidades, e até uma 

aquisição de novas competências.   

 

2- Actividades Desenvolvidas  

 

  Neste tópico abordarei todas as actividades que realizei durante o período de 

estágio no Pólo de Formação.  

  Para as caracterizar da melhor forma, optei por dividir o tópico consoante a 

minha posição em relação às mesmas. Apresentarei então, num primeiro ponto as 

actividades cuja minha participação se deu enquanto formanda e noutro actividades de 

organização do Pólo de Formação nas quais colaborei. 

     

  

 2.1 - Como Formanda 

  Enquanto trabalhadora da Empresa nunca tinha frequentado nenhuma formação. 

E, agora que me encontrava a realizar o estágio curricular no Pólo de Formação da 

Região à qual a loja onde trabalho pertence, a possibilidade de tal acontecerem seria um 

pouco maior, pensei eu. De facto, a curiosidade de frequentar uma formação, fosse de 

1) Desenvolver competências técnico-profissionais, através da participação em 

diferentes actividades (onde seja autorizada a minha intervenção, obviamente). 

2) Aprofundar conhecimentos em relação à Instituição de estágio, nomeadamente 

na área da Formação e Recursos Humanos. 

3) Responder com o máximo profissionalismo a todas as tarefas atribuídas; 

4) Cumprir as regras laborais em vigor no local de estágio, nomeadamente no que 

concerne à assiduidade e pontualidade. 
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cariz técnico ou comportamental já era grande, sobretudo por me ter Licenciado nas 

Ciências que melhor podem estudar e aprofundar a Educação/Formação. 

 Pelo que tenho observado não só no estágio, mas também em loja, talvez o 

principal motivo para que tal não tenha ocorrido se prenda com o facto de trabalhar a 

tempo parcial. Na minha opinião existe essa grande lacuna na empresa, verificando-se 

pouca ou quase nenhuma formação nos trabalhadores a part-time. 

 Não obstante, estando a estagiar no local onde as formações da região 4 da 

empresa ocorrem, o dia da primeira formação não demorou em chegar.  

  Este ocorreu aproximadamente um mês depois de ter iniciado o estágio. Como 

abordo numa das minhas notas de campo: 

 

 

 

 

    (Fonte: Notas de Campo) 

 Assim, às 14h do dia 06 de Novembro de 2012 deu início a formação para a qual 

eu e mais 11 formandos estávamos convocados. Nesta formação registaram-se duas 

ausências. De início, o Formador fez uma pequena apresentação sobre os seus percursos 

académico e profissional. Propôs aos formandos que o questionassem sobre eventuais 

dúvidas, não só na sua apresentação mas também durante o decorrer da acção. De 

seguida, foram os formandos a apresentarem-se e a partilharem as suas experiências 

enquanto trabalhadores da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Considerei que até ao intervalo (15h15) a turma esteve um pouco silenciosa, não havendo 

muito dinamismo, porém, depois deste, e talvez porque a própria formação o permitiu, a 

turma passou a ser mais activa. E digo que a própria formação o permitiu porque na 

segunda parte surgiram os exercícios práticos sobre a matéria dada. […]quebrando a 

metodologia expositiva utilizada até então. […] Feito o balanço da acção de formação, 

considero que foi enriquecedor, pois pude experienciar pela primeira vez a formação 

profissional. Enquanto profissional não sei se esta formação contribuiu ou pode contribuir 

directamente para um melhor desempenho de funções laborais dada a área específica que 

tratava. Não obstante, decerto que foi uma mais-valia na perspectiva de desenvolvimento 

de conhecimentos e competências pessoais.”. 

“A responsável do Pólo perguntou-me se dia 6 de Novembro eu estaria disponível das 14h-

18h para frequentar uma formação sobre Literacia Financeira. […] Esta será assim a 

minha primeira acção de formação na empresa. […] Estou também muito curiosa sobre o 

formador (que habilitações tem, a forma como irá dinamizar a formação, que técnicas e 

instrumentos utilizará na sessão), bem como a reacção dos formandos e “resultados 

finais”.” 
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 Sintetizando, considero que esta primeira experiência relativamente à formação 

dada pela empresa se relevou positiva. O facto de o grupo ter partilhado experiências e 

interagido bem entre si proporcionou dinamismo na acção, não se relevando por isso 

tediosa nem demasiado expositiva.  

 Ainda assim, ao longo destes meses de estágio acabaria por vir a ter mais duas 

acções de formação, em áreas diferentes. A primeira ocorreu no início do ano de 2013 e 

dizia respeito à área de Procedimentos Operacionais, ou seja, uma formação de índole 

técnica. A outra, sucedida em Fevereiro, na área Comportamental, sendo uma acção de 

Atendimento ao Cliente.  

  Surge agora congruência em enunciar uma pequena ressalva sobre uma das 

políticas da empresa referentes à formação: quando se dá o caso de existirem 

remodelações ou em abertura de novas lojas, por regra a empresa aproveita o período 

que antecede à (re)abertura do espaço ao público para formar toda a Equipa de Loja, 

desde a Gerência até às restantes secções, nas diversas áreas e domínios. 

Neste sentido, durante um determinado período de tempo, o Pólo de Formação 

acolheu uma equipa de uma loja que teria abertura prevista para breve, estando por isso 

a frequentar diferentes formações, nos diferenciados âmbitos. No dia 8 de Janeiro foi a 

vez da Frente de Loja (caixa) juntamente com a equipa de Gerência receberem 

formação com um dos Gestores Operacionais da Região sobre Procedimentos e Normas 

a ter na secção. 

Apesar de ter tido conhecimento desta formação apenas quando cheguei ao Pólo 

para o meu dia de estágio, ou seja, no próprio dia da acção, rapidamente questionei a 

Responsável se me seria permitido assistir à formação. Isto porque, não só poderia 

desenvolver capacidades, conhecimentos e atitudes que me poderiam permitir ter um 

melhor desempenho nas minhas funções enquanto trabalhadora da empresa, mas 

também a nível pessoal e curricular, visto que era outra experiência de formação 

profissional que poderia ter, ainda que numa área muito técnica. Outro dos motivos, e 

talvez o mais relevante para o estágio curricular, era o de encontrar-me na posição de 

observadora, que me iria permitir estar atenta ao tipo de relações que a Equipa de 

Gerência desenvolvia entre si, e fundamentalmente com os seus subordinados.  

Porém, a responsável para além de concordar com o facto de eu assistir à acção, 

considerou que seria pertinente registá-la enquanto formanda. Neste âmbito, frequentei 

a acção enquanto formanda, e não como mera observadora de formação. Conquanto, 

apesar de a minha posição, como referi, me ter remetido para a de “mais uma formanda” 
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em sala, pude posteriormente, elaborar uma nota de campo com algumas ocorrências da 

mesma no que concerniu à interacção entre elementos de Gerência e Operadores. 

Como descrevo numa das notas de campo, a meu ver a Equipa de Gerência 

sentia-se confiante com o grupo. Era notória a sua motivação e vontade em perpetuar 

uma boa dinâmica e espírito de equipa, considerando também que seria uma vantagem o 

facto de se poderem reunir todos e traçar já algumas directrizes e objectivos a cumprir 

no futuro.     

Por fim, a última acção frequentada enquanto formanda foi sobre Atendimento 

ao cliente, a 20 de Fevereiro, esta remetia sobretudo para o domínio comportamental. O 

Projecto implementado já há uns largos meses, tem como objectivo geral padronizar o 

atendimento prestado ao cliente por todos os colaboradores na Empresa, bem como 

promover a coesão no grupo de trabalho e a produtividade.  

Esta formação tinha duas componentes, a primeira correspondia à formação em 

sala da aula (8horas), onde existiu um teste de avaliação de conhecimentos, bem como 

uma avaliação da satisfação da formação. Posteriormente uma segunda avaliação feita 

“on the job”, isto é, em contexto prático (onde os formandos podem de facto aplicar os 

conhecimento adquiridos em sala de aula), avaliação essa feita pelo responsável da 

secção onde o trabalhador está inserido.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências adquiridas/desenvolvidas: Estas actividades enquanto formanda 

permitiram um contacto mais próximo com trabalhadores das mais diversas lojas, 

possibilitando a compreensão dos problemas de cada contexto. Deu-me a 

possibilidade de estabelecer uma relação com ambas as partes: Pólo de Formação e 

Lojas. A análise desta relação foi igualmente importante para a realização do 

projecto apresentado no Capítulo IV.   
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  2.2 - Colaboração em Actividades de Organização no Pólo de Formação 

 

Ao longo dos meses de estágio, foram algumas as actividades de Organização 

nas quais colaborei. Como se pode verificar pelos diversos diários de campo que 

elaborei; 

 

 

 

(Fonte: Notas de Campo) 

 

 

(Fonte: Notas de Campo) 

As actividades nas quais colaborei foram sobretudo de organização e correcção 

de Dossiers Técnico-Pedagógicos (DTP’s). Estas possibilitaram-me um conhecimento 

mais aprofundado sobre a Gestão da Formação no próprio ciclo formativo dos demais. 

Tomei consciência de todo o trabalho inerente à implementação e monitorização de 

Projectos Educativos, sejam eles de que área.  

