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Resumo 

 

A presente dissertação foi realizada no âmbito do Mestrado em Educação, na área 

de especialização em Educação e Tecnologias Digitais, tendo como contexto o 

Departamento de Formação e Desenvolvimento da Caixa Económica Montepio Geral, 

organização na qual trabalho desde outubro de 2012. Apresenta como tema a Transição 

do e-learning para o m-learning em contexto empresarial: potencialidades das TIC 

Móveis. A investigação divide-se por cinco principais capítulos: (1) enquadramento 

teórico e contextualização da temática abordada; (2) objetivos do trabalho; (3) 

contextualização da investigação, na qual descrevo o Departamento de Formação e 

Desenvolvimento e o trabalho que realizam em termos de formação e-learning, e proposta 

de ação, que consiste em recomendações e sugestões para a organização; (4) metodologia 

utilizada e, por fim, (5) os resultados obtidos através da aplicação dos questionários. O 

principal objetivo deste estudo é perceber a utilização que os colaboradores do Montepio 

fazem dos atuais dispositivos móveis (tablets, smarthphones, computadores portáteis), 

pelo que, sob o paradigma construtivista e a abordagem de estudo de caso, foram 

aplicados questionários a uma amostra de colaboradores do Montepio com funções tanto 

da Área Comercial como de Backoffice. 

 

 

Palavras-chave: Formação e-learning, Formação m-learning, Formação profissional 
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Abstract 

 

 

The present dissertation was carried out under the Master of Education, in the area 

specialization in Education and Digital Technologies, having as context the Department 

of Training and Development of Caixa Económica Montepio Geral, organization in which 

I work since October of 2012. It presents as theme Transition from e-learning to m-

learning in a business context: potential of mobile ICT. The research is divided into five 

main chapters: (1) theoretical framework and context of the selected theme; (2) work 

objectives; (3) contextualization of the research, in which I describe the Department of 

Training and Development and the work they do in terms of e-learning training, and 

proposed action, consisting of recommendations and suggestions for the organization; (4) 

methodology employed and, ultimately, (5) the results obtained from the questionnaires. 

The aim of this study is to understand the use that Montepio employees make of today's 

mobile devices (tablets, smartphones, laptops), whereby, under the constructivist 

paradigm and the case study approach, questionnaires were applied to a sample of 

Montepio employees with functions of both the commercial area as back-office. 

 

Keywords: e-learning training, m-learning training, professional training 
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Introdução 
 

Ao longo dos últimos anos, o e-learning tem assumido cada vez mais um lugar e 

uma alternativa importante no que diz respeito à aprendizagem e à formação contínua. 

Assim o é que são cada vez as universidades, as organizações e até mesmo as empresas 

de formação que disponibilizam cursos nesta tipologia. É preciso, contudo, que tanto os 

requisitos de qualidade do conteúdo como os da tecnologia não sejam desprezados, pelo 

que os programas de e-learning devem ser adequadamente integrados na política/cultura 

de formação contínua e nos processos de gestão e de negócio de uma organização 

(Dumais, Saint-Hilaire, Larose & Pilon, 2003).  

Neste contexto, é importante, em primeiro lugar, definir o que se entende por e-

learning. Apesar das diferentes aceções que tem tomado ao longo do tempo - e por isso a 

sua definição não é pacífica -, a que, na minha opinião, parece conciliar e captar tanto os 

aspetos tecnológicos como os educacionais é o conceito apresentado por Elliot Masie 

(1999, citado por Gomes, 2005 pág.7), o qual afirma que o e-learning is the use of network 

technology to design, deliver, select, administer, and extend learning. A verdade é que a 

revolução de ordem tecnológica trouxe um grande impacto no modo como a informação 

é processada, assimilada e a aprendizagem realizada. Berners-Lee et al. (1994, ctiados 

por Carvalho, 2008 pág.7) referem que a Web “foi desenvolvida para ser um repositório 

do conhecimento humano, que permitiria que colaboradores em locais distintos 

partilhassem as suas ideias e todos os aspetos de um projeto comum”. Todavia, se por um 

lado estas inovações, em parte ligadas à chamada Web 2.0, democratizaram a publicação 

online, facilitaram o acesso à informação, a partilha e a interação entre os utilizadores, 

por outro trouxe uma necessidade de estar constantemente atualizado e uma exigência em 

termos de competências que os indivíduos precisam de possuir para conseguirem 

acompanhar as mudanças rápidas da sociedade. Dumais et al (2003) afirma: 

 

“The need to continue developing skills has become a critical 

challenge for almost all (…) businesses and institutions. On the one 

hand, these organizations must equip their employees with the 

means of performing an ever-growing variety of tasks. On the other, 

they must provide them with the right tools and the right advanced 

knowledge at just the right time” (pág.6) 
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Desta forma, o e-learning tornou-se uma opção pertinente quando o objetivo é 

desenvolver as competências estratégias dos colaboradores, especialmente com uma série 

de vantagens como bónus. Isto é, empresas e organizações de grandes dimensões, com 

elevado número de trabalhadores, os quais podem estar dispersos geograficamente e têm 

necessidade de estar certificados (por vezes anualmente) ou, no mínimo, ter acesso a 

informação relevante para a sua função, viram na formação em e-learning uma 

oportunidade para reduzir custos, nomeadamente se os colaboradores tinham que se 

deslocar para a formação presencial, e abranger mais facilmente os empregados. Estes 

ficaram possibilitados de aceder à informação de acordo com a sua disponibilidade e 

ritmo de aprendizagem.  

Entretanto, surgiram novos aparelhos e equipamentos que elevaram a mobilidade 

a outro nível. Diferentes dispositivos como o computador portátil, o tablet ou o 

smarthphone, caracterizam-se por condensarem muitos serviços num pequeno e único 

equipamento, permitindo assim um contacto permanente com o mundo à nossa volta. No 

relatório desenvolvido no âmbito do workshop organizado pelo Kaleidoscope European 

Network of Excellence in Technology Enhanced Learning, Sharples (2006) refere: 

 

“We are now entering the mobile age, where phones are carried 

everywhere, banks are accessed from holes in the wall, cars are 

becoming travelling offices, airplane seats are entertainment 

centres, computer games are handheld, and advertising is 

ubiquitous. We now have the opportunity to design learning 

differently: to create extended learning communities, to link people 

in real and virtual worlds, to provide expertise on demand, and to 

support a lifetime of learning” (pág.2) 

 

Isto significa que a tecnologia cria e possibilita novas condições e formas para a 

aprendizagem. E é neste sentido que considero pertinente perceber a utilização que os 

colaboradores da Caixa Económica Montepio Geral fazem dos atuais dispositivos móveis 

e qual o potencial que estas tecnologias enquanto dispositivos de formação. Sendo uma 

organização que emprega quase 4.000 colaboradores, em que uma percentagem elevada 

destes está colocado na área comercial, ou seja distribuídos por todo o país, e com 

necessidade de possuírem diversas certificações para o exercício da sua função, torna-se 

importante analisar a formação que lhes é dada, nomeadamente a formação e-learning. A 

opção por investigar esta temática vem do facto de que o momento em que iniciei o 

Mestrado em Educação, com especialização em Educação e Tecnologias Digitais, foi 
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também o momento em que iniciei a minha atividade como colaboradora no Montepio, 

em particular no Departamento de Formação e Desenvolvimento. Assim, optou-se pela 

situação mais conveniente: estudar o contexto em que estava recentemente inserida e, 

apesar da mudança de tema no decorrer deste trabalho, contribuir através dos 

conhecimentos adquiridos na licenciatura, mas principalmente no mestrado. Além disso, 

no início do esboço do projeto verificou-se que as investigações efetuadas eram sobretudo 

na área do ensino, pelo que a falta de investigações, em Portugal, no contexto empresarial 

e da formação profissional constitui por si uma motivação para prosseguir com esta 

temática. 

Serão assim discutidos ao longo deste trabalho os conceitos ligados à formação 

em e-learning e m-learning, mas também ligados à formação profissional e aprendizagem 

para toda a vida. A dissertação está então organizada da seguinte forma: (1) 

Enquadramento teórico e contextualização, em que se apresenta as linhas teóricas 

orientadoras da dissertação e a situação/contexto que se pretende analisar; (2) Objetivos 

do trabalho; (3) Contextualização da investigação, na qual descrevo o Departamento de 

Formação e Desenvolvimento e o trabalho que realizam em termos de formação e-

learning, e Proposta de ação, que consiste em recomendações e sugestões para a 

Instituição; (4) Abordagem metodológica assumida, na qual se apresenta o conceito de 

paradigma construtivista e estudo de caso e, por fim, (5) os resultados obtidos através da 

aplicação dos questionários.  

Através da análise e descrição duma realidade específica que são as atividades 

desenvolvidas pelo Departamento de Formação e Desenvolvimento do Montepio, em 

termos de formação e-learning, espera-se que se possa contribuir com sugestões e 

recomendações para a melhoria do e-learning, mas também para a passagem para a 

formação m-learning, tendo em conta os requisitos de qualidade, tecnológicos e até éticos.  
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I. Enquadramento teórico e contextualização 
 

A presente investigação surge no âmbito do Mestrado em Educação e Tecnologias 

Digitais que é destinado, preferencialmente, a educadores do Ensino Pré-Escolar e 

professores dos Ciclos de Ensino Básico e Secundário. No entanto, é preciso referir que, 

apesar do público-alvo mencionado, este Mestrado tem como objetivo a formação 

avançada de docentes e de outros técnicos de educação no domínio da problemática da 

integração e utilização das tecnologias digitais na educação e formação1. 

Com base neste pressuposto e tendo esta investigação o intuito de analisar a 

formação e-learning em contexto empresarial é importante, em primeiro lugar, fazer uma 

distinção clara e concisa de conceitos como educação, formação, formação profissional e 

formação ao longo da vida. 

Quanto ao conceito de educação, tanto pode significar o ato de educar como o 

resultado desse ato. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) afirmava que a “educação deve visar o pleno 

desenvolvimento da personalidade humana e o reforço do respeito do homem e das 

liberdades fundamentais” (Artigo 26.º, s.p.). A finalidade da educação está no conseguir 

que a pessoa se desenvolva de tal forma que ao chegar ao estado adulto se considere a si 

próprio como um ser livre, responsável, integrado nos grupos sociais a que pertence. A 

educação acaba sempre por pretender munir o educando com os conhecimentos, destrezas 

e atitudes que lhe permitam viver o futuro, tal como refere (Josso, 2005): 

 “ (…) A educação é apenas relativa a certos períodos da vida – que 

não estão só no início da nossa existência – quando somos 

obrigados a ir à escola, mas também nos momentos de formação 

profissional ou (…) formação contínua. (…) É exclusivamente a 

ação de uma sociedade, pelas diferentes instituições que esta 

sociedade cria, através das instâncias políticas, dos governos, para 

assegurar a transmissão de conhecimentos (…) de valores (…) dos 

saberes-fazer, dos comportamentos, que vão primeiramente 

assegurar a integração na vida social, na vida cultural, na vida 

política das novas gerações ou das gerações mais antigas (…) e que 

devem encontrar uma nova integração na sociedade depois de a ter 

perdido” (pág.116). 