Como descrevo nas notas de campo, fiz algumas correcções de lombadas, pois à 

medida que se vão realizando acções, estas vão sendo arquivadas até o dossier ficar 

completo. Quando este se encontra cheio, é necessário proceder à actualização da 

lombada que deve conter, no cado dos dossiers financiados: as insígnias do 

Financiamento, bem como do Grupo e logotipo da Escola de Formação do Grupo, 

número do Projecto, NUT (nome da região geográfica, ex. Lisboa e Vale do Tejo), o 

eixo a que pertence (ex. eixo 9 - tipologia de intervenção - 9.3.2. formação para a 

inovação e gestão); o número interno e o número do POPH do curso, número de horas 

do curso, o nome do curso e a identificação das acções (número internos e número do 

POPH), por fim a lombada deve indicar o número do dossier, pois cada curso possui 

diversos dossiers. Sendo que o primeiro DTP de cada curso deve conter a ficha de 

curso, a documentação distribuída, manuais utilizados na formação, equipa de formação 

que compõe o curso.  

“Durante esta manhã […] estive a fazer pequenas correcções/alterações aos DTP’s que 

haviam sido auditados. Pelo respectivo relatório de auditoria consegui compreender os 

erros e lacunas destes e assim rectificá-los, com a ajuda da assistente.” 

 

“Explicação do processo de auditoria, e posteriormente indicação de pequenas correcções 

a fazer nos DTP’s (de acordo com o relatório de auditoria); início da construção de um 

DTP de acções que ocorreram recentemente/estão a ocorrer. “ 
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Sempre que existam rasuras ou correcção de informação elaborada 

manualmente, o dossier deve conter uma nota de ocorrência a especificar o sucedido e o 

porquê de tal alteração, neste sentido, e para que os DTP’s se apresentassem em 

conformidade, elaborei algumas notas de ocorrência de diversos DTP’s.  

 Para além destas actividades, colaborei na organização dos recursos materiais do 

projecto que iria ter o seu inicio em meados de Abril – Programa Geral de Gestão de 

Loja (que tem como objectivo geral formar futuros Gerentes de Loja).  

Este projecto iria decorrer no Pólo da Região 4, porém, a turma iria ser composta 

por formandos de várias regiões (de Norte a Sul). Cada formando, antes de dar inicio ao 

projecto, recebe um “kit” com alguns recursos materiais, nomeadamente um dossier 

com orientações pertinentes sobre o curso.  

 

 

 

(Notas de Campo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tenho estado a preparar os Kit’s para os formandos do curso PGGL que terá o seu início 

já no dia 8 de Abril. Este Kit tem um dossier com orientações pertinentes sobre o Projecto, 

uma pen-drive, um bloco de notas, um documento com o organigrama das regiões e ainda 

uma t-shirt para os formando usarem nos diferentes estágios que realizarão em contexto de 

trabalho (componente prática do projecto).” 

 

Competências adquiridas/desenvolvidas: A meu ver, estas actividades permitiram 

o desenvolvimento de algumas competências cognitivas e relacionais. Ou seja, a 

capacidade de percepção e aplicação de novos vocabulários e conceitos, bem como 

o aprender a relacionar-me e interagir em diferentes situações e específicas afectas 

ao contexto do estágio. 
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CAPÍTULO IV – PROJECTO DE ESTÁGIO  

 

Como já referido neste relatório, a Formação no Grupo, nomeadamente, na 

insígnia onde eu realizei o estágio, é uma ferramenta importante para a consecução dos 

objectivos da mesma. Como tal, torna-se pertinente compreender como é que esta é 

concebida, de forma a responder às necessidades de um público-alvo tão divergente. 

Na primeira conversa informal que tive com a Directora Operacional de 

Recursos Humanos, fiz uma breve apresentação do meu percurso académico, bem como 

do meu trajecto na Companhia e fiquei de elaborar um “draft” com linhas orientadoras 

sobre o que pretendia realizar nos meses futuros de estágio, de forma a ser encaminhada 

e assim retirar o melhor partido do estágio.  

 Conquanto, para a realização de um plano de estágio, seria necessário um 

período de imersão/socialização, para elaborar um diagnóstico de necessidades, onde 

me fosse possível compreender a estrutura e funcionamento da organização. Só assim 

seria possível delinear um plano o mais objectivo possível. Neste sentido, elaborei 

alguns objectivos gerais que enviei num e-mail dia 25 de Outubro, e ainda uma 

Questão-Problema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectivos:  

 Perceber como é feito o diagnóstico de necessidades de formação; 

  Compreender a concepção, desenvolvimento e planificação dos projectos de 

formação a fim de dar resposta a todo o tipo de necessidades; 

 Conceber de que forma são elaborados os diferentes objectivos de cada projecto de 

formação de acordo com a multiculturalidade do público-alvo; 

 Conceber de que forma são elaborados os conteúdos de cada formação mediante um 

público-alvo tão divergente; 

 Perceber como é feita a implementação dos projectos no terreno; 

 Compreender como são solucionados possíveis constrangimentos da formação que 

advenham das diferenças étnicas e culturais.  

 

 Questão-Problema:  

 De que forma são adaptados os projectos de formação (acções) tendo em 

consideração os contextos sociais, étnicos e culturais dos diferentes públicos-alvo a fim de 

colmatarem as necessidades identificadas a priori? 

 



 Gestão das Relações Humanas e Formação Profissional, IE-UL, 2014  

 

Daniela Pedro dos Anjos                                              

 54 

De salientar, que esta questão problema surgiu no âmbito de, enquanto 

colaboradora, saber que existem trabalhadores de diferentes nacionalidades a operar no 

Grupo. Como tal, despontou em mim o interesse de compreender de que forma era a 

Formação adaptada às realidades e contextos culturais tão distintos.   

Após alguns dias - 30.10.2012 - recebi o feedback por parte da Responsável pelo 

meu estágio e pela Directora de Recursos Humanos da Região 4, que considerou ainda 

muito vagos os objectivos apresentados, e me informou de que a Formação não atendia 

às especificidades de cada um, mas sim de acordo com as necessidades reais de uma 

loja. 

Neste sentido, e após reunir com a minha Orientadora de Estágio, fiz alterações 

aos objectivos inicialmente traçados e enviei novamente o e-mail a 14 de Novembro 

com o que pretendia, para a Directora Operacional de Recursos Humanos da Região que 

posteriormente reencaminhou o mesmo para a Directora da Escola de Formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dois dias depois, a Responsável do Pólo informou-me que a Directora da Escola 

estaria de férias, como tal a resposta ao e-mail enviado seria tardia.  

De facto, só dia 4 de Dezembro recebi um telefonema da Directora da Escola de 

Formação a colocar algumas dúvidas e a pedir esclarecimentos sobre o plano de estágio 

enviado anteriormente. Propôs também uma reunião.  

No dia 18 de Dezembro reuni-me então com a Directora da Escola de Formação 

na sede do Grupo. Esta colocou-me questões e dúvidas pertinentes que me levaram a 

Objectivos: 

 Contribuir para a realização do diagnóstico de necessidades de formação; 

 Participar na planificação, desenvolvimento e avaliação de projectos de 

formação;  

 Conceber de que forma são construídos os diferentes objectivos de cada projecto 

de formação de acordo com a multiculturalidade do público-alvo;  

 Conceber de que forma são elaborados os conteúdos de cada formação mediante 

um público-alvo tão divergente;  

 Adequar a formação à diversidade cultural do público-alvo. 

 

 

(E-mail enviado à Directora de Recursos Humanos com novos objectivos) 
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uma reflexão sobre o pretendido neste estágio. Mostrou-me também os projectos que 

iriam ser operacionalizados no ano seguinte (2013) e deu-me a possibilidade de me 

centrar num e trabalhá-lo.  

Ao apresentar-me as diferentes propostas, considerei o projecto PGGL 

(Programa Geral de Gestão de Loja) interessante, visto ser um curso modelar, com 

componentes técnicas e comportamentais. Desta forma, dia 26 de Dezembro voltei a 

apresentar uma nova proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 25 de Janeiro, obtive resposta por parte da Directora da Escola de Formação. 

Esta afirmou que considerava demasiado ambicioso da minha parte querer fazer a 

avaliação e a construção de um módulo, inferindo que seria mais viável centrar-me na 

avaliação de impacto. Confesso que me senti um tanto ou quanto desmotivada pois, 

efectivamente tinha a pretensão de realizar algo mais complexo, para também poder 

desenvolver as minhas capacidades e competências. 

Sendo a formação nesta empresa a principal ferramenta para a consecução da sua 

missão, torna-se pertinente compreender como é que esta é concebida, de forma a 

responder às necessidades de um público-alvo tão divergente. 

Considero assim, importante compreender o tipo de análise de necessidades de 

formação efectuado, bem como a planificação e desenvolvimento dos diferentes projectos 

de formação e ainda a implementação e monotorização dos mesmos. 

Neste seguimento, o estágio concedido pressupõe uma das duas vertentes; 

1 - Perceber como é feita a preparação do plano de formação do ano seguinte, bem 

como que tipos de projectos de formação estão a ser preparados (principais áreas de 

intervenção); Contribuir para a realização do diagnóstico de necessidades de formação, 

nomeadamente na criação de instrumentos; Participar na planificação e desenvolvimento 

de um projecto de formação, designadamente no que concerne à definição de objectivos, 

elaboração de conteúdos e instrumentos de avaliação que possibilitem medir o impacto do 

projecto; Adequar os projectos transversais da companhia às necessidades/realidade de 

cada pólo de formação. 

2 - Criação de um projecto de formação de acordo com as necessidades da 

companhia (contexto, público-alvo, objectivos, conteúdos, instrumentos de avaliação); 

Áreas de Intervenção: Comunicação interpessoal e gestão de conflitos; Liderança e 

expectativas; Diversidade e comunicação; Representações sociais. 
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Nesse sentido, dia 29 desse mês enviei uma resposta às questões colocadas, de 

maneira a conseguir traçar um plano mais objectivo, para então dar início ao projecto de 

estágio concretamente dito. Pois, até à data continuava apenas a explorar os Dossiers de 

Formação do Pólo, bem como a observar o trabalho das assistentes, acompanhando 

assim a operacionalização dos projectos em curso. Para além disso, dei início à análise 

dos relatórios referentes à formação de 2011 e 2012 na Região 4.  

Porém, a Directora da Escola de Formação, e como havia assegurado, estaria 

ausente a partir de Fevereiro, como tal demorou algum tempo até obter uma resposta. 

Chagado o dia sete de Março, reuni-me com a Responsável do Pólo de Formação e 

Técnica de Formação que faz parte da Equipa da Escola de Formação da Empresa a fim 

de obter uma resposta e uma orientação para os meses seguintes.  

Apesar do meu desejo em desenvolver um projecto mais complexo e que 

exigisse de mim uma a articulação de saberes e competências adquiridas ao longo destes 

anos académicos, a verdade é que a abertura por parte da Empresa foi restrita. Foi-me 

proposto assim que seleccionasse um módulo do curso Programa Geral de Gestão de 

Loja para então fazer a avaliação de impacto do mesmo.  

Este processo define então aquilo que designo de Subprojecto 1 – Avaliação da 

Formação neste IV Capítulo. Este é constituído por uma pequena caracterização 

referente ao curso PGGL, por forma a contextualizar o trabalho elaborado no âmbito do 

módulo seleccionado. Descreverei também as actividades realizadas enquanto 

observadora da formação e posteriormente do contexto real de trabalho dos formandos 

deste curso.  

Não obstante, para além das notas de campo circunscritas ao período e local do 

estágio curricular, elaborei também notas de campo no chamado “terreno” da Empresa – 

a Loja. Por ser trabalhadora, tive a oportunidade de aprofundar os conhecimentos a 

cerca da realidade, neste caso da loja onde trabalho. Comprovando e complementando 

assim algumas situações observadas no Pólo, nomeadamente, no que se refere à falta de 

comunicação existente que muitas vezes originam situações de conflito.  

Estas notas de campo contribuíram para uma análise de necessidades produzida 

e que sustentam a proposta de formação apresentada no Subprojecto 2 – Proposta de 

Projecto de Formação. Por considerar que, num Grupo com uma dinâmica e 
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organização como aquele onde estagiei, é necessário aprofundar conhecimentos 

relacionados com temáticas com a de gestão de conflitos, comunicação, relacionamento 

interpessoal, trabalho de equipa e estratégias de motivação, elaborei uma proposta de 

projecto designada “Comunicação, Gestão e Mediação de Conflitos em Contexto 

Laboral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências adquiridas/desenvolvidas: A mobilização de recursos, quer ao nível 

das capacidades relacionais, quer dos conhecimentos e esquemas comportamentais, 

potenciou em mim o espirito reflexivo e a capacidade de argumentação, visto ter que 

saber justificar as minhas opções.   

Todo este processo foi também determinante para que pudesse adquirir capacidades 

ao nível de técnicas que futuramente me possibilitam operar de forma capaz os 

objectos, bem como deter conhecimentos necessários para as actividades do meu dia-

a-dia na empresa, podendo também aumentar o domínio dos conteúdos de âmbito 

laboral. 

 

 

 

  

estas actividades permitiram o desenvolvimento de algumas competências cognitivas 

e relacionais. Ou seja, a capacidade de percepção e aplicação de novos vocabulários e 

conceitos, bem como o aprender a relacionar-me e interagir em diferentes situações 

específicas. 
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SUBPROJECTO 1 - AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

1. Apresentação do Projecto Geral de Gestão de Loja 

 Para dar início à descrição deste ponto do relatório parece-me adequado elaborar 

primeiro uma breve contextualização referente ao curso Programa Geral de Gestão de 

Loja, no qual o módulo que serve de fundamento à avaliação da formação se insere. 

Este programa de formação abrangente e multidisciplinar já vem sendo implementado 

há diversos anos na Empresa, sendo a vigésima primeira turma do projecto aquela que 

iria ter início em Abri de 2013. Turma que era composta por 10 formandos das 

diferentes Regiões (desde a R2 à R4). 

Este tem como principal objectivo formar futuros Gerentes de Loja. Encarando o 

Gerente de Loja na perspectiva não só de comercial, mas também na de gestor de 

recursos humanos, gestor financeiro, gestor de equipas, administrativo, negociador, 

líder ou até mesmo um gestor de conflitos, este curso pretende fomentar o 

desenvolvimento de competências indispensáveis ao desempenho de funções de Gestão 

de Loja, para que os formandos sejam capazes de assumir novos desafios.  

Fazendo parte desta missão motivar as equipas sob a sua responsabilidade por 

forma a contribuir para os objectivos da Companhia, o curso potencia o aumento de 

competências técnicas e comportamentais durante 10 meses. Durante este período de 

1211 horas de formação, aproximadamente 680 horas serão no posto de trabalho.  

A cada formando é designado um orientador, por norma o seu District Manager, 

bem como uma “Loja Escola”, onde realizará as práticas das formações em contexto de 

trabalho. Sendo que em todos os domínios se fará acompanhar pelo Tutor, que é o 

responsável da Secção onde o estágio está a ser realizado. O Tutor deve ensinar ao 

formando (Estagiário a Gerente de Loja - EGL) todas as rotinas (conhecimentos, 

actividades, etc.) da secção, de acordo com um conjunto de directrizes (checklist) 

entregues antes do início do estágio. Posteriormente, o tutor avalia cada uma das tarefas 

executadas pelo EGL, de acordo com as directivas e objectivos pretendidos na secção. 

Após a reunião de 7 de Março com a Responsável do Pólo de Formação e 

Técnica de Formação que pertence à Equipa da Escola de Formação da Empresa, 

decidimos conjuntamente que – e também por questões de timing – o módulo de 

Segurança e Higiene no Trabalho (SHT) seria o que melhor se enquadrava no 

pretendido.  
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De referir que, a escolha deste módulo foi baseada em dois agentes: o tempo e o 

possível impacto da formação em contexto de trabalho.  

O factor tempo foi determinante na medida em que já me encontrava a poucos 

meses de concluir o estágio, como tal, urgia a necessidade de seleccionar um módulo 

cuja acção de formação e posterior aplicação de conhecimentos na prática fossem 

cronologicamente viáveis. Já o impacto que esta teria ao nível do desempenho das 

funções no quotidiano dos formandos era crucial para o principal objectivo deste 

processo: avaliar se existiam ou não mudanças de comportamentos nos formandos após 

a formação em sala de aula.   

Considerando assim, que o Módulo de SHT reunia as condições desejadas para 

prosseguir com esta actividade, optei por assistir à formação do mesmo que se 

concretizaria logo no início do PGGL. Posteriormente, como sugeriu a Técnica de 

Formação da Escola, seria pertinente elaborar uma pequena avaliação diagnóstica por 

meio de um questionário, para assim ter um instrumento que me possibilitasse uma 

medição, ainda que superficial, do impacto do módulo de SHT. Este questionário seria 

elaborado em colaboração estreita com a Técnica e aplicado antes da formação. Visando 

assim, analisar a sensibilidade dos formandos relativamente aos conhecimentos de 

Segurança e Higiene no Trabalho. Seguidamente, tais resultados seriam comparados aos 

do teste de avaliação de conhecimentos do módulo. 

Como exposto, o Programa Geral de Gestão de Loja para além da componente 

teórica, possuí também vários “estágios” em loja, nas diferentes secções, onde o 

formando se faz sempre acompanhar do tutor. Desta forma, ficou acordado com a 

Técnica de Formação que, e de forma a complementar os dados recolhidos através da 

análise dos questionários e resultados do teste de avaliação de conhecimentos, iria 

avaliar a aplicação dos conhecimentos do formando adquiridos na formação, aquando 

do estágio referente à secção da Peixaria. Ou seja, no próprio posto de trabalho, para tal 

teria que elaborar uma grelha de observação por referência ao questionário aplicado 

anteriormente.  
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2. Técnicas e Procedimentos de Avaliação 

Como referido, este sub-projecto tinha como objectivo uma avaliação de 

impacto de uma formação. Neste sentido, foi seleccionado o módulo de SHT do 

programa PGGL. 

Após uma revisão da literatura, construí um questionário atendendo aos 

objectivos e à informação que pretendia recolher. Este questionário era validado pela 

Técnica da Escola de Formação cuja apreciação dos itens, nomeadamente no que à 

clareza, adequação do enunciado e compreensão diz respeito. Por fim, seria aprovado 

em termos de rigor técnico pela Engenheira de SHT que iria ministrar a formação.  