   

                                                 
1 Mais informação disponível em www.ie.ul.pt  

http://www.ie.ul.pt/
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Existe, portanto, um processo de apropriação e aquisição de ideias, valores, mas 

também de comportamentos e competências, pelo que se pode afirmar que a educação 

tem um duplo papel: por um lado que o sujeito interiorize a cultura para dar continuidade 

à vida em sociedade; por outro capacita o educando para transformar, desenvolver, 

acrescentar algo à cultura e para a adaptação à mudança que a sociedade vai sofrendo. 

No que diz respeito ao conceito de formação, em sentido lato, equivale a educação: 

os dois termos usam-se indiscriminadamente, como formação ou educação da vontade, 

da personalidade, etc. Ainda assim, educação evoca mais diretamente o desenvolvimento 

das qualidades latentes no indivíduo, ao passo que “formação” designa, de preferência, a 

estrutura e organização dadas àquilo que estava antes informe ou insuficientemente 

organizado. O significado dos dois termos é, pois, mais complementar do que oposto. Em 

sentido estrito, “formação” emprega-se em dois sentidos: 

1.   Ação de preparar alguém para um ofício, função, tarefa; 

2.    Ação de ajudar alguém a adquirir determinadas qualidades ou mesmo 

certo ideal de humanidade: como formação da responsabilidade, formação 

cristã, formação do adolescente para a vida, etc. 

Sendo assim, a formação pressupõe a educação e transcende-a; esta dirige-se a 

estimular, cultivar e desenvolver energias já existentes pelo menos em germe; a formação 

modela e orienta para um fim determinado; ”formar alguém para...”; formação, como a 

educação, como o ensino, pressupõe e exige a colaboração de quem a dá e de quem a 

recebe. Tal como refere Josso (2005), na formação “somos pessoas que acompanham 

outras pessoas no seu trajeto, relativamente às suas dificuldades, quando estão em 

contexto educativo” (pág.117). A formação é um processo que ocorre durante toda a vida 

e no qual existe um acompanhamento por profissionais que sabem estar atentos, 

compreender e ajudar durante esse percurso. 

Neste contexto, avançamos para o conceito de formação profissional. Atualmente 

é comum falar-se ou ouvir-se falar deste termo. As mudanças constantes e rápidas da 

sociedade relacionadas, sobretudo, com a globalização e o progresso tecnológico têm 

gerado uma necessidade de permanente atualização de conhecimentos e competências. 

Situação que está bem patente no mundo do trabalho, exigindo que os trabalhadores sejam 

sujeitos criativos, críticos, reflexivos, capazes de se adaptar e preparados para agir quando 

a mudança da sociedade assim o exige. É importante referir, aliás, que o conceito de 

emprego está a ser substituído pelo de trabalho e que o diploma já não é sinónimo de 
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garantia de emprego. Nesta perspetiva, a empregabilidade está relacionada com a 

qualificação pessoal e a atividade produtiva depende do conhecimento. É por este motivo 

que (Canário, 2000) afirma que: 

 

 “ (…) a formação profissional não pode entender-se como 

circunscrita a uma primeira etapa prévia à entrada no mercado de 

trabalho, mas como um processo inerente à globalidade do 

percurso profissional (pág.112)”.  

Deve ser então entendida como um processo global e permanente em que os 

trabalhadores se preparam ou para o exercício de uma atividade profissional ou para a 

melhoria do seu desempenho através da aquisição e desenvolvimento de competências 

tendo em vista o aumento da eficácia e da eficiência. Assim, a capacidade que uma 

organização possui em se adaptar às alterações do meio envolvente e aos processos 

contínuos de mudança a que estão sujeitas está intimamente ligada com as políticas 

adotadas no domínio da formação e desenvolvimento dos recursos humanos.  

Isto leva-nos ao conceito de formação/aprendizagem ao longo da vida. Sintetizando 

a legislação europeia nesta matéria, este conceito abarca todos os níveis de aprendizagem, 

todas as fases da vida e as diferentes formas de aprendizagem com o pressuposto de dotar 

os cidadãos com as ferramentas necessárias para a promoção do desenvolvimento pessoal, 

para a integração social e para a participação na sociedade do conhecimento. Alheit e 

Dausien (2006) assim o mencionam ao citar o Memorandum sobre a educação e a 

formação ao longo da vida, da Comissão Europeia:  

 

" (…) A aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) não é 

apenas mais um dos aspectos da educação e da aprendizagem; ela 

deve-se tornar o princípio diretor que garante a todos o acesso às 

ofertas de educação e de formação, em uma grande variedade dos 

contextos de aprendizagem" (p. 3). 

  

Pode-se depreender que todos os conceitos estão interligados. Uma sociedade 

baseada no conhecimento e nas competências assim o exige. O aumento da concorrência 

global, as rápidas alterações tecnológicas, a fusão de funções, o aumento do nível 

educativo de trabalho e o declínio de diversas profissões pretende sujeitos motivados, 

qualificados e equipados com os conhecimentos mais avançados e recentes nos domínios 

técnicos, com acesso à informação, capazes de fazer uma utilização inteligente, pessoal e 

coletiva pois são os elementos-chave da competitividade, da empregabilidade e da 
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adaptabilidade da força de trabalho. Como consequência, as organizações têm aumentado 

o seu nível de investimento na formação dos seus colaboradores, pretendendo receber 

benefícios como aumento da produtividade, melhoria da qualidade, implementações com 

maior rapidez e ideias inovadoras associadas a aplicações tecnológicas.  

  

1.1. Future Work Skills  

 

Em 2011 o Institute for the Future (IFTF), teceu um relatório no qual previu as dez 

principais competências laborais no ano 2020, juntamente com os seus seis fatores (“six 

drivers of change” (pág.3)). Em primeiro lugar, os autores mencionam o aumento da 

esperança média de vida, esperando-se que a idade de reforma ultrapasse os 65 anos. 

Desta forma, possuir múltiplas carreiras e aprendizagem ao longo da vida de modo a 

preparar a mudança ocupacional, são situações que verão um crescimento exponencial. 

Em segundo lugar, o aumento das “smart machines and systems”, que vão alterar por 

completo o modo como produzimos, ensinamos, nos protegemos, etc. Davies, Fidler & 

Gorbis (2011), referem dois aspetos importantes: por um lado, as máquinas inteligentes 

vão estabelecer novas expetativas e normas/padrões; por outro vão criar um novo tipo de 

parceria, da qual se retirará os pontos mais fortes: 

“But the real power in robotics technologies lies in their ability to 

augment and extend our own capabilities. We will be entering into 

a new kind of partnership with machines that will build on our 

mutual strengths, resulting in a new level of human-machine 

collaboration and codependence” (pág.3)  

O terceiro fator é o que eles chamam de “mundo computacional”. Prevê-se que a 

quantidade de dados será tão grande que, em conjunto com a difusão de sensores, 

transmissões e poder de processamento, gerará uma nova oportunidade de ver, observar 

e analisar padrões. Ou seja, tudo estará programado, sistematizado como se de uma 

fórmula se tratasse. 

Segue-se, em quarto lugar, as novas tecnologias multimédia. Tecnologias para a 

produção de vídeo, animação digital, realidade aumentada ou jogos vão alterar por 

completo o nosso modo de comunicar, criando mesmo um novo tipo de linguagem. Serão 

cada vez mais privilegiados os vídeos, as animações e outros tipos de comunicação visual 

que tragam mais dinâmica e interação. Segundo os autores deste relatório: 
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“(…) virtual networks are being integrated more and more 

seamlessly into our environment and lives, channeling new media 

into our daily experience. The millions of users generating and 

viewing this multimedia content from their laptops and mobile 

devices are exerting enormous influence on culture.” (pág. 4) 

Além disso, acrescentam que estes novos tipos de media estão a originar novas 

exigências na atenção e cognição. Permitem a criação de novas plataformas nas quais as 

pessoas são levadas a produzir uma identidade virtual e novas formas para grupos 

socializarem, comunicarem e colaborarem, “bringing in new levels of transparency to our 

work and personal lives” (pág. 4). Contudo, chamam a atenção para a necessidade de 

possuir uma sensibilidade para o que é real e verdadeiro, analisando as situações e factos 

com olhar crítico e ter a perceção de que o que é hoje visto e dado como verdadeiro, 

amanhã pode não o ser. 

O quinto fator de mudança denomina-se “superstructed organizations”. As novas 

tecnologias e as novas social media platforms estão a alterar por completo a forma como 

produzimos e criamos valor, aproximando-nos do modo organizacional das grandes 

empresas. Significa que a nossa capacidade de colaborar e participar foi alargada, 

amplificada e por isso o mais importante será aprender a usar estas novas social media 

tools para trabalhar, inventar/criar e gerir a uma escala que passou de micro para macro. 

Assim, um exemplo é já o das plataformas e-learning disponíveis a todos os que têm 

interesse pela temática abordada e querem simplesmente aprender mais. 

O último fator é então um mundo conectado globalmente, em que as palavras de 

ordem são a interconectividade e interdependência. O poder não reside única e 

exclusivamente na Europa ou nos Estados Unidos, pelo contrário, os chamados países 

emergentes estão a ganhar terreno no que diz respeito à inovação, criação de emprego, 

recursos e até infraestruturas. Neste sentido, as questões da diversidade e adaptabilidade 

são importantes para quem quer continuar na competição e responder acertadamente às 

necessidades locais. 

Coloca-se assim a questão: o que significam estes seis fatores para os 

trabalhadores? Em resposta, os autores deste estudo chegaram à conclusão de que serão 

necessárias dez competências para atingir o sucesso. 
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Figura 1. Ten Skills for the Future Workforce (baseado em Davies, Fidler & Gorbis 

(2011)) 

 

 

  

 

Como está previsto, a quantidade de informação e de dados a que vamos estar 

sujeitos e a que vamos ter acesso vai crescer exponencialmente, pelo que será cada vez 

mais privilegiado um pensamento computacional, isto é, que inclua análise estatística e 

competências de raciocínio quantitativo. É neste contexto que Davies, Fidler e Gorbis 

(2011) falam de cognitive load management. A aplicação de filtros é algo que será de 

extrema relevância para não criar sobrecarga de informação, de modo a selecionar o que 

é importante. Também a utilização de ferramentas multimédia vai invadir e dominar não 

só as nossas vidas sociais, como já acontece, mas também os locais de trabalho. A 

comunicação apoiada em materiais estáticos vai ser substituída por algo que traga 

dinâmica aos conteúdos (vídeos, postcasts, animações…). O cuidado com o design e a 

apresentação não estará apenas reservada, como era habitual, a um grupo de especialistas. 