O questionário era composto por 11 questões de resposta fechada e uma de 

resposta aberta, tendo perguntas equivalentes às do teste final, embora com um texto e 

ordem de opções de resposta diferentes. O objectivo seria comparar as respostas antes e 

após a formação, de modo a avaliar a evolução da aprendizagem, e ainda cruzar com 

dados da observação sistemática da prática em contexto laboral. As respostas 

relativamente à questão aberta iriam contribuir para avaliar o impacto da formação em 

contexto de trabalho.   

  Posteriormente deslocar-me-ia às Lojas-Escola dos formandos da turma para 

realizar uma Observação Sistemática de modo a obter informação sobre um 

determinado aspecto daquela realidade, tendo como base a grelha de observação já 

elaborada.  

  Não obstante, o processo da Grelha de Observação não foi tão linear como 

aparentava ser, pois teria que ter por referência o questionário, bem como o teste de 

avaliação de conhecimentos, para então poder estabelecer uma comparação e assim 

efectuar uma avaliação de impacto. Neste sentido, após diversas conversas, e mais uma 

vez em colaboração estreita com a Técnica da Escola de Formação, decidimos elaborar 

uma grelha com quatro categorias:  

Categorias 

Fardamento e Equipamentos 

de Protecção Individual 

(EPI’s) 

Limpeza e 

Higienização 
Segurança 

Normas e 

Procedimentos 

   Tabela nº2 
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  Cada uma destas categorias teria mais do que um indicador, de forma a facilitar 

a observação pretendida. Esta pressupunha obter informação sobre a realidade das boas 

práticas de Segurança e Higiene no Trabalho na secção de Peixaria. 

Dada a diversidade da turma, no que respeita à área geográfica de trabalho de 

cada formando, ficou definido que apenas observaria formandos da Região Quatro (R4) 

o seu contexto laboral. Não só por uma questão de logística, visto ser complicado ou 

mesmo impossível descolar-me ao Norte ou Algarve, por exemplo. Mas também por o 

Pólo de Formação onde estava a estagiar pertencer à R4. Assim, observaria três 

formandos nas respectivas “Loja Escola” na região de Lisboa aquando do estágio da 

Peixaria, previsto para Maio. 

Por fim, recorreria à técnica das entrevistas semi-estruturadas, não só aos três 

formandos, bem como aos seus tutores da secção em questão para assim poder conhecer 

as perspectivas de ambos sobre o impacto da formação de Segurança e Higiene no 

Trabalho no desempenho profissional do formando. O conteúdo foi posteriormente 

transcrito (anexo V) e analisado por meio da técnica de análise de conteúdo.  

Para uma melhor análise, e consequentemente maior eficácia na conclusão deste 

subprojecto, optei por recorrer à triangulação de informação de diversas técnicas e 

procedimentos. 

 

 

3. Módulo de Segurança e Higiene no Trabalho (SHT) 

 

3.1. Objectivos e Metodologias de Formação  

  

 Os objectivos
7
 da formação do Módulo de SHT prendiam-se sobretudo com a 

aquisição de conceitos como os de segurança, higiene e acidente de trabalho. Visava dar 

a conhecer a organização interna de SHT, bem como riscos e perigos e respectivas 

medidas. Pretendia ainda que os formandos conhecessem as suas obrigações legais. 

 Já a metodologia utilizada foi essencialmente por método expositivo, ainda que 

existisse uma atenção por parte da formadora em esclarecer todas as dúvidas dos 

formandos bem como atender às suas necessidades. Ou seja, sendo cada formando de 

                                                           
7
 Com base no cruzamento de dados do Power Point da sessão, notas de campo e observação. 
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uma Região geográfica diferente cuja especificidade e ambiente são consequentemente 

distintos, a formadora conseguiu atender às necessidades de cada um, pode portanto 

inferir-se assim que esta sessão teve como base a modalidade de tutoria. 

   Apesar de a formadora se limitar a apresentar o Power Point com os conteúdos 

da sessão, esta sessão teórica permitiu a construção de uma relação de proximidade e 

interajuda entre formandos/formandos e formandos/formador. Considero apenas que se 

deve fazer uma referência à postura da formadora, que por vezes se colocou de costas, 

embora tenha tido a noção disso, para explicar determinadas matérias.  

Como já indicado anteriormente, a cada formando seria atribuída uma “Loja 

Escola” onde ocorreria a formação prática. Estes teriam diversas formações práticas, de 

acordo com as especificidades das diferentes matérias ministradas em sala de aula. 

Neste seguimento, e porque as práticas das formações realizadas em contexto de 

trabalho exigiam que o formando estivesse sempre acompanhado do responsável da 

secção de estágio (tutor), pode considerar-se que a Tutoria era utilizada como uma 

estratégia de formação.  

Das observações efectuadas em contexto real de trabalho verifiquei que todos os 

tutores adotavam uma postura de líder, não sendo um elemento autoritário mas 

revelando-se sim parte integrante da própria equipa. Como refere Sanchez (1985) o 

tutor líder projecta-se como mais um no grupo e não como o melhor. Ainda na 

perspectiva deste autor a forma de actuação de um tutor sábio caracteriza-se pela 

sensibilidade para os problemas, este esclarece as dúvidas e atende às necessidades dos 

tutorados.  

 

 

3.2. A Sessão Teórica - Observação Naturalista em Sala de Formação  

  Como referido, por sugestão da Técnica de Formação da Escola que me foi 

acompanhando neste percurso, elaborarei uma pequena avaliação diagnóstica por meio 

de um questionário, para assim ter um instrumento que me possibilitasse uma avaliação 

do impacto do módulo de SHT nos formandos da turma 21 do Programa Geral de 

Gestão de Loja. Como refere Foddy (1996) o questionário deve ser administrado 

pessoal e individualmente e de preferência a um grupo pequeno de indivíduos 
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pertencentes à população à qual se pretende estudar. Neste caso concreto seria aos 10 

formandos da Turma do PGGL.  

Todavia, até à concretização da versão final do questionário a aplicar, existiram 

várias alterações ao mesmo, sempre supervisionadas e acompanhadas pela Técnica da 

Escola que me estava a orientar. Por isso, o mesmo demorou algum tempo a ser 

construído, tendo sido enviado para a formadora do Módulo de SHT poucos dias antes 

da formação ocorrer. 

Chegado o dia da acção, dirijo-me à Engenheira de Segurança e Higiene no 

Trabalho que iria assumir o papel de formadora da sessão. Assim sendo, minutos antes 

entro na sala de formação referindo a esta que tenciono passar o questionário antes de se 

dar inicio à formação, para então analisar a sensibilidade dos formandos relativamente 

aos conhecimentos de Segurança e Higiene no Trabalho (SHT). Na sala, com a 

Engenheira de SHT, está também a Directora da área.  

Ao abordar a questão pretendida, a formadora refere-me que não teve tempo de 

o analisar de forma detalhada e que tem alguns apontamentos a fazer antes da aplicação 

do questionário, o que me deixa surpresa. Afirma que deveríamos debater/modificar 

questões que podem induzir os formandos em erro. 

Apesar de explicar que o objectivo segue nesse mesmo sentido, ou seja, fazer 

realmente um diagnóstico antes da formação, perceber até que ponto os formandos são 

ou não capazes de detectar possíveis “rasteiras” e não serem induzidos em erro. 

Contudo a Directora exerce uma certa pressão para não atrasar a formação questionando 

a formadora sobre se permite a aplicação dos questionários antes da sessão ou não. A 

formadora constrangida informa que podemos analisar conjuntamente o questionário na 

hora de almoço para assim o aplicar no fim da sessão. Neste sentido, explico que não 

fará muito sentido pois o que se pretende é medir os conhecimentos antes da formação, 

como tal tanto a formadora como a Directora decidem que não devo passar os 

questionários aos formandos, o que me deixa profundamente desapontada. 

Apesar da situação, decido ficar a assistir à formação como inicialmente 

previsto. Sinto alguma tensão e constrangimento na sala, o ambiente torna-se um pouco 

hostil depois da situação que acabei de relatar, porém com o decorrer da sessão e com a 

interacção entre os formandos e formador, denota-se uma melhoria.  
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A sessão prevista para ter início às 9h, começa poucos minutos depois. Os 

formandos entram e ocupam os lugares da sala que tinha deposição de “U”. Eu aguardo 

que eles ocupem os devidos lugares para então depois me sentar.  

Ao longo da sessão a formadora teve um comportamento conciso conseguindo 

captar a atenção do grupo, demonstrou um grande à vontade quer a transmitir os 

conteúdos quer no domínio destes. Sempre que eram colocadas questões, a formadora 

respondia de uma forma clara e segura. Considero que através da pertinência das 

intervenções de todos os formandos, paralelamente com os recursos utilizados na 

transmissão dos conteúdos da formação revelou-se, a meu ver, bastante motivador para 

quem estava a assistir.  

A sessão era composta por duas partes, a parte da manhã que durou até por volta 

das 12h55, altura em que se fez uma pausa para o almoço. Quando eram 14 horas 

retomámos novamente a sessão que durou até por volta das 17h40. O previsto seria até 

às 18h porém, em nome da turma, a delegada logo no inicio da segunda parte interveio 

de forma a formadora facilitar a saída pois alguns colegas deslocados (Norte e Sul) 

tinham transportes para apanhar. A formadora acordou assim com a turma que sairiam 

20 minutos antes do previsto, porém teriam que colaborar com a mesma no resto da 

sessão. 

 

 

3.3.  Observação Sistemática da Prática em Contexto Laboral 

  Como referi, foram efectuadas três observações a três formandos distintos, em 

Lojas e consequentemente ambientes diferentes, ainda que como diversos pontos de 

contacto, uma vez que se encontravam na mesma posição: a de formando do Programa 

Geral de Gestão de Loja na Região de Lisboa.  

  No que respeita à primeira categoria, que tinha por indicadores “Usa o EPI 

adequado para cada actividade que realiza” e “Sabe como utilizar o EPI de forma 

correcta”, posso inferir que de uma forma geral todos os estagiários cumpriram com os 

procedimentos. Ou seja, todos se encontravam bem fardados e sabiam manobrar todos 

os equipamentos de protecção individual que utilizavam. Já na segunda categoria – 
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Limpeza e Higienização - verifiquei que esta é uma secção bastante húmida, onde a 

água é uma constante, porém difícil de manter o piso completamente limpo. No caso de 

uma das formandas, por ser uma loja de muito movimento, nomeadamente na manhã da 

observação (22.05.2013) um dos indicadores - “Coloca os utensílios de corte nos locais 

próprios para o efeito” da categoria referente à Segurança, não foi respeitado na sua 

maioria das vezes. De facto, e considero que também muito devido ao movimento 

constante daquela manhã, existiu um descuido maior com os objectos de corte que por 

serem utilizados com regularidade não eram colocados no local próprio sempre que 

depois de usados. A passagem para a secção estava também obstruída com mercadoria, 

não existindo por isso um desimpedimento das vias de circulação. Esta formanda, 

sabendo que estava a ser observada, ia também interagindo comigo e afirmando quais os 

procedimentos correctos em determinadas situações – “Isto convém estar organizado 

senão ninguém se entende e ainda há acidentes!”, e neste mesmo momento, ao retirar 

uma caixa com mercadoria, uma faca que não estava acondicionada no local correcto 

cai para o chão, sendo imediatamente higienizada e colocada no local próprio. A 

formanda afirma ainda que não sabe tudo, mas que por via da observação vai 

aprendendo – “elas fazem, eu vejo, e depois faço igual, e se tenho duvidas elas ajudam-

me!”. 

  Em suma, só numa das lojas detectei uma colaboradora a utilizar a máquina de 

cortar bacalhau sem estar de acordo com as normas de segurança, ainda assim, pude 

constatar que a formanda do PGGL que estava a acompanhar o trabalho dessa 

colaboradora, rapidamente fez a observação de que aquela não seria a forma correcta de 

proceder ao corte do peixe.  

  Concluindo, pode verificar-se que as três formandas, de um modo geral têm um 

comportamento adequado, exercendo as boas práticas de Segurança e Higiene no 

Trabalho, na secção de Peixaria. Estas mostram-se visivelmente preocupadas quando 

não cumprem ou observam outra colaboradora a não cumprir com os procedimentos, 

ressalvando sempre o que “deveria ser feito”.  
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3.4. Entrevistas Semi-Estruturadas 

 

   Para complementar a informação recolhida por via da observação, quer da 

formação, quer das práticas em contexto laboral, optei por elaborar entrevistas 

semiestruturada como outra técnica de recolha de dados. Estas seriam realizadas aos 

formandos e seus tutores de secção, tendo como principal objectivo conhecer as 

perspectivas de ambos sobre o impacto da formação de Segurança e Higiene no 

Trabalho. 

  As entrevistas semi-estruturadas foram assim suportadas pelos respectivos 

guiões. O guião é um instrumento associado à técnica de recolha de dados adoptada, 

servindo como orientador da entrevista. Neste são definidos blocos numa grelha, com os 

temas a desenvolver, os objectivos pretendidos e as questões orientadoras. Também se 

podem incluir observações, ou seja, pormenores que possibilitem ao entrevistador 

ajudá-lo a orientar o entrevistado para aquilo que é realmente pretendido. Estas notas 

são usadas quando o entrevistado não percebe bem o teor da questão, dando-se assim 

pistas orientadoras, ou quando o entrevistado se afasta do âmbito do que lhe foi 

questionado, dando-lhe através destas observações pré-definidas directrizes.  

  A construção dos guiões destas foram igualmente acompanhadas e aprovadas 

pela Técnica de Formação da Escola de Formação da Empresa. Posteriormente 

transcrevi as entrevistas registadas em suporte áudio e analisei os dados recolhidos 

através da técnica de análise de conteúdo. 

  No que concerne à entrevista do Formando, no guião utilizado e que consta dos 

anexos, foram definidos os seguintes blocos: 

A.  Legitimação da Entrevista 

B.  Perspectivas da Formação 

C.  Programa Geral de Gestão de Loja 

D.  Programa Geral de Gestão de Loja e Segurança e Higiene no Trabalho 

E.  Reflexo da Formação de Segurança e Higiene no Trabalho no contexto de Trabalho 

 Já a entrevista do tutor, foi guiada com base no seguinte: 

A.  Legitimação da Entrevista 

B.  Perspectivas da Formação 

C.  Experiência como Tutor 
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D. Reflexo da Formação de Segurança e Higiene no Trabalho na Prática e PGGL 

 

Apesar das seis entrevistas realizadas, optei por seleccionar duas para colocar 

em anexo, uma de um formando e outra de um tutor, de maneira a não criar o relatório 

tão denso e exaustivo. 

 

Dando inicio a esta análise no que respeita à visão do formando sobre a 

formação, pode inferir-se que, ainda que inconscientemente, este considera que deve 

existir um diagnóstico de necessidades de formação, de modo a adequar a formação 

ministrada pela empresa ao contexto laboral dos colaboradores. 

 

  “Para mim a Formação é muito importante, e nós em loja precisamos muito. 

Saber o que devemos ou não fazer, como o devemos fazer. E uma formação, do 

que quer que seja, acaba por acrescentar muito valor, e permite-nos corrigir 

alguns hábitos que não são tão bons. Por exemplo, há coisas que fazemos de 

determinada maneira e que não está muito correcto, e se calhar com a formação 

aprendemos que é mais fácil e mais correcto fazer de outra maneira, e a 

formação põe-nos a reflectir sobre algumas práticas que temos. “ 

(Anexo V- Entrevista Formando) 

A formação contínua deve ser desenvolvida segundo Rodrigues (2006:94) 

“tendo em conta as necessidades dos formandos”. A investigação das necessidades de 

formação é por isso indissociável dos valores e dos contextos, estando ligada à acção, 

está inevitavelmente subordinada às práticas. Por isso um dos tutores quando 

questionado sobre a importância da formação e a adequação desta à realidade do terreno 

afirmou que:  

 

“São muito importantes, mas é assim… não são só para os responsáveis de loja 

ou gerência… uma formação seja ela qual for é importante para toda a equipa, 

para toda a gente! Porque, e eu falo por mim, nós passamos as outras gerações, 

ensinamos, não formamos e por vezes não entra, é complicado assimilar. (…) 

Porque nós somos uma equipa e as vezes se um rema para um lado e outro para o 

outro é complicado mas pronto, acho que é muito importante a formação quanto 

mais não seja para complementar aquilo que se aprende no dia-a-dia, a prática.”  

(Anexo V- Entrevista Formando) 
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Ainda na perspectiva de Rodrigues (2006) existem, três sequências de factores 

metodológicos que configuram referenciais diferentes: o primeiro refere-se aos agentes 

das necessidades; o segundo diz respeito ao juízo de necessidade e à forma de 

elaboração da mesma; e o terceiro refere-se ao produto em que se traduz o 

conhecimento da necessidade, como é possível constactar numa das entrevistas a um 

tutor: 

“Às vezes! Ahah (risos) Vá, não digo que a formação não se adeqúe, falo por 

mim e como responsável de uma secção. Mas às vezes é, é difícil depois 

conseguirmos cumprir tudo dadas as circunstâncias e os imprevistos do dia-a-dia. 

Por exemplo relativamente ao SHT, se as máquinas de corte forem usadas 

correctamente não representam perigo nenhum. Acidentes acontecem não digo 

que não… é como por exemplo as facas na bancada. Cortar na bancada “branca”, 

onde é para cortar, não há problema. Mas se forem usadas ou se houver um 

deslize ali para o alumínio, pode saltar e a coisa correr mal, e ai já representa 

perigo…” 

(Anexo V – Entrevista Tutor)  

 

De facto, a formação profissional assume actualmente uma grande importância, 

sendo reconhecida tanto por empresas, como por trabalhadores, apostando muito na 

formação específica e técnica, tal como indica uma tutora quando questionada sobre o 

que, na sua perspectiva, a formação representa, ou pode representar: 

 

“São muito importantes, mas é assim… não são só para os responsáveis 

de loja ou gerência… é assim, uma formação seja ela qual for é importante para 

toda a equipa, para toda a gente! Porque.. e eu falo por mim, nós passamos as 

outras gerações, ensinamos, não formamos e por vezes não entra, é complicado 

assimilar. E, às vezes, indo lá ao polo de formação, tendo a formação, torna-se 

um bocadinho mais fácil e um bom complemento ao que se aprende em loja. 