Todos terão que estar confortáveis em apresentar a informação e de uma forma muito 

mais visual. Assim sendo, a habilidade para trabalhar colaborativamente é aqui colocada. 

A colaboração virtual exige que os sujeitos possuam competências que estabeleçam 
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ligações e trabalho produtivo. Segundo os autores, apesar de ser mais fácil comunicar e 

atingir um nível de produtividade mais elevado, em termos de liderança, é preciso garantir 

que existe a motivação e o empenhamento necessários para atingir os objetivos 

delineados: 

“As a leader of a virtual team, individuals need to develop strategies 

for engaging and motivating a dispersed group (…) Ensuring that 

collaborative platforms include typical gaming features such as 

immediate feedback, clear objectives and a staged series of 

challenges can significantly drive participation and motivation” 

(pág. 12). 

Mais que possuir estas competências, Davies, Fidler & Gorbis (2011) afirmam que 

para ser bem-sucedido, os indivíduos terão que ser aprendizes para toda a vida e ser 

capazes de se adaptarem às circunstâncias que vão surgindo (adaptable lifelong learners). 

 

1.2. Emergência das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e do e-

learning 

 

 A emergência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) gerou a 

necessidade e a preocupação de estar em permanente atualização (Sociedade de 

Informação), para além de invocar, mais do que nunca, o princípio de aprendizagem ao 

longo da vida. O seu impacto é visível em áreas como a comunicação, a mobilidade, a 

informação, consumo, etc. Ou seja, transformou o modo como as pessoas agem e 

interagem e, claro, trabalham (Amaral, 2004) pelo simples facto de se poder comunicar 

em qualquer lugar e a qualquer hora. A chamada revolução tecnológica tem trazido uma 

variedade de novos equipamentos e serviços, novas soluções e designações e até mesmo 

vocabulário. Um dos grandes objetivos é chegar a mais pessoas e a mais locais. E é 

precisamente neste contexto, que já se verifica o aumento das plataformas virtuais e do e-

learning sobretudo nas Universidades por todo o mundo. É um conceito que ainda não 

gerou consenso, motivo pelo qual abarca diferentes terminologias e modalidades. 
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Figura 2. Diferentes conceções de e-learning 

 

 

Para Gomes (2005), a componente “auto-estudo com base em documentos 

electrónicos”, representada na figura anterior (fig. 2) e que está relacionada com, por 

exemplo, o recurso a CD-Rom como meio de distribuição de conteúdos, “pode ter uma 

zona de intersecção com o e-learning mas não constitui per si, uma situação de e-

learning” (s/p). 

Quanto ao e-learning visto como uma extensão da sala no espaço virtual da 

Internet e que poderá dizer respeito à disponibilização do programa das disciplinas, à 

colocação online dos sumários das aulas, das notas de avaliação, prazos de entrega, 

apresentações, etc. Gomes (2005) afirma que é incorreto designar o e-learning deste 

modo pois, na sua opinião, é uma “clara desvalorização de um conceito que se pretende 

centrado na aprendizagem” (s/p). 

No que diz respeito à ligação do e-learning com a educação à distância, poderá 

afirmar-se que existe uma maior aproximação, motivo pelo qual ainda hoje para muitos 

os dois conceitos são tidos como sinónimos. Como o próprio nome indica, nesta 

modalidade existe uma separação tanto espacial como temporal entre o aluno/formando 

e o professor/formador. Deste modo, terá que existir um meio que permita a transmissão 

da informação, dos conteúdos. Desde a correspondência por correio até à atualidade com 

a utilização de plataformas e ambientes existentes na Internet como o correio eletrónico, 
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chats, fóruns, videoconferências, todos os veículos possibilitam a “distribuição de 

conteúdos em formato hipermédia e recurso a múltiplas ferramentas de comunicação 

síncrona, assíncrona, individual ou de grupo” (Gomes, 2005, pág. 233). Pode-se então 

falar de uma “quarta geração à distância” (Gomes, 2003 e 2004; Carvalho & Cardoso 

2004, citado por Gomes, 2005 pág. 233), na qual sobressai as vertentes da comunicação 

e interação. Nesta perspetiva, o e-learning pode ser considerado um modelo de formação 

à distância ao trazer a mais-valia da interatividade, quando comparado com os modelos 

mais clássicos. 

É também de referir que o e-learning poderá ser entendido e utilizado para situações 

de apoio tutorial ao ensino presencial. Disponibilizar materiais, sugerir recursos, 

esclarecer dúvidas, fomentar debates e estimular a colaboração online são tudo atividades 

que poderão constituir uma espécie de tutoria “eletrónica”. Entramos num mundo em que 

o virtual se cruza com o presencial – blended learning. As aulas presenciais são 

complementadas com atividades à distância através de ferramentas e serviços disponíveis 

por exemplo na Internet. Estamos perante um modelo misto. 

Apesar de ser um conceito que poderá abranger diferentes modalidades e usos, para 

esta investigação o termo e-learning será entendido de acordo com a definição elaborada 

por Gomes (2005, pág.1), em que a autora o define como a “mais próxima do potencial 

pedagógico decorrente do uso das “tecnologias de redes” no desenho de situações de 

formação a distância baseada na interacção e na colaboração, no sentido da construção de 

aprendizagens significativas”. Assim sendo, vê-se o e-learning como uma modalidade 

que está intrinsecamente ligada à Internet e ao serviço World Wide Web (WWW) dado o 

potencial que daí decorre em termos de facilidade no acesso à informação – em qualquer 

hora e em qualquer ligar – facilidade tanto de publicação, distribuição como de 

atualização de conteúdos, acesso a ferramentas e serviços que permitem a comunicação e 

colaboração entre todos os intervenientes e pela possibilidade de desenvolvimento de 

“hipermédia colaborativos” de suporte à aprendizagem. 
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Figura 3. Síntese do conceito de e-learning (baseado em Gomes, 2005) 

 

 

É importante ressalvar que a tónica associada ao e-learning não deverá ser a questão 

tecnológica e eletrónica, pelo contrário, o importante é a capacidade de ser um veículo 

para a inovação, para a produção e criação de algo novo. Autores como Elliot Maise ou 

Piper Jaffray (1999, citados por Gomes, 2005, pág.7) demonstram que o e-learning 

deverá ser sobretudo exploração, experiência, envolvimento, usabilidade, algo que não só 

transmite informação mas que ao mesmo tempo amplifique a aprendizagem. Desta forma 

e estando perante organizações de grandes dimensões, inseridas numa sociedade que vive, 

pensa e se organiza de modo global e que possuem colaboradores dispersos 

geograficamente, a formação profissional propiamente dita não poderá ficar circunscrita 

a uma sala. Senão, poderá ficar dificultada a devida atualização de conhecimentos com a 

intensidade que é exigida e a competitividade dos recursos humanos nas organizações. 

Sampaio (2011) justifica a crescente adesão por parte dos diferentes tipos de entidades às 

metodologias formativas baseadas no e-learning pelo facto de permitir uma sinergia no 

processo de distribuição dos recursos de aprendizagem, disponibilizando a formação a 

um grande número de empregados, colocados em diversas áreas geográficas mas, mesmo 

assim, sem a necessidade de se ausentarem do local de trabalho e poderem adequar e 

conjugar a formação com a vida pessoal e profissional. 
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1.3. Conceito de Mobile Learning (m-learning) 

 

 À nossa volta e a cada dia que passa surge um novo equipamento. Nada de novo 

até aqui. No entanto, a novidade e a inovação se o posso afirmar está, para além do 

tamanho, no facto de ser móvel. Podemos levá-lo para todo o lado e com recurso a 

softwares como o Wireless e o Bluetooth podemos aceder a ferramentas, aplicações em 

qualquer local e a qualquer hora, maximizando o conceito já referido do e-learning. De 

acordo com Keegan (2005 citado por Gil, 2007 pág. 2), the future is wireless. A verdade 

é que, de facto, estamos a caminhar para uma tecnologia sem fios, sem necessidade de 

estar sentado num sítio específico e ligado à tomada. A questão da adaptação às 

necessidades e ao contexto de cada um, apesar de estarmos conectados com o mundo, 

impõe-se cada vez mais. 

O que se entende pois por mobile learning ou m-learning? O nome em si 

providencia a principal caraterística: móvel ou melhor mobilidade. Tal como o conceito 

anterior, o m-learning tem gerado alguma polémica. Desde a visão mais redutora, em que 

percebe o m-learning simplesmente como a possibilidade de poder transportar um 

pequeno dispositivo no bolso. Exemplo disso é o Personal Digital Assistant (PDA), o 

telemóvel ou mesmo o tablet. Segundo Trifonova & Ronchetti (2004, citado por Gil, 

2007): 

 

 “(…) enquanto o e-learning conseguiu que o 

ensino/aprendizagem pudesse ter lugar fora da sala de aula, 

o m-learning conseguiu esse mesmo feito mas sem estar fixo a 

um determinado local” (pág. 2).  

Para Pinkwart e colegas (2003, citado por Gil, 2007) a diferença entre ambos os 

conceitos é que “(…) e-learning [is] supported by digital «electronic» tools and media, 

and by analogy, mobile learning as e-learning that uses mobile devices and wireless 

transmission” (pág 2). Outro ponto de vista é o de Vavoula & Sharples (2002) que referem 

que a aprendizagem é móvel tendo em conta três aspetos/contextos: o espaço, as 

diferentes partes da vida (pessoal, profissional, lazer) e o tempo. De facto, a linha é ténue 

quando comparamos os dois conceitos e poderá apenas ser destacada a questão 

tecnológica, ou seja, o mobile learning está mais relacionado com a questão do contexto 

e disponibilidade temporal que oferece, possibilitando uma certa liberdade. Georgiev e 

colegas (2004, citado por Gil, 2007) clarifica da seguinte forma:  
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“(…) the dominant terms in the e-learning era were: multimedia, 

interactive, hyperlinked, media-rich environment, etc. In the m-

learning era terms like spontaneous, intimate, situated, connected, 

informal, lightweight, private, personal, etc. are used to 

characterize the context.” (pág. 2) 

 

Figura 4. Principais Diferenças entre o e-learning e o m-learning (baseado em Laouris, 

Yiannis e Eteokleous, Nikleia. (2005) citados por Gil, 2007) 

 

 

As caraterísticas que este tipo de metodologia tem associadas, principalmente a 

comunicação e a mobilidade, produzem uma oportunidade para melhorar e orientar o 

processo de aprendizagem, permitindo mesmo que ocorram novas formas de aprender em 

diferentes contextos. O acesso aos conteúdos pode ser feito de forma flexível, tanto em 

termos de espaço como de tempo e por isso o dispositivo móvel, enquanto ferramenta, 

funciona como um mediador da atividade pedagógica, com o pressuposto de levar à 

melhoria de competências prévias ou à interiorização de conhecimento novo. Para além 

destas vantagens, as organizações estão a aperceber-se que a adoção deste tipo de 

inovações tecnológicas e de novas estratégias podem produzir efeitos e constituir um 

papel importante na produtividade dos recursos humanos e por conseguinte no 

desempenho da empresa. 
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Existem, no entanto, alguns aspetos que podem prejudicar a implementação e a 

realização da formação m-learning. Em primeiro lugar, existem as questões relacionadas 

com o equipamento propriamente dito, ou seja, o reduzido tamanho dos ecrãs e dos 

teclados, menor capacidade de processar e velocidade e o facto de implicar acesso à 

Internet trazer custos para o utilizador. Em segundo lugar, está um problema mais 

profundo: o de estar e de poder estar permanentemente conectado. A linha que separa a 

vida profissional e pessoal poderá ficar mais esbatida pela simples razão de que a pessoa 

está acessível a toda a hora e em qualquer lugar, não desligando realmente de cada uma 

das partes. Este problema poderá causar stress, cansaço e frustração. Por este motivo, é 

importante que as organizações que pretendem implementar e disponibilizar formação 

desta tipologia consigam interligar a tecnologia com os trabalhadores e com as suas 

estratégias, pois uma mudança a este nível implica sempre alterações no modo de 

trabalhar, de decidir, no trabalho de equipa e até mesmo na forma como as pessoas 

convivem. Assim, é pertinente que a organização reflita sobre o impacto da introdução 

desta formação no contexto organizacional e estratégico. 