Também sei que é complicado para a companhia dar formação a tanta gente, é 

complicado fazer sair constantemente o pessoal das lojas para irem ter todas as 

formações e nesse sentido, nós como responsáveis de secção também temos que 

ter alguma responsabilidade e obrigações nesse sentido. Ah…. Porque nós somos 

uma equipa e as vezes se um rema para um lado e outro para o outro é 

complicado mas pronto, acho que é muito importante a formação quanto mais 

não seja para complementar aquilo que se aprende no dia-a-dia, a prática…”  

(Anexo V – Entrevista Tutor)  
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  Também na óptica destas colaboradoras, deve perspectivar-se a formação como 

um conjunto de actividades que perpetuam o aperfeiçoamento e desenvolvimento 

profissional (Estrela e Estrela, 2006), visando uma progressiva actualização do potencial 

da pessoa. 

  Já quando questionadas sobre o impacto da formação no dia-a-dia, a perspectiva 

é consensual na medida em que consideram que existe uma melhoria/sensibilização 

notória de quem frequenta a formação: 

“Sinto que há mudanças, por exemplo noto sempre diferença de quem vai e de 

que não vai às formações. Quanto mais não seja, noto a pessoa que vai muito 

mais consciente das coisas do que quem não vai.” 

(Anexo V – Entrevista Tutor)  

 

“ (…) o facto de a Companhia estar a apostar assim na formação nota-se muito o 

cuidado das pessoas. Nesta secção, por exemplo, não concretamente nesta loja, 

mas em todas as que já passei, nota-se a preocupação desde que há a formação, por 

exemplo de os colaboradores verem se tem as luvas em condições, os aventais… 

estão mais alertas para se tem de facto condições de segurança ou não para 

trabalharem bem.” 

(Anexo V – Entrevista Formando) 

 

 Não obstante, no que remete para um dos principais objectivos desta 

entrevista, se a formação, neste caso em concreto a de SHT tem de facto algum 

impacto no contexto laboral do dia-a-dia dos trabalhadores. Como afirma a 

formanda, cujo interesse na formação dada pela empresa era notória: 

 

“Tem sempre muita importância a Segurança e Higiene no Trabalho, até para 

nós colaboradores, é importante sentirmo-nos seguros quando desempenhamos 

o nosso trabalho, mas acho que mesmo assim a Segurança e Higiene Alimentar 

adquire uma importância ainda maior, talvez pelo ramo do negócio… e 

também porque é algo que interfere com outras pessoas, nos não podemos dar 

um produto que não esteja fresco ou em condições ao cliente… pode ter graves 

consequências. Se bem que a segurança de quem trabalha para este tipo de 

situações não acontecerem é sempre muito importante e se não estiverem 

reunidas as condições de segurança e higiene também é difícil haver uma boa 

qualidade alimentar, ou uma boa segurança e higiene alimentar.” 

(Anexo V – Entrevista Formando) 
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SUBPROJECTO 2 - PROPOSTA DE PROJECTO DE FORMAÇÃO 

 

Este Subprojecto que se segue advém de uma análise cuidada de uma situação 

recorrente no Grupo, e que foi notória ao longo destes meses de estágio. Servem de base 

a este estudo as observações e conversas informais efectuadas em loja, e posteriores 

notas de campo, bem como, as situações observadas aquando da estadia no local de 

estágio. Como complemento a esta análise, foi ainda efectuada uma caracterização da 

Formação da Empresa na Região 4 dos anos 2011 e 2012. 

Por existir uma carência, a nível colectivo referente a conhecimentos, 

capacidades e sobretudo comportamentos necessários à identificação dos factores 

críticos de uma boa gestão do trabalho em equipa, da comunicação e da resolução de 

conflitos por parte de colaboradores com cargos de chefia, sugiro que se observe esta 

proposta de formação como uma ferramenta fundamental para um maior sucesso na 

concretização dos objectivos profissionais, não só da equipa mas também 

individualmente. 

 

 

1- Diagnóstico e Necessidades de Formação  

As necessidades específicas de cada Empresa são o agente principal para o 

desenvolvimento de actividades formativas que se revelem eficazes aquando da 

aplicação das mesmas. Neste sentido, é importante a elaboração de um diagnóstico de 

necessidades cuidado, pois este traduz-se na ferramenta que permite a identificação de 

carências e disfuncionalidades que interferem com o desempenho dos demais. 

De acordo com o “Manual de Boas Práticas - Recurso Didático para a 

Formação Intraempresas” disponibilizado pelo IEFP é importante recolher informação 

que permita avaliar os problemas e assim identificar soluções. Neste sentido, para a 

criação de um projecto formativo que vise dar resposta às lacunas de uma Empresa, é 

preciso primeiro que tudo, realizar um diagnóstico de necessidades onde as mesmas 

sejam identificadas.  

Fazendo assim, neste ponto do relatório, uma reflexão sobre a análise detalhada 

do contexto onde tenho estado inserida nos últimos meses, ou seja, sobre o período de 

estágio, bem como do meu dia-a-dia enquanto colaboradora, considero que as equipas 
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de gerência/chefias têm alguma dificuldade em responder de forma adequada aos 

problemas das suas equipas de trabalho.  

Nas diversas notas de campo que produzi, bem como em algumas conversas 

informais que estabelecia com elementos de chefia da Empresa, constatei que a 

comunicação, ou a falta desta é corrente no quotidiano dos trabalhadores.  

Tomemos como referência uma nota de campo presente no Anexo I: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De facto, ao analisarmos esta situação é visível a falta de comunicação existente 

nesta loja em concreto. Tendo a loja a informação de quando ocorrem as formações 

cerca de três meses antes para coadunar os horários com as mesmas, como é possível 

que a equipa de Gerência/Chefia desta colaboradora não informe a mesma de que a 

formação é no período da tarde? Denota-se também falta de rigor e organização na 

elaboração das escalas de trabalho, visto a trabalhadora encontrar-se de folga e ter que 

se dirigir ao Pólo de Formação para ter uma acção de formação, que deveria ocorrer na 

hora de trabalho do empregador.  

Esta falha de comunicação era visível noutras situações, também relatadas nas 

notas de campo, onde colaboradores afirmavam que vinham para uma acção de 

formação, não tendo qualquer tipo de referência mais. Isto é, muitas vezes não sabiam 

que tipo de acção era, a duração, objectivos da formação, todas as informações enviadas 

pelo Pólo de Formação para as lojas a relatar detalhadamente cada uma das formações 

nunca chegavam ao colaborador, originando posteriormente este tipo de situações.  

Hoje, há uma formação relacionada com a área da gestão e literacia financeira das 14h às 

18h; 

- Estou a passar no corredor quando observo uma colaboradora de uma loja do centro de 

lisboa, que chega às 9h da manhã ao pólo de formação, perguntar à auxiliar do Pólo onde 

é a Sala da Formação para a qual foi convocada; 

- Uma das assistentes indica-lhe que hoje há apenas uma acção de formação no Pólo mas 

que só começa às 14h; 

- A colaboradora irritada afirma que a gerência da sua loja a mandou estar às 9h em 

Telheiras e que “ainda por cima” está de folga; 

- A técnica vai verificar o e-mail que é enviado para as lojas com o plano de formação, e 

confirma que a formação é mesmo das 14h às 18h; 

- A colaboradora visivelmente chateada diz que vai embora e que volta às 14h para a 

formação mas que vai telefonar para a gerência da sua loja para perceber o que aconteceu 

porque “assim não pode ser”. 
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No caso concreto que apresentei acima sugere que a falha de comunicação pode 

potenciar um possível conflito entre a colaboradora e gerência, pelo facto de esta ter 

sido mal informada.  

Para além deste tipo de situações, presenciei também diversas situações de 

conflito e cuja resposta por parte de quem deveria ter um papel mais preponderante 

(chefia) no sentido de mediar e atenuar o conflito não foi a melhor. 

É importante por isso, actuar formativamente para que os colaboradores, 

nomeadamente com funções de chefia sejam capazes de provocar mudanças, de 

potenciar/melhorar performances individuais e da sua equipa e concludentemente para 

uma melhoria do desempenho no sentido dos objectivos organizacionais.  

Daqui emerge a indispensabilidade de fazer uma análise detalhada da formação 

no domínio comportamental, e que surge no ponto seguinte, de modo a conseguir 

compreender que tipo de formação é ministrado no sentido de facultar ferramentas para 

os colaboradores actuarem e ultrapassarem com sucesso este tipo de situações.  

 

   

 

1.1. Breve Caracterização da Formação da Empresa na Região Quatro (R4) 

Para uma melhor compreensão da Formação na Região do Grupo onde o meu 

estágio foi inserido, a responsável do Pólo de Formação facultou-me alguns relatórios 

referentes aos anos de 2011 e 2012. Dentro dos diversos campos que os mesmos 

continham, optei por analisar a formação utilizando apenas as seguintes variáveis: 

Domínio (Campo e Curso); Total de Horas de Formação; Total de Acções ministradas; 

Total de Formandos  

 Posteriormente, e por achar importante para as considerações finais desta analise 

detalhada que pretendo fazer, realizarei uma abordagem no que concerne à Avaliação 

Global da Formação.  

Ao dar inicio à minha cuidada análise dos relatórios da formação, constatei que 

o ano de 2011 está subdividido em seis grandes domínios: a) Perecíveis; b) Operações; 

c) Comportamental; d) Recursos Humanos; e) Técnica e f) Informática. Dentro de cada 

um destes domínios existem campos diversos e consequentemente dentro de cada 

campo diferentes cursos.  
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  Observando com atenção a tabela que se segue, pode verificar-se que o domínio 

dos Perecíveis adquire de facto uma extrema importância na Formação deste Grupo:  

 

Domínio Campo Curso 

12 

4 

  8 

9 

3 

5 

5 

Total 7 46 

 

 

 

 

 

 

 

Perecíveis 

 Talho 

Peixaria 

 Padaria, Pastelaria e Café e Bolos 

Fruta & Vegetais e Flores & Plantas 

Florista 

Charcutaria, Laticínios e Take Away 

Meal Solutions 

 

Tabela nº 3 

  Quando comparado com outros domínios, de facto, denota-se o domínio dos 

perecíveis possui um maior número de campos e naturalmente de cursos. Analisando 

por exemplo o domínio Comportamental, verifica-se a existência apenas de quatro 

cursos distintos inseridos num único campo – “Relação Comercial”.  

Domínio Campo Curso

Total 1 4

Comportamental Relação Comercial

 

Tabela nº4 

  O domínio que mais se assemelha aos números apresentados pelos Perecíveis é o 

das Operações, onde se verificam 28 cursos distintos, em cinco campos. 

  No ano 2012 os números relativos ao total de cursos são semelhantes, com a 

ressalva de que dos 95 cursos, 41% pertencem aos Perecíveis apresentando 39 cursos 

neste ano, uma pequena diminuição relativamente ao ano anterior onde apresentava 46. 
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Sendo que mais uma vez, o domínio comportamental mantém apenas os 4 cursos já 

existentes.  

  No que concerne à soma de total de horas de formação, como podemos observar 

no gráfico nº1, mais uma vez, o domínio dos Perecíveis destaca-se com elevada 

percentagem. Num total de 29750,5 horas, este detém 13583 horas, o que equivale a 

45,66% da formação dada em 2011.    

 

Gráfico nº 1 

De salientar que no domínio comportamental, das 5192 horas, 2248 foram 

ministradas a colaboradores com cargos de chefia, desde District Manager até Chefes de 

Departamento, no caso de Hipermercados e Responsáveis de Secções. Ou seja menos de 

metade da formação deste domínio, apenas 43,3% foi dada a colaboradores com cargos 

de chefia. Sendo este domínio composto por apenas quatro cursos, é de ressalvar que 

todos eles se referem ao atendimento ao cliente.  

  Já no que respeita ao número de acções ministradas na Empresa em 2011 pode 

inferir-se que mais uma vez o campo dos Perecíveis ganha foco comparativamente com 

os outros domínios analisados: 
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Tabela nº 5 

  Verificando o ano de 2012, não há muitas diferenças no que respeita aos 

domínios formativos.  

  Há no entanto um acréscimo do numero de horas de formação, passando de 

29750,5 para 34333,5, isto é, mais 4583 horas no ano 2012 relativamente ao ano 2011. 

Como ilustra o gráfico seguinte, pode verificar-se que os Perecíveis continuam em 

grande destaque relativamente aos restantes, porém com a área Técnica a representar a 

maior percentagem de horas de formação. Assim, a Técnica representa cerca de 30,1% 

das horas, ou seja, 10341,5 horas. Enunciar também a evolução do numero de horas no 

domínio Comportamental, que passa de 5192 horas para 6089. Isto representa uma 

valorização e acréscimo da importância que o processo formativo de domino 

comportamental representa no desenvolvimento da Empresa.      

 

Gráfico nº 2 

Soma de Total de Acções 

Domínio Total 

 

A – Perecíveis 1181 

B – Operações 450 

C – Comportamental 496 

D - Recursos Humanos 259 

E – Técnica 978 

F – Informática 29 

 

Total Geral 3393 
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  Verifica-se portanto que a grande aposta de formação da Empresa na Região 

Quatro assenta no domínio do Perecíveis, talvez aquele de maior relevância no sector de 

negócio desta. Assim, dotando os seus colaboradores de ferramentas para um maior 

progresso e obtenção de resultados, este Grupo pode hoje considerar-se um dos, senão o 

Grupo de maior influência do ramo no País. 

  Há também que fazer uma breve alusão ao número de formandos que 

frequentaram a formação quer em 2011, quer em 2012 para se ter a noção da dimensão 

desta Empresa. Neste sentido, analisando os relatórios facultados, pode constatar-se que 

em 2012 foram formados 5130, apenas mais 36 do que o ano de 2011 o que, se for tida 

em consideração que o aumento do número de horas de formação foi de 46,42% para 

53,58% de um ano para o outro, representa um número muito pouco significativo. 

  Por último, tanto a média da avaliação da satisfação como a média da avaliação 

de conhecimentos foi positiva. A primeira decrescente, passando de uma média de 5,60 

para 5,43 numa escala de 0 a 6. E a segunda forma de avaliação, numa escala de 0 a 

100, representou em 87,55 em 2011, e no ano seguinte 82,46. 

 

 

 

1.2.  Síntese das Necessidades decorrentes deste diagnóstico  
 

Chegado a este ponto do relatório percebe-se facilmente que é necessário apostar 

na formação contínua dos trabalhadores, o que pelos números apresentados 

anteriormente se subentende que é política da Empresa. 

Para além da formação técnica que é ministrada aos colaboradores de forma a 

melhorar as boas práticas do dia-a-dia, nomeadamente em situações específicas de 

contexto de trabalho, é visível que deve existir um plano de intervenção na área 

comportamental. Ou seja, a intervenção técnica tem que se fazer acompanhar de uma 

intervenção de domínio comportamental, sobretudo no que respeita às áreas da 

Comunicação, Gestão de Conflitos, Liderança e Relacionamento Interpessoal.   

Fazendo uma triangulação da informação registada através das observações 

realizadas em contexto laboral, bem como as que efectuei enquanto estagiária no Pólo 

de Formação e ainda a análise dos Relatórios de Formação referentes aos anos de 2011 

e 2012 é evidente que existem diversas lacunas neste campo da formação.  
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O diagnóstico de necessidades permitiu concluir que existe falta de comunicação 

entre as Equipas de Gerência e os Colaboradores, bem como uma extrema dificuldade 

em mediar e gerir situações de conflitos. Assim sendo, torna-se pertinente a criação de 

um programa que consiga dar resposta a este tipo de situações. 

Nesse sentido é de seguida, apresentado um Projecto de Formação na área 

mencionada e cujo modelo de formação escolhido era o que melhor se enquadrava para 

uma futura formação na área. Pretende-se assim, com este projecto de formação, 

facultar ferramentas que permitam às Equipas com funções de chefia uma melhor 

comunicação e gestão dos conflitos laborais entre os seus subordinados. Torna-se 

também fundamental fornecer instrumentos que possibilitem os Responsáveis de Loja e 

Secções fomentar harmonia na relação laboral, bem como incentivar ao espirito de 

grupo e trabalho de equipa, através de uma boa comunicação.  

 

 

 

2. O Projecto de Formação “Comunicação, Mediação e Gestão do Conflito 

Laboral”  

 

Primeiro que tudo é essencial que as diferentes equipas de trabalho estejam bem 

coordenadas no âmbito da gestão dos recursos, quer materiais, quer humanos, 

revelando-se por isso de extrema importância uma boa liderança por parte das suas 

chefias, podendo assim a formação ser vista como um instrumento de melhoria no 

trabalho colectivo e individual.  

Assim, para além de promover as boas práticas a um nível muito especializado, é 

importante reforçar competências comportamentais que as pessoas têm/desenvolvem no 

seu quotidiano laboral. Para isso, e com o objectivo de melhorar e optimizar situações 

menos correctas, sugiro um plano formativo na área de Comunicação, Gestão de 

Equipas e de Conflitos: 
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2.1 – Objectivos e Metodologia de Formação (análise de casos formativos) 

 

Desenvolver, de forma estruturada e activa as competências comportamentais e 

comportamentos associados ao desempenho adequado das actividades dos 

colaboradores com cargos de chefia, nomeadamente ao nível do relacionamento 

interpessoal: trabalho e gestão de equipa, organização e comunicação, prevenção, 

mediação e gestão de conflitos laborais.   

Pretende-se assim, dotar os formandos dos conhecimentos necessários à 

identificação dos factores chave de sucesso no desempenho das suas tarefas e ainda 

aplicar e dominar técnicas inerentes às áreas acima mencionadas:  

- Promover o espirito de entreajuda e trabalho de equipa 

- Fomentar a Comunicação entre equipas 

- Fornecer ferramentas para a prevenção do conflito 

- Aplicar técnicas para uma adequada gestão e mediação do conflito  

- Dotar o formando de ferramentas sobre a motivação  

 

No que respeita à Metodologia utilizada esta será baseada no modelo teórico de 

Ferry (1983) designado Modelo Centrado na Análise. Este modelo pressupõe que a 

pessoa em formação seja capaz de analisar situações e conceber projectos de acção 

Designação do curso Comunicação, Mediação e Gestão do Conflito Laboral 

Carga Horária 24 horas (3 dias) 

Local Pólo de Formação da Região Quatro (R4)  

Horário Das 9h às 13h e das 14h às 18h 

Destinatários Todos os colaboradores que exerçam funções de chefia. 
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adequados aos contextos. Para isso, utilizaremos casos formativos aquando do contexto 

prático da formação.  