 

  



17 

 

II. Objetivos do Projeto 
 

A evolução histórica da educação e da própria educação à distância tem sido 

acompanhada por uma sucessão de revoluções tecnológicas. Quando uma nova 

tecnologia é criada, surgem grandes expetativas sobre a sua capacidade de operar uma 

revolução no setor da educação/ formação. Gomes (2003, citada por Sampaio, 2011) 

afirma que é possível considerar que a evolução dos modelos de ensino à distância foi 

ocorrendo no sentido de um aumento progressivo da diversidade dos media e das 

tecnologias utilizadas, quer ao nível da representação e distribuição dos conteúdos quer 

ao nível da comunicação. 

A figura 5 contempla as quatro gerações tecnológicas de educação a distância.  

Figura 5. Gerações Tecnológicas de Educação à Distância (baseado em Gomes, 2005) 

 

 
 

 

A primeira geração, Ensino por Correspondência, carateriza-se, como o próprio 

nome indica, pela correspondência postal entre o professor e o aluno. O recurso utilizado 

era documentos impressos, ou seja a representação do conteúdo era em texto. A 

comunicação bidirecional partia essencialmente da iniciativa do professor, pelo que a 

interação entre outros alunos era praticamente inexistente. 
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Quanto à segunda geração, a novidade foi a forma como os conteúdos eram 

apresentados. Não só se recorreu ao texto como também ao vídeo, som e imagem estática 

através das emissões de rádio e televisão. A comunicação permanece entre o professor e 

o aluno, contudo realiza-se mais frequentemente, de forma síncrona e ao utilizar meios 

de comunicação das massas criou a possibilidade de abarcar mais alunos. A interação 

entre estes continua quase inexistente. 

A terceira geração, com recurso ao multimédia interativo, carateriza-se 

principalmente pela interatividade, sendo possível um feedback quase imediato às 

atividades de aprendizagem. O ensino recorre à integração de múltiplos média em 

suportes digitais interativos, o que significa que a comunicação é mediada pelo 

computador e o correio eletrónico é o modo escolhido por eleição. Neste sentido, a 

comunicação é assíncrona, tanto entre professor/formador e aluno/formando, como entre 

alunos que interagem entre si, principalmente, através de fóruns de discussão e e-mails. 

A quarta geração designada de “aprendizagem em rede” é caraterizada pela 

representação multimédia dos conteúdos de ensino, estruturada sobre redes de 

comunicação por computador. A principal vantagem é que documentos e outros materiais 

produzidos e apresentados com recurso ao multimédia, podem ser alterados e 

reconstruídos por parte dos diferentes intervenientes. Cria-se a possibilidade de se 

desenvolverem situações de trabalho em grupo, interpares e de natureza colaborativa, em 

que a comunicação entre professor/formador e aluno/formador e entre alunos torna-se 

mais frequente e mediada pelo computador. 

É no contexto desta última geração que a comunicação assíncrona2 ganha uma nova 

dimensão. Através de meios como o e-mail, a flexibilidade espacial e temporal foi 

aumentada, bem como as oportunidades que estas caraterísticas facultam. É na rápida 

evolução da Internet que surge uma nova metodologia de ensino: o e-learning. Como 

refere Sampaio (2011): 

 

 “(…) assistimos actualmente à era do virtual, onde proliferam 

comunidades, escolas e cursos virtuais, conteúdos acessíveis 

através da world wide web e possibilidades como aulas 

                                                 
2 A comunicação assíncrona diz respeito à comunicação e interação que ocorre de forma temporalmente 

diferida, isto é, as pessoas interagem em momentos diferentes, com recurso a meios como o correio 

eletrónico e fóruns. A grande vantagem é a flexibilidade temporal, podendo, por exemplo, um formando 

aceder a um curso ou realizar uma atividade quando e onde lhe for mais conveniente. 
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colaborativas, interacções síncronas, acesso a conteúdos de forma 

assíncrona e partilha de conteúdos em tempo real” (pág. 42).  

Segundo a autora, no ano de 2010, em empresas portuguesas com dez e mais 

colaboradores, verificou-se que 97,2% utilizam o computador, 94,2% possuem ligação à 

Internet e 52,1% tem presença neste canal de comunicação. Com esta abertura das 

empresas às tecnologias, surgiu a necessidade de promover novas possibilidades de 

aprendizagem tirando partido das novas ferramentas que estavam à disposição. Tornou-

se possível equacionar soluções de formação para grandes grupos, que em outros tempos 

seria algo de muito dispendioso quer em termos de custos mas também de tempo. 

É neste âmbito e tendo como contexto organizacional o Montepio, que os meus 

objetivos para este projeto são: 

 

Quadro 1. Objetivos definidos para o projeto 

 

 

 

  

Objetivos Gerais Objetivos Específicos 

Técnicas de 

análise/recolha de 

dados 

Participantes 

Caraterizar a formação e-learning 

realizada pelo Departamento de 

Formação e Desenvolvimento do 

Montepio; 

Descrever o processo da formação e-

learning Análise 

Documental 

 

Identificar as principais áreas de 

formação 

Perceber, através de amostragem, 

qual a utilização que os 

funcionários do Montepio fazem 

das tecnologias móveis; 

Identificar os tipos de dispositivos 

móveis utilizados pelos colaboradores 

e a frequência da sua utilização 

Questionário 
Colaboradores 

Montepio 

Verificar que aplicações e serviços 

móveis são mais utilizados 
Questionário 

Colaboradores 

Montepio 

Conhecer a perceção que os 

funcionários do Montepio têm das 

potencialidades das tecnologias 

móveis; 

Perceber a disponibilidade dos 

colaboradores em realizar formação m-

learning 

Questionários 
Colaboradores 

Montepio 

Identificar os métodos utilizados pelos 

colaboradores para a sua atualização 

profissional 

Questionários 
Colaboradores 

Montepio 
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III. Contextualização da investigação e proposta de ação 

O Departamento de Formação e Desenvolvimento está inserido na Direção de 

Recursos Humanos do Montepio, juntamente com outros dois departamentos, o de Gestão 

Administrativa e o de Estratégia e Controlo de Gestão. A sua principal missão é assegurar 

as necessidades de formação identificadas de acordo com as orientações estratégicas 

definidas para o Grupo e garantir o acompanhamento da gestão de Recursos Humanos 

junto das áreas funcionais3. Pretende apoiar a estrutura do Grupo Montepio na gestão dos 

seus colaboradores, através do desenvolvimento das suas competências individuais e 

respetiva adequação às funções, para facilitar o desempenho das suas responsabilidades 

e o cumprimento dos objetivos individuais e de equipa. No que diz respeito 

especificamente à formação, algumas das atividades desenvolvidas são: 

● Identificação das necessidades de formação no quadro estratégico de modo a 

apresentar e desenvolver programas de formação que permitam assegurar as 

competências críticas para os diversos segmentos profissionais; 

● Desenvolver e coordenar cursos de formação adequados aos planos de carreiras e 

funções, para garantir o cumprimento dos níveis adequados de qualidade e 

funcionalidade; 

● Coordenar e supervisionar a realização de ações de formação, mediante a 

avaliação das mesmas e dos conhecimentos adquiridos, verificando o seu impacto 

na melhoria dos desempenhos e evolução na carreira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Informação retirada de documentos internos do Montepio Geral 
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O organograma da Direção de Recursos Humanos encontra-se representado na 

figura 6. 

Figura 6. Organograma da Direção de Recursos Humanos 

 

 

Com base nesta missão e no desenvolvimento das atividades mencionadas, surgiu, 

em 2008, a necessidade de investir e apostar numa nova metodologia de formação, o e-

learning. A constante necessidade de inovar e de modificar a forma de difundir e 

consolidar os conhecimentos, a par do crescente nível de exigência do contexto em que 

as Instituições financeiras operam e da implementação de políticas que promovessem a 

eficiência funcional e otimizassem os custos da atividade, fez com que a formação e a 

difusão de saberes através de metodologias e-learning assumisse maior preponderância. 

Foi neste contexto, para responder às exigências internas e externas, que o Departamento 

de Formação e Desenvolvimento propôs a implementação de projetos em e-learning em 

parceria com uma empresa tecnológica, de modo a garantir o fornecimento de uma 

plataforma onde fosse possível alojar, gerir e acompanhar toda a formação do Montepio 

deste tipo. É relevante mencionar que, através da experiência que tenho vindo a adquirir 

enquanto colaboradora do Montepio, o processo de formação, neste caso em e-learning, 

inicia-se sempre com a colmatação de uma necessidade, que pode surgir de duas formas 
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diferentes: ou uma respetiva Área/Direção identifica uma temática para a qual a sua 

equipa de possuir ou atualizar conhecimentos ou surge uma nova diretriz de entidades 

supervisores (ex: Banco de Portugal, CMVM) em que a Instituição é obrigada a 

disponibilizar a informação aos seus colaboradores, o que abrange na maioria dos casos 

uma grande parte dos empregados. Após a fase de identificação/diagnóstico da 

necessidade, começa a de conceção dos conteúdos, que também pode realizar-se de duas 

maneiras: ou os conteúdos são criados internamente e existe um trabalho conjunto entre 

a Direção, que trabalha e está por dentro da temática, e o Departamento de Formação e 

Desenvolvimento, que trabalha do ponto de vista pedagógico; ou é solicitada a uma 

empresa de formação que crie os conteúdos, os quais serão então validados 

posteriormente pela respetiva Direção, existindo sempre o acompanhamento por parte do 

departamento de formação. O mesmo procedimento sucede com o tipo de atividades 

intermédias que possam surgir e a avaliação de conhecimentos final. É um trabalho que 

pode levar até vários meses e sofrer diversas alterações para que os objetivos propostos 

no curso sejam atingidos. Antes de o disponibilizar, para além de já estarem definidos os 

respetivos tutores, são efetuados testes pois o software existente principalmente nos 

balcões tem diversas medidas de segurança. Caso não haja qualquer problema, é então 

dado o início ao curso, em que cada formando recebe, por email, uma convocatória, na 

qual é indicada o período que tem para realizar a formação, o link para aceder à plataforma 

e o meio a utilizar para a resolução de problema. No final, os resultados obtidos são 

comunicados às Direções com colaboradores que estariam a frequentar a formação, 

fazendo um registo em base de dados dos mesmos, já que a informação é frequentemente 

solicitada para relatórios e balanços. 

Apesar de não estar definido oficialmente um modelo de formação e-learning, 

através da análise aos serviços disponibilizados pela empresa tecnológica e presentes na 

plataforma, podemos pressupor a forma como é definida e delineada a formação em e-

learning. Através do sistema de gestão da Aprendizagem (Learning Management System 

- LMS), o Montepio pode efetuar uma gestão integrada da formação. Keegan (2002, citado 

por Silva & Pinheiro, pág. 2) considera que estas plataformas de aprendizagem ou 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Virtual Learning Environments – VLEs) 

permitem a uma “instituição desenvolver materiais de aprendizagem, disponibilizar 

cursos (…), proceder a testes e avaliações e gerar bases de dados (…) com possibilidade 

de monitorização dos respetivos resultados e progressão, por via eletrónica”. A 
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selecionada para o efeito foi a plataforma Moodle, utilizada por milhares de pessoas em 

todo o mundo. 

A disponibilização de formação e-learning, em 2008, estaria prevista para um 

universo de cerca de 2000 formandos. O papel do Montepio foi e é providenciar os 

conteúdos, os participantes, a avaliação e outros materiais necessários à configuração das 

atividades. Porque foi então escolhida uma plataforma LMS Moodle4? Trata-se de uma 

aplicação que é passível de se adequar a diferentes ambientes de formação e sendo uma 

tecnologia open source reduz os custos de licenciamento. Esta é aliás uma das principais 

razões pelas quais as empresas têm vindo a apostar no e-learning, pois é uma 

oportunidade para reduzir os custos associados à formação, sobretudo formação 

presencial. Para além destas caraterísticas, a plataforma LMS possui os seguintes aspetos: 

 

●  Compatibilidade com qualquer tipo de browser; 

● Interface amigável e parametrizável; 

●  Ferramentas que permitem o desenvolvimento de dados estatísticos, para 

controlo da formação; 

● Ferramentas de comunicação e apoio à formação, como fóruns, chats, acesso 

direto aos tutores, etc.); 

● Suporte para uma multiplicidade de cursos; 

Na aplicação é possível ainda ter perfis de utilizador, definidos e geridos pelo 

Administrador, tal como registo de participantes e páginas pessoais de alunos. O 

Administrador tem igualmente à disposição uma diversidade de recursos que lhe permite 

compor diferentes atividades, como por exemplo, fóruns de discussão, chats, 

questionários. Através da plataforma, é possível construir uma atividade, incorporando 

conteúdos que podem estar em vários formatos (Word, PowerPoint, flash, vídeo) com 

avaliação, e acompanhar sempre o percurso que o formando efetua, para que, através dos 

relatórios de atividade, seja possível conhecer o seu envolvimento em cada curso. Para 

além deste perfil, existe também o de tutor. O papel do tutor é fundamental para o sucesso 

da formação e-learning. A partir de um conjunto de ferramentas, pode monitorizar e 

intervir no desempenho do grupo de formandos que lhe está afeto. Retirar dúvidas, dar 

sugestões e apoiar são algumas das funções que o tutor com mais frequência realiza. 

                                                 
4 Informação retirada de documentos internos do Montepio Geral 
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É, sem dúvida, um papel que, em 2013, cresce e se expande a diversos 

departamentos e direções do Montepio. Nesse ano, o protocolo com a empresa 

tecnológica foi renovado mas com algumas ligeiras diferenças: os serviços foram 

adaptados para um universo de cerca de 5000 utilizadores e à possibilidade de estar a 

ocorrer diversos cursos em simultâneo. Por forma a executar o plano de formação, este 

tipo de ação tem registado uma expressão significativa, a representar em 2013 mais de 

metade do volume de formação. No total, o número de ações realizadas foi de 316, 

abrangendo cerca de 3.797 colaboradores, sendo que 68% das ações correspondem a 

formação e-learning, com uma duração média de 3 horas. As principais temáticas 

abordadas dizem respeito a áreas que vão desde o Risco, Gestão e Recuperação de 

Crédito, Prevenção do Branqueamento de Capitais, Letras e Livranças, Linhas 

Protocoladas até à Responsabilidade Social. É de referir que os pedidos das empresas do 

Grupo Montepio para disponibilização aos seus colaboradores de cursos e-learning na 

plataforma que a Direção de Recursos Humanos utiliza têm aumentado, contribuindo para 

o aumento do volume de formação, e evidenciando a importância que a formação e-

learning representa no sentido de garantir a formação profissional e obrigatória dos 

colaboradores.  

No decorrer deste trabalho, o Montepio optou pela mudança de fornecedor e 

consequentemente de plataforma e-learning. A qualidade do serviço prestado pela 

empresa anterior ficou aquém do esperado e mantendo-se a necessidade de possuir uma 

plataforma em regime de ASP (Application Service Provider) foi lançada uma consulta a 

mercado com o objetivo de garantir que a Instituição obtinha um produto com a melhor 

relação qualidade/preço. Os serviços solicitados pelo Montepio mantiveram-se, tendo 

sido estabelecido um contrato de implementação, gestão e manutenção de cursos de 

formação, no qual ficasse garantido que é possível: configurar o ambiente de cada ação 

de formação (ex: definição, criação de atividades, modelo de avaliação, criação de 

participantes e de turmas); gerir, criar, disponibilizar e explorar dados estatísticos dos 

cursos; implementar modelos de avaliação definidos; disponibilizar permanentemente a 

infraestrutura via internet; definir os níveis de serviços e acesso tendo em conta o universo 

de participantes nas ações de formação. É importante não esquecer que a tecnologia teria 

que ser compatível com níveis de acesso para cerca de 5000 utilizadores e à oferta de 

vários cursos em simultâneo, para o mesmo utilizador.  
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A empresa selecionada propõe ao Montepio a utilização da plataforma Cornerstone 

OnDemand5. Para explicar o fundamento da escolha, evidencio algumas das suas 

vantagens: 

 

Figura 7. Algumas vantagens da Plataforma Conerstone OnDemand 

            

Neste contexto, e tendo em conta que a formação foi alargada ao grupo, é expectável 

que haja uma grande dispersão demográfica. Com balcões, departamentos e direções 

espalhadas por todo o país e ainda colaboradores que trabalham noutros países, logo 

noutros fusos horários, a questão de como garantir que possuem a formação de que 

necessitam coloca-se, mas não só. A exigência que o setor bancário e financeiro traz aos 

que nele se inserem aliada às exigências da vida pessoal e à necessidade e possibilidade 

de atualmente, através dos equipamentos tecnológicos móveis, se poder aceder à 

informação e formação em qualquer hora e qualquer lugar, dá espaço para que, por forma 

a cumprir os diferentes objetivos definidos, seja levantada a hipótese de recorrer à 

formação m-learning. Além disso, o modo como atualmente o e-learning é desenvolvido, 

através de um sistema de gestão da aprendizagem, tem criado cursos totalmente 

assíncronos, em que a interação humana é reduzida. Sampaio (2011) afirma que “esta 

aplicação do e-learning pode ser considerada uma “aplicação-limite” (pág.25), pois as 

ferramentas de comunicação habitualmente utilizadas são sobretudo o helpdesk e os 

emails, como é o caso do Montepio em que a tutoria e as dúvidas são esclarecidas na 

maioria das vezes através destes métodos. A mesma autora refere ainda alguns aspetos 

que podem constituir obstáculos ao uso do e-learning, nomeadamente: 

1. “Falta de competências na utilização das aplicações web;  

                                                 
5 Informação retirada de documentos internos do Montepio. 
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2. Recursos de hardware limitados e ligação deficiente ao nível da Internet;  

3. Frustração provocada pela falta de recursos pedagógicos, ou dificuldade no 

acesso aos mesmos, devido a constrangimentos tecnológicos;  

4. Falta de adaptação à ausência de comunicação presencial (face a face);  

5. Sentimento de isolamento, provocado pela falta de interacção humana;  

6. Necessidade de alteração de práticas de trabalho que exigem uma participação 

activa do formando na construção da aprendizagem;  

7. Falta de motivação;  

8. Dificuldade em gerir o tempo para dedicar à aprendizagem on-line;  

9. Falta de responsabilização pela aprendizagem a distância” (pág.26). 

Tendo em conta todos estes aspetos, e ressaltando que alguns colaboradores do 

Montepio questionaram a possibilidade de aceder à formação disponibilizada na 

plataforma através dos seus equipamentos móveis, nomeadamente o ipad, é importante e 

pertinente saber e perceber se a formação m-learning pode estabelecer-se como uma 

alternativa. Para Sharples (2006) existe uma oportunidade de planear e concetualizar a 

aprendizagem de forma diferente, criando comunidades de aprendizagem alargadas, 

ligando as pessoas no mundo real e virtual, fornecendo “expertise on demand” (pág.3) e 

suportar a aprendizagem ao longo da vida. Aliás, o que está em jogo quando falamos de 

mobile learning, segundo (Walker, 2006), não é o facto de se aprender através de 

dispositivos móveis, mas sim aprender em diferentes contextos: “mobile learning is not 

something that people do; learning is what people do. With technology getting smaller, 

more personal, ubiquitous, and powerful, it better supports a mobile society” (pág.4). É 

por isso importante que o foco esteja na relação entre a tecnologia e o aluno/formando, 

em vez de olharmos a tecnologia e o sujeito separadamente. A formação m-learning, 

apesar de possuir atualmente uma multiplicidade de perspetivas, considera ou deve 

considerar não só a mobilidade do sujeito, o uso universal, omnipresente da tecnologia 

pessoal, a possibilidade da aprendizagem ocorrer de forma informal, mas também basear-

se nas práticas que permitem uma aprendizagem efetiva: centrar-se no aluno/formando, 

tendo em conta os seus conhecimentos e competências; centrar-se no saber, no 

conhecimento, na informação válida, ensinada de forma eficiente e através de métodos 

criativos e pertinentes; centrar-se na avaliação formativa, dando apoio, acompanhamento 

e orientação e, por último, centrar-se na comunidade, em que alunos partilham 

conhecimento e apoiam-se mutuamente nas suas dificuldades (Sharples, 2005). 
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Figura 8. Convergência entre aprendizagem e tecnologia (retirado de Sharples (2005). 