Com esta formação pretende-se que os formandos desenvolvam competências  

reflexivas, bem como a capacidade de analisar as mais diversas situações do dia-a-dia. 

Por isso, a formação parte da identificação e análise de situações profissionais 

importantes para os formandos, potenciando a construção de um projecto de acção 

adequado ao contexto de trabalho e às possibilidades das situações reais. 

Este curso de formação tem assim a pretensão de fomentar o desenvolvimento 

de competências pessoais e atitudes nos colaboradores com cargos de chefias, 

estimulando a maturidade psicológica e assim encontrar os melhores métodos de gerir 

uma equipa de trabalho. Esta ideia assenta também no modelo Personalista de Zeichner 

(1983) cujos programas de formação são construídos de acordo com as necessidades. 

 “… na aprendizagem fundamental, aquela que comanda todas as outras. Saber 

analisar significa, de facto, estar em condições de determinar as aprendizagens a 

fazer nesta ou naquela ocorrência. Não se trata exactamente de “aprender a 

aprender”, mas sim de aprender a ser capaz de referenciar aquilo que é 

conveniente aprender” (Ferry, 1983 cit. por Canário, 1999:127) 

Em suma, a análise de necessidades efectuada possibilitou o confronto entre a 

formalização da prática e um campo teórico como estratégia, com o objectivo de 

construir novos conhecimentos, onde o formando pode ser considerado um observador 

de situações educativas. 

De salientar ainda que, no final de cada Módulo os formandos terão uma ficha 

que avalia os conteúdos adquiridos. E no final do curso terão um exercício prático onde 

farão uma autoavaliação e heteroavaliação dos restantes formandos, com base não só 

nas fichas modulares mas também nos exercícios efectuados ao longo das sessões, e 

onde o espirito reflexivo deve ser parte integrante. Já a avaliação da formação, bem 

como a do formador será efectuada através de um questionário. 
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2.2 – Recursos Humanos e Didácticos 

 

Este projecto, de domínio comportamental, destina-se sobretudo a Equipas de 

Gerência e outros colaboradores com funções de chefia em Loja. 

A formação terá como principais recursos o uso de casos formativos, bem como 

documentos referentes a técnicas de escuta activa e guiões para a mediação para 

posteriormente serem utilizados no exercício de casos práticos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração nº1- exemplo de uma nota de campo transformada em caso formativo 

 

Para além destes recursos, serão utilizados materiais como Projector, Computador, 

Impressora, Apontador, FlipChart, Bola, Copos de Plástico, Canetas e Papel  na 

realização de actividades práticas. 

 

Na Terça feira, dia 6 de Fevereiro de 2013 no final do dia, a Carolina enquanto nos desfardávamos relatou-me o 

seguinte acontecimento que se havia passado com ela no início do dia:  

No sábado, um dia muito agitado, a Maria no final do turno vai para o balneário desfardar-se, mas não coloca o 

seu fardamento no cacifo, ficando o mesmo exposto ao ar durante o dia seguinte, pois esta encontrava-se de 

folga.  

Na segunda-feira, a Patrícia que regressa de férias, dirige-se ao balneário para se fardar e repara que um dos 

seus colegas não deixou o fardamento dentro do cacifo. 

Embora tenham tido as mesmas horas de formação sobre boas práticas, pensou para si mesma que 

possivelmente isto foi um lapso da colega e que não se justificava fazer qualquer comentário.  

No entanto, enquanto as duas colaboradoras vestem o fardamento, a Patrícia repara que a sua colega não 

retirou os brincos e a pulseira. Patrícia diz então para a colega:  

Maria! Esqueceste-te de tirar os brincos e a pulseira também... 

(ao que a colega responde) 

Não me esqueci. Não vou tirar. Os brincos são novos e o fecho da pulseira estraga-se se andar sempre a tirar e a 

pôr.  

(Patrícia) Então mas eu ajudo-te. 

(Maria) Não vale a pena, não vou tirar. 

(Patrícia) Mas sabes que não podemos usar nada disso durante o trabalho... 

(Maria) Ninguém sabe que eu os tenho. E além disso, se houver chatice, não é um problema teu… 

(Patrícia) Enganas-te… é um problema meu e de todas as outras pessoas porque se houver um problema ou 

uma inspecção somos todas responsáveis!  

(Maria) Mas qual é o problema? Isto é só uma vez, ninguém sabe… (Irritadiça)  

(Patrícia) Só uma vez não. O fardamento também estava fora do cacifo quando chegámos. Isto pode dar 

problemas à loja e a todos nós... Já viste se vem uma auditoria ou se a ASAE vem inspeccionar a loja?! (fala com 

tom elevado de voz) 

(Maria) Mas qual é o stress? Tu nem tens autoridade para me dizer nada.. 
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2.3. Plano de Formação  

 

Componentes de 

Formação 

Domínios de 

Formação 
Módulo de Formação 

Período de 

Formação 

 

 

Sociocultural  

 

I – Introdução 

 

1- Contextualização do 

Curso na Realidade da 

Empresa 

2- Objectivos da 

Formação 

3- Questões 

 

 

 

30 minutos 

 

 

 

Técnica e 

Comportamental 

 

II – Gestão de 

Equipas 

 

1- A Equipa: conceito 

2- O trabalho de equipa: 

vantagens e tipos de 

comportamento 

3- Liderança: o chefe e o 

líder 

 

 

 

4horas 

 

 

Técnica  
 

III - Comunicação 

 

1- Comunicação: 

conceitos 

2- Tipos de Comunicação 

3- Estilos de 

Comunicação 

 

 

3horas e 30 

minutos 

 

 

 

 

Comportamental  

 

 

 

 

IV – O Conflito 

 

1- Natureza do conflito: 

conceitos 

2- Gestão do conflito: 

estratégias de prevenção e 

gestão do conflito 

3- Mediação do Conflito: 

instrumentos de mediação; 

mediação laboral 

 

 

 

8horas 

 

Técnica 
 

V- A motivação 

 

1- Estratégias de 

Motivação 

2- O Feedback 

 

 

3horas 
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Prática  

IV - Conclusão 

 

1- Exercícios Práticos 

2- Questões 

 

 

5horas 

 

A Componente de Prática da formação visa o desenvolvimento e a aquisição de 

conhecimentos e competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o 

exercício da actividade profissional através de casos reais (casos formativos).  

Tem por isso como objectivo a realização de novas aprendizagens, oportunidade 

de aplicação dos conhecimentos adquiridos a actividades concretas em contexto real de 

trabalho; desenvolvimento de espírito cooperativo e sentido de responsabilidade 

profissional; vivências inerentes às relações humanas no trabalho; e por fim, um 

conhecimento da realidade da organização empresarial cujos formandos estão inseridos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gestão das Relações Humanas e Formação Profissional, IE-UL, 2014  

 

Daniela Pedro dos Anjos                                              

 83 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegado o momento de apresentar as conclusões suscitadas pelos meses de 

estágio curricular ocorridos no Pólo de Formação do Grupo Multinacional Português 

torna-se relevante relembrar alguns dos objectivos pessoais a que me propus. 

Confesso que numa primeira fase do estágio, senti-me pouco orientada para o 

que poderia vir a desenvolver nos meses seguintes. Nesse sentido, na fase mais inicial 

pude observar diariamente a forma como o Pólo desenvolve o seu trabalho, através das 

demais relações que estabelece com os diferentes grupos de trabalho.  

Através de algumas actividades nas quais fui colaborando, tive a oportunidade 

de me ambientar e conhecer não só a estrutura organizacional, bem como a lógica de 

trabalho por detrás de toda a Empresa.  

Sendo um dos objectivos aprofundar competências técnico-profissionais através 

da participação em diferentes actividades posso inferir que este foi concretizado. Ou 

seja, na colaboração de diversas tarefas no Pólo de Formação, consegui mobilizar 

saberes que havia adquirido ao longo da minha formação académica, bem como 

deparar-me com situações novas cuja necessidade de resposta era por vezes imediata. 

Como já referido, nestes meses de estágio aprofundei conhecimentos em relação 

à Instituição de estágio, nomeadamente na área da Formação e Recursos Humanos. Este 

era um dos principais interesses visto não ter completa noção do “background” que 

serve de suporte às lojas da empresa, onde trabalho. 

No que concerne ao profissionalismo em todas as tarefas atribuídas julgo que 

este esteve sempre presente, cumprindo assim as regras laborais em vigor no local de 

estágio, nomeadamente no que a assiduidade e pontualidade dizem respeito. 

 

Relativamente às actividades de estágio, a meu ver, poderiam ter sido traçadas e 

desenvolvidas de forma diferentes. A proposta formativa na área de Gestão e Mediação 

de Conflitos poderia ter sido mais explorada. Ou seja, se elaborada de forma concisa e 

estruturada logo nas primeiras semanas de estágio, talvez tivesse a hipótese de 

implementar este projecto com uma turma-piloto e assim obter outro tipo de resultados. 

Penso que a implementação e não apenas a planificação deste projecto formativo 

permitiria uma avaliação que medisse o impacto e relevância ao nível da formação 

comportamental da Empresa. 
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