Towards a Theory of Mobile Learning) 

 

 

 

A minha proposta de ação será portanto indicar uma série de aspetos que devem ser 

tidos em conta quando queremos criar, implementar e disponibilizar formação m-

learning. Como já foi mencionado anteriormente, mobile learning é um conceito que tem 

agregado uma série de ideias, visões e perspetivas. De acordo com Winters (2006), devido 

às experiências e ao uso que diferentes comunidades têm feito da formação m-learning, 

tem proliferado diferentes concetualizações, dificultando a sua caraterização. Mesmo 

assim, evidenciam-se quatro grandes categorias. 

Na primeira, o mobile learning é visto como a aprendizagem através da utilização 

de dispositivos móveis (PDA, smartphones, Ipad, etc.). Na segunda, é vista como uma 

extensão do e-learning. Na terceira categoria, o mobile learning faz parte do que pode ser 

considerado como educação formal ou tradicional e na última perspetiva o foco está na 

mobilidade do sujeito, ou seja qualquer aprendizagem efetuada quando o aluno não está 

fixo ou qualquer aprendizagem em que o aluno tenha aproveitado as oportunidades 

oferecidas pelos dispositivos móveis (Winters, 2006). Neste cenário, quais os pontos que 

devem ser tidos em conta quando falamos de formação m-learning? Com base em 

diversos autores (Sharples, Tayler & Vavoula, 2005; Winters, 2006), ao desenhar este 

tipo de formação devemos ter em atenção o contexto, o currículo, a cultura, a ética, as 

ferramentas, o acesso à informação e às pessoas, as atividades de aprendizagem, a 
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comunicação e a apropriação. Ou seja, não podemos esquecer quem é o nosso público, as 

relações e o conhecimento que ele já possui e onde e quando ocorre a aprendizagem. 

 

“For the era of mobile technology, we may come to conceive of 

education as conversation in context, enabled by continual 

interaction through and with personal and mobile technology.” 

(Sharples, Taylor & Vavoula, 2005, pág.6) 
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IV. Metodologia 

Nesta secção apresento a metodologia utilizada no meu trabalho, dando a conhecer 

os procedimentos adotados (fases do desenvolvimento da investigação), paradigma e 

design de investigação, os participantes e os instrumentos e técnicas de recolha de dados.  

4.1 Procedimentos adotados 

 

No decorrer deste trabalho, o objeto de estudo inicialmente concetualizado teve que 

ser reformulado. O foco estava direcionado inicialmente para os diretores e os gestores 

de topo da Instituição dado que se procurava analisar a complexidade decorrente de haver 

pessoas que desempenham aquele tipo de funções na empresa e que, necessariamente, 

desenvolvem atividades que visam o desenvolvimento das suas próprias competências. 

Para conseguir colmatar esta dificuldade, estaria em estudo a formação em m-learning na 

Instituição. Foi-me transmitida a informação, pela minha chefia, de que os colaboradores 

com funções diretivas teriam na sua posse equipamentos como tablets e smartphones. Se, 

numa primeira fase, o objetivo seria perceber o uso que fazem desta tecnologia, numa 

segunda fase, seria perceber o potencial que esta teria para disponibilizar a formação e ao 

mesmo tempo dinamizá-la, por forma a garantir que este conjunto de pessoas, devido à 

sua mobilidade constante, teria acesso à formação e poderia obter a certificação e o 

desenvolvimento de competências necessários para exercer a sua função. Contudo, o 

acesso aos colaboradores com funções diretivas revelou-se difícil levando a tornar 

inviável a concretização do projeto e a que os objetivos iniciais tivessem que ser alterados. 

Assim sendo, optou-se por modificar o objetivo e o objeto de estudo e adotar outro 

procedimento. O objetivo deste trabalho passou a centrar-se, por isso, em analisar a 

formação e-learning que é realizada na Caixa Económica Montepio Geral, mas não 

abandonando a ideia de que a formação m-learning poderá constituir mais uma via para 

garantir que a formação é fornecida aos colaboradores, algo que, pelo que pude presenciar 

através da minha prática profissional (enquanto colaboradora desta organização), não 

acontece neste momento. Desta forma, para além da descrição e análise da formação que 

é efetuada na Instituição e os métodos que adota, seria importante e interessante alargar 

o público do estudo aos trabalhadores, através de um processo de amostragem. Os 

objetivos passariam por (i) perceber se têm ao seu dispor tecnologia móvel, (ii) perceber 

que utilização fazem desta e (iii) que perceção têm do seu potencial para a sua própria 

formação. Após a recolha e análise de dados e a elaboração de resultados, planeiei 
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transmiti-las ao Departamento de Formação e Desenvolvimento sob a forma de 

indicações e recomendações sobre que métodos seguir e que aspetos haverá a melhorar. 

 

4.2 Paradigmas e Design de Investigação 

 

Qualquer investigação tem por base um paradigma que “orienta e perspetiva ao 

investigador o delineamento de uma estrutura para o seu estudo” (Pedro, 2010, pág.3) e 

a definição da metodologia a utilizar. Fundamenta-se nas crenças e valores que o 

investigador possui, mas tem em conta o problema de investigação. 

Segundo Aires (2011, pág. 6) no seio das Ciências Sociais e Humanas, tem-se 

desencadeado, ao longo das duas últimas décadas, “uma revolução silenciosa que se tem 

traduzido no aprofundamento teórico e metodológico de modelos de investigação 

divergentes do paradigma positivista dominante”. Isto é, atualmente dá-se mais enfoque 

à análise textual, à entrevista e à etnografia ao invés das estatísticas experimentais, 

aprofundando-se então a relação entre o investigador e a sua investigação.  

O presente estudo está enquadrado no paradigma 

construtivista/interpretativo/naturalista (Creswell, 2007; Cohen, Manion & Morrison, 

2000 citado por Pedro (2010, pág, 6)). O pressuposto desta perspetiva é que os sujeitos 

tendem a entender o mundo de forma individual, desenvolvendo ideias, visões e 

significados próprios das suas experiências. É criado um entendimento múltiplo e 

subjetivo do mundo. O objetivo da investigação é então analisar a multiplicidade de 

significados existentes, tentando reduzir a sua complexidade através da congregação de 

categorias e ideias (Pedro, 2010). A realidade, os acontecimentos, os comportamentos são 

examinados de forma situada, isto é, o contexto em que a situação ocorre, o momento 

sócio-cultural dos sujeitos é tido em consideração. A recolha e análise de dados prende-

se, assim, a uma perspetiva qualitativa utilizando processos como a prática de diálogo, 

questionamento e interação, numa metodologia essencialmente indutiva. Quanto ao 

investigador, este admite que o seu significado da realidade exerce influência sobre a 

investigação que leva a cabo, posicionando-se no seu interior (Pedro, 2010). O seu papel 

é explicitar e estruturar os significados que os outros indivíduos detêm. 
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Quadro 2. Paradigma Construtivista (baseado em Denzin & Lincoln, 1994, pág. 13 

citado por Aires, 2011, pág. 19).  

 

 

Como estratégia de organização da investigação considerei o estudo de caso como 

a mais adequada uma vez que se pretende apresentar os resultados com um elevado grau 

de contextualização e discuti-los no quadro dos objetivos e natureza da Instituição 

selecionada para o projeto. Com base em Bassey (1999, citado por Afonso, 2005, pág. 

70) e Yin (1988, citado por Carmo & Ferreira, 1998, pág. 216) posso referir que constitui 

uma abordagem empírica situada num espaço e tempo, com o principal propósito de 

responder a questões de como e porquê. O presente trabalho insere-se nesta abordagem 

pois a definição do problema de investigação foi proveniente da minha própria 

experiência e de situações ligadas à minha prática profissional, com a formulação de 

objetivos de investigação que pretendem a compreensão de um contexto específico da 

organização.  

Tendo em conta as caraterísticas desta abordagem enunciadas por Benbasat e 

colegas (1987, citado por Araújo et alli, 2008, pág. 7), podemos observar, no quadro 2, 

que: 
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Quadro 3. Checklist das caraterísticas de um estudo de caso 

Caraterísticas do estudo de caso Sim (Como?) Não 

Fenómeno observado no seu ambiente natural 
Sim, no contexto do Montepio no 

âmbito da função desenvolvida. 
 

Dados recolhidos utilizando diversos meios 
Sim. Realização de entrevistas e 

questionários 
 

Uma ou mais entidades são analisadas; 
Sim, a organização Montepio através de 

uma amostragem por conveniência. 
 

A complexidade da unidade é estudada 

aprofundadamente; 
 Não 

Pesquisa dirigida aos estágios de exploração, 

classificação e desenvolvimento de hipóteses 

do processo de construção do conhecimento; 

Sim, explorando o modo como os 

colaboradores fazem a gestão da 

utilização dos seus dispositivos móveis. 

 

Não são utilizados formas experimentais de 

controlo ou manipulação; 

Sim. Não foi realizada nenhuma 

experiência nem manipulação. 
 

O investigador não precisa especificar 

antecipadamente o conjunto de variáveis 

dependentes e independentes; 

Sim. Não foi necessário.  

Os resultados dependem fortemente do poder 

de integração do investigador; 

Sim. Estou integrada na equipa de 

colaboradores do Montepio. 
 

Podem ser feitas mudanças na seleção do caso 

ou dos métodos de recolha de dados à medida 

que o investigador desenvolve novas 

hipóteses; 

Sim. Alteração do objeto de estudo.  

Pesquisa envolvida com questões "como?" e 

"porquê?" ao contrário de “o quê?” e 

“quantos?” 

Sim. Apesar de haver necessidade de 

realizar questões que contenham 

“quantos?” e “o quê?, o objetivo 

principal passa por questões 

relacionadas com “porquê?” e “como?” 

 

 

Ao realizar esta dissertação no Montepio Geral pude realizar um estudo que é 

“particular, específico e único” (Afonso, 2005, pág. 70) daquela organização em que o 

produto final é uma descrição do fenómeno que está a ser estudado que conduz à sua 

compreensão. 
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4.3 Participantes 

 

Desta forma, o público-alvo desta investigação serão os colaboradores do 

Montepio, sendo selecionada uma amostra para aplicação de um inquérito por 

questionário a fim de ver respondidas as questões levantadas. Seguindo, no meu trabalho, 

um enfoque qualitativo importa realçar que se extraem resultados que “não podem ser 

generalizados à população” do Montepio “mas do qual se poderão obter informações 

preciosas, embora não se utilizando sem as devidas cautelas e reserva” (Carmo & Ferreira, 

1998, pág. 197). Para obtenção da referida amostra foi utilizado o método de amostragem 

por conveniência, em que “os casos escolhidos são os (…) facilmente disponíveis” (Hill 

& Hill, 2005, pág. 49). Esta escolha deveu-se ao enquadramento profissional em que me 

encontro, como colaboradora do Montepio, facilitando a abordagem aos sujeitos 

poupando recursos.  

Neste sentido, a amostra compreendeu 326 colaboradores de seis Direções 

diferentes: uma da área Comercial (situada no norte do país) e cinco de áreas dos Serviços 

Centrais (Back office). 

 

4.4 Técnicas de Recolha de Dados 

 

A “recolha de dados constitui (…) a fase inicial do trabalho empírico” sendo 

necessário realizar, de seguida, a organização e o tratamento dos dados que são 

consideradas como “tarefas mais exigentes e complexas” que a primeira (Afonso, 2005 

pág. 111). Ao utilizar a abordagem anteriormente descrita, o investigador tem ao seu 

dispor como técnicas de recolha de dados “a observação, a entrevista, a análise 

documental e o questionário” (Carmo & Ferreira, 1998, pág. 218). Neste trabalho utilizei 

as últimas três técnicas.  

4.4.1. Análise Documental 

 

Uma das técnicas de recolha de dados foi a análise documental que é entendida como 

uma técnica indireta ou não-interativa (Colás, 1992, citado por Aires, 2011, pág. 24). 

Esta que passa por utilizar “informação existente em documentos anteriormente 

elaborados, com o objetivo de obter dados relevantes para responder às questões de 

investigação” (Afonso, 2005, pág. 88). A análise documental foi utilizada, no meu caso, 

para a caraterização da formação e-learning da organização. 
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4.4.2. Questionário 

 

Outro meio utilizado foi o inquérito por questionário. Carateriza-se, como refere 

Afonso (2005), por um conjunto de questões às quais se responde por escrito e que podem 

ser realizadas a um número alargado de sujeitos pois tem como objetivo principal a 

obtenção de dados. A implementação deste questionário teve como principais objetivos 

perceber a utilização que é feita dos atuais dispositivos móveis (tablets, smartphones, 

computadores portáteis) e qual o potencial destas tecnologias enquanto dispositivos de 

formação. Criado com o propósito de permitir responder aos objetivos enunciados, é de 

mencionar que as categorias foram baseadas em diversos indicadores do Instituto 

Nacional de Estatística (INE).  

Com base no levantamento efetuado por esta entidade, verifica-se que, em 2013, os 

grupos etários que mais utilizam o telemóvel são as pessoas entre os 16-24 anos (99,2%), 

entre os 25-34 anos (98%) e entre os 35-44 anos (98,8%), sendo que a proporção de 

indivíduos entre os 16 e os 74 anos que possuem telemóveis com ligação à internet é 

inferior (35,4%) à dos que não possuem (63,2%)6. Saliento também o indicador relativo 

à proporção de agregados domésticos privados com pelo menos um indivíduo com idade 

entre 16 e 74 anos e com computador em casa (inclui computador de bolso), em que são 

os agregados com crianças que apresentam uma maior percentagem (92,2%) em 

comparação com os agregados sem crianças (56,3%). Quanto à frequência da utilização 

da Internet7, apurei que 78,9% dos indivíduos entre os 16 e os 74 anos utiliza-a todos ou 

quase todos os dias e principalmente para enviar ou receber um e-mail (83,6%), participar 

em redes sociais (72,4%), colocar conteúdos num website (58,1%), pesquisar informação 

sobre produtos ou serviços (86,2%), ler ou fazer download de notícias online, jornais ou 

revistas de notícias (73,7%), jogar ou fazer download de jogos, imagens, filmes ou música 

(49,3%) e ouvir rádio ou ver televisão (45,8%)8. Relativamente às atividades efetuadas 

                                                 
6 Os indicadores consultados foram a Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizam 

telemóvel (%) por Grupo etário; Anual e a Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que 

utilizam telemóvel (%) por Tipo de telemóvel utilizado; Anual (INE, Inquérito à Utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Famílias), tendo sido feita a último atualização dos 

dados em 06 de novembro de 2013. 
7 Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros 3 meses do 

ano (%) por Frequência de utilização de meios informáticos; Anual (INE, Inquérito à Utilização de 

Tecnologias de Informação e Comunicação pelas Famílias). O ano de referência é o de 2014. 
8 Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros 3 meses do 

ano (%) por Tipo de atividades efetuadas na Internet (comunicação e criação de conteúdos) e Proporção 

de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros 3 meses do ano (%) por 

Tipo de atividades efetuadas na Internet (acesso a informação e uso de serviços online) 
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na internet relacionadas a aprendizagem e a vida profissional, podemos observar pelo 

gráfico 1 (Anexo A) que as principais são consultar wikis para obter conhecimento em 

qualquer temática (57,9%) e procurar informação sobre educação e formação ou oferta 

de cursos (57%). É de mencionar que frequentar cursos online obteve uma percentagem 

muito baixa (4,3%). No que diz respeito aos equipamentos portáteis, é passível de ver no 

gráfico 2 (Anexo A) que os indivíduos entre os 16 e os 74 anos utilizam sobretudo, para 

aceder à internet fora de casa e no local de trabalho, o computador portátil (inclui tablet) 

(37,8%) e o telemóvel ou smarthphone (48,1%). Através da visualização do gráfico 3 

(Anexo A), vê-se que realizam principalmente atividades que se prendem com o envio e 

receção de emails (70,1%), a participação em redes sociais (63,1%) e a leitura ou 

download de notícias online, jornais ou revistas de notícias (53,5%). 

Com base nesta informação e após a elaboração da primeira versão do questionário, 

foi realizado um pré-teste. O questionário foi distribuído a 20 pessoas, sendo esta uma 

amostra de conveniência, constituída por pessoas da rede social do investigador, que o 

preencheram e, numa folha à parte, apontaram limitações, aspetos poucos claros e 

possíveis modificações. Com base nas sugestões apresentadas por esses participantes, 

procedeu-se às respetivas alterações. Posteriormente, o questionário foi submetido à 

avaliação de dois especialistas9 que fizeram novas sugestões (Anexo B) que foram 

prontamente aceites e incorporadas no questionário, tendo sido criada a versão final do 

questionário, que se encontra em anexo (Anexo C). 

 Para a sua realização, elaborei 5 perguntas fechadas, 1 pergunta aberta e 6 

semiabertas. Segundo Hill & Hill (2005) as respostas fechadas caraterizam-se por o 

indivíduo ter obrigatoriamente de escolher uma das respostas apresentadas. As respostas 

abertas são aquelas em que a pessoa responde pelas suas próprias palavras às perguntas 

que são colocadas. Estas duas formas de resposta apresentam também várias vantagens 

bem como desvantagens. Segundo os mesmos autores, as vantagens das respostas abertas 

são as seguintes: mais informação e por vezes mais rica e detalhada. As desvantagens 

estão relacionados com a interpretação das respostas poder ser mais demorada, a 

codificação das mesmas poder ser mais complexa e a nível estatístico são mais difíceis 

de serem analisadas. Quanto às perguntas de resposta fechada a principal vantagem é a 

fácil análise, e em alguns casos esta pode ser feita de uma forma mais sofisticada. As 

                                                 
9 Investigadores do Instituto de Formação da Universidade de Lisboa. O grupo de Investigação está ligado 

às temáticas Educação, Tecnologias e Sociedade. A área de investigação e ensino centra-se no Currículo, 

Didática e Formação de Professores.  
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desvantagens prendem-se com o facto de que a informação poderá ser demasiado curta, 

levando a conclusões muito simples. As respostas semiabertas caracterizam-se por 

respostas em que o investigador apresenta algumas opções, contudo dá a oportunidade ao 

inquirido de apontar outras hipóteses.  

O processo de aplicação dos questionários foi algo que tomou algum tempo. A ideia 

inicial seria aplicá-lo através da ferramenta Google Docs. No entanto, foi impossível levá-

la a cabo pois nem todos os inquiridos poderiam aceder ao link fornecido (algo que eu 

própria testei ao não ter acesso a nenhum dos recursos Google). O facto está relacionado 

com a colocação, função e permissão em termos informáticos, nomeadamente por 

questões de segurança. Desta forma, articulei com a coordenadora do meu departamento 

e foi decidido que seria feito uma versão em papel do mesmo questionário para 

posteriormente ser enviado por email aos colaboradores inseridos na amostra. Para tal 

acontecer, após autorização da diretora da Direção de Recursos Humanos, foi remetido, 

em primeiro lugar, um email aos diretores, no dia 29 de setembro, a informar que os 

colaboradores da sua direção iriam rececionar um pedido de colaboração para responder 

a um questionário no âmbito de uma dissertação de mestrado. A aplicação propriamente 

dita demorou mais tempo, tendo sido adiada por diversas ocasiões e motivos. Para além 

das alterações que foram feitas ao questionário inicial, articuladas com o orientador e os 

dois especialistas da área, a preparação do email a ser remetido aos inquiridos e da lista 

com os correios eletrónicos, acrescentou a validação por parte do meu departamento.  

O envio propriamente dito para os colaboradores da amostra ocorreu no dia 02 de 

dezembro, num total, como foi já mencionado, de 326 questionários. Devido à área 

geográfica da Direção Comercial e ao volume de trabalho próprio da época do ano, na 

qual se realizam balanços e fechos de ano, o prazo para devolver o questionário foi 

bastante alargado: até 19 de dezembro. Durante esse período, foram rececionadas 215 

respostas, a grande maioria em papel (207) e as restantes por email (8). 

 

4.5. Tratamento de dados 

 

A informação obtida através do inquérito por questionário pode ser analisada 

estatisticamente, tendo em conta que os instrumentos utilizados são os próprios 

questionários e os computadores. Recorreu-se assim ao software estatístico SPSS para 

efetuar o tratamento de dados.  



37 

 

Para caracterizar a amostra no que se refere às variáveis Género, Idade, Área de 

Trabalho e Anos de Profissão realizou-se uma análise descritiva ao nível da frequência. 

Este tipo de análise foi igualmente utilizado para o estudo das variáveis Tipo e 

Quantidade de dispositivos/equipamentos, Frequência da utilização dos 

dispositivos/equipamentos, Frequência da utilização dos serviços e aplicações, Recursos 

utilizados para a atualização profissional e Disponibilidade para realizar formação 

online. A organização dos resultados é apresentada em tabelas de frequência de modo a 

facilitar a leitura dos dados.  

No que se refere à análise da pergunta aberta, recorreu-se a uma metodologia de 

análise de conteúdo. Este tipo de análise envolve um processo de codificação. Codificar 

equivale a transformar os dados brutos do texto de modo a alcançar uma representação 

do conteúdo passível de esclarecer o investigador sobre as características do texto 

(Bardin, 2004). Optou-se por uma análise de conteúdo do tipo indutiva, uma vez que as 

categorias emergiram da análise do investigador perante os dados (Elo & Kyngäs, 2008).  

O segundo passo da análise quantitativa envolveu a análise das relações entre as 

variáveis em estudo. Para verificar se existiam diferenças significativas entre os grupos 

das variáveis Género (Femino, Masculino), Idade (20-29 anos, 30-39 anos, 40-49 anos, 

50-59 anos, 60 ou mais anos), Área de Trabalho (Serviços Centrais, Rede Comercial) e 

Anos de Profissão (menos de 5 anos, 5-10 anos, 10-15 anos, 15-20 anos, mais de 20 anos) 

em relação às restantes variáveis10, recorreu-se à comparação das médias através do teste 

t-student. Este teste permite analisar as diferenças entre duas amostras independentes 

(Hill & Hill, 2005). No terceiro e último passo da análise de resultados procedeu-se à 

análise das correlações entre todas as variáveis do estudo. É de referir que nesta análise 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, uma vez que a amostra apresenta um 

n elevado (n =215), pelo que se assume que a amostra apresenta uma distribuição normal. 

 

  

                                                 
10 Diz respeito ao Tipo e Quantidade de dispositivos/equipamentos; à Frequência da utilização dos 

dispositivos/equipamentos; à Frequência da utilização dos serviços e aplicações; aos Recursos utilizados 

para a atualização profissional e à Disponibilidade para realizar formação online 
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V. Resultados 
 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário. Como foi referido anteriormente, foram enviados 326 inquéritos, tendo sido 

rececionadas 215 respostas, isto é, registou-se uma taxa de resposta de 66% que pode ser 

considerada muito boa. A análise está repartida nas seguintes dimensões: 

 

 Caracterização da amostra 

 Utilização dos Dispositivos Móveis: 

o Tipo e Quantidade de dispositivos/equipamentos 

o Frequência da utilização dos dispositivos/equipamentos 

o Frequência da utilização dos serviços e aplicações 

 Recursos utilizados para a atualização profissional 

 Disponibilidade para realizar formação online 

 

 

Caracterização da amostra 

 

No que concerne à caracterização da amostra, verificou-se uma frequência de 112 

pessoas do sexo feminino (52,1%) e 102 do sexo masculino (47,4%), sendo que um 

participante não respondeu a esta questão.  

Quanto à idade, quase metade dos inquiridos – 106 indivíduos (49,3%) – 

pertencem à faixa etária dos “40-49 anos” e em seguida à faixa dos “30-39 anos”, com 86 

pessoas (40%).  

Relativamente à área de trabalho, 122 sujeitos (56,7%) estão afetos à Área/Rede 

Comercial e 89 (41,4%) exercem funções nos Serviços Centrais, sendo que 3 pessoas não 

indicaram esta informação.  

A maior frequência para os anos de profissão está entre os “15 a 20 anos”, com 

75 pessoas (39,4%). Os intervalos “10 a 15 anos” e “Mais de 20 anos” possuem, cada um, 

51 pessoas (23,7%), sendo que apenas 2 pessoas (0.9%) detêm menos de 5 anos de 

profissão.  
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Utilização dos dispositivos móveis 

 

No que respeita à utilização dos dispositivos móveis, a primeira questão pretendia apurar 

quais os dispositivos móveis que os colaboradores possuem no agregado familiar. No 

geral, as percentagens mais elevadas recaem sobre: o smartphone / iphone com a maioria 

das pessoas a possuir entre 1 (30,2%) a 2 (29,8%) equipamentos; o tablet / ipad em que 

quase metade dos inquiridos (48,8%) possui pelo menos 1 equipamento deste tipo, e o 

computador portátil com a maioria das pessoas a possuir também entre 1 (49,8%) a 2 

(34%) equipamentos. 

 

Tabela 1. Frequência dos dispositivos presentes no agregado familiar (N=215) 

 
Nenhum 1 2 3 4 ou mais 

Telemóvel 13,5% 20,9% 26,5% 18,6% 9,3% 

Smartphone / Iphone 14% 30,2% 29,8% 13,5% 2,8% 

Tablet / Ipad 17,7% 48,8% 20,5% 2,3% 0,9% 

Computador Portátil 3,7% 49,8% 34% 7,4% 2,8% 

PDA 69,3% 1,4% - 0,5% - 

e-Reader  67,4% 3,3% 0,5% - - 

 

Sobre a frequência de utilização destes dispositivos, é de salientar que tanto o 

telemóvel como o smartphone / iphone, a grande maioria dos sujeitos indicou que faz 

uma utilização frequente: 56,7% e 62,3%, respetivamente. Quanto ao tablet / ipad e ao 

computador portátil, a utilização é repartida entre o regular e o frequentemente. É 

relevante mencionar que são os mesmos equipamentos que, após a análise efetuada aos 

indicadores de 2014 do INE, os indivíduos entre os 16 e os 74 anos mais utilizam 

sobretudo, para aceder à internet fora de casa e no local de trabalho.  

Isto significa que entrámos realmente, como refere Sharples (2006) numa nova era: 

a móvel, em que através de equipamentos pequenos e de fácil transporte, ou seja podem 

ser levados para qualquer lugar, podemos estar em constante contacto. São estas 

características que fazem o conceito de mobile learning estar relacionado com o 

espontâneo, o informal, o pessoal, o privado, o contexto (específico e situado) e a 

disponibilidade temporal. 
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 Dentro do âmbito da utilização dos dispositivos móveis, foi igualmente importante 

apurar os serviços e aplicações que mais frequentemente eram usados pelos colaboradores 

do Montepio. 

 

Tabela 2. Frequência da utilização de serviços e aplicações (N=215) 

 
Nunca Raramente Regularmente Frequentemente 

Chamadas Telefónicas  0,5% 21,4% 78,1% 

SMS/MMS  8,4% 32,1% 59,5% 

Multimédia (fotografia, 

vídeos…) 
2,8% 33% 35,3% 26,5% 

Internet 1,4% 2,3% 31,6% 63,7% 

Aplicações 11,2% 22,3% 27% 33,5% 

Hotmail, Gmail, Yahoo 4,7% 11,2% 32,6% 51,2% 

Estatais (ex: Portal das 

Finanças) 
1,9% 37,2% 49,8% 10,7% 

Institucionais (Site 

Montepio, portal Ei) 
0,5% 9,3% 47,9% 42,3% 

Dicionários / 

Enciclopédias 
4,7% 45,1% 42,8% 7% 

Informação (jornais, 

revistas, rádio, televisão) 
2,3% 9,8% 46% 41,4% 

Motores de pesquisa 0,9% 6,5% 39,1% 50,7% 

Aplicações Sociais (ex: 

Facebook) 
17,2% 27,9% 22,8% 32,1% 

Aplicações de música, 

vídeo e fotografia (ex: 

Youtube) 

6,5% 30,7% 40,5% 22,3% 

Aplicações educativas 6,5% 47,9% 37,7% 7,4% 

Jogos 23,3% 48,4% 24,2% 3,7% 

Aplicações de notícias e 

revistas 
4,2% 17,7% 45,1% 31,6% 

 

A tabela acima agrega os itens de resposta da variável Frequência da utilização dos 

serviços e aplicações, em que podemos verificar que os serviços relacionados com a 

comunicação têm um uso frequente pelos inquiridos, nomeadamente as chamadas 

telefónicas (78,1%), o SMS/MMS (59,5%) e os serviços de correio eletrónico – Hotmail, 

Gmail, Yahoo (51,2%). Em segundo lugar, são os serviços ligados essencialmente com a 
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pesquisa, ou seja, a Internet (63,7%) e os Motores de pesquisa (50,7%), como é o caso do 

Google. 

 É ainda de referir que os serviços e aplicações que dizem respeito à obtenção de 

informação, por uma possível necessidade de estar constantemente informado e 

atualizado, como por exemplo os sites de âmbito Estatal (49,8%) e Institucional (47,9%) 

e as aplicações de revistas, jornais, rádio e ou televisão têm um uso regular pelos 

indivíduos (45,1%). A componente do multimédia – vídeos, fotografia, música – também 

é utilizada com regularidade (40,5%). Os dicionários / enciclopédias, as aplicações 

educativas e os jogos são os serviços e ou aplicações que os colaboradores utilizam mais 

raramente. 

 Estes resultados vão ao encontro dos valores encontrados nos indicadores do INE, 

em que a utilização frequente da Internet recai principalmente para os serviços de correio 

eletrónico, pesquisar informação sobre produtos ou serviços, ler ou fazer download de 

notícias online, jornais ou revistas de notícias, jogar ou fazer download de jogos, imagens, 

filmes ou música e ouvir rádio ou ver televisão.  

 

Recursos utilizados para a atualização profissional 

 

A terceira parte do questionário centrava-se essencialmente na questão da 

formação/informação e os dispositivos móveis, motivo pelo qual foi perguntado, em 

primeiro lugar, os tipos de recursos online que os colaboradores recorrem para se 

manterem atualizados profissionalmente.  

 

Tabela 3. Recursos online utilizados para atualização profissional (N=215) 

 Nunca Raramente Regularmente Frequentemente 

Apresentações 

(ex: Slideshare) 
7,9% 40,9% 37,2% 12,1% 

Artigos (sites, 

vídeos, 

documentos 

multimédia) 

1,9% 14,0% 49,3% 33,0% 

Cursos de 

formação 
4,2% 40% 46,5% 7,9% 
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A partir da tabela, chegamos à conclusão que são os artigos, nomeadamente sites, 

vídeos e documentos multimédia, que mais regularmente e frequentemente são utilizados 

para os inquiridos se manterem atualizados profissionalmente. Em seguida, estão os 

cursos de formação que são frequentados e realizados de forma regular.  

Estes resultados vão, em parte e mais uma vez, ao encontro dos valores 

encontrados através do INE quanto às atividades efetuadas na internet relacionadas com 

a aprendizagem e a vida profissional, já que a que obteve uma maior percentagem foi a 

consulta de wikis para obter conhecimento em qualquer temática. Apesar de, no que diz 

respeito aos cursos online, não existir comparação possível entre os valores do INE e os 

obtidos através da aplicação do questionário a uma amostra de colaboradores do 

Montepio, é interessante verificar que os cursos não constituem, para já, uma primeira 

opção para a aprendizagem e atualização profissional. 

 

 

Disponibilidade para realizar formação online 

 

 As duas últimas perguntas do questionário pretendiam aferir a disponibilidade dos 

sujeitos em realizar formação online e porquê. Das 215 respostas recebidas, 187 pessoas 

(87%) estão dispostas a realizar formação desta tipologia, 24 pessoas (11%) não estão 

recetivas a esta modalidade e 4 pessoas não indicaram a sua recetividade, resultados 

bastante positivos no que se refere à disponibilidade para realizar formação online 

Após a análise de conteúdo à resposta aberta (Anexo D), criada com o objetivo de 

perceber as razões adjacentes ao ‘sim’ e ao ‘não’, verificou-se que o grupo de 187 pessoas 

salienta, principalmente, a flexibilidade em termos de gestão do tempo (22%), a 

colmatação de necessidades, em termos de constituir uma oportunidade para adquirir 

conhecimentos (14%) e atualização profissional (16%) e a acessibilidade por ser uma 

formação prática (12%). É ainda de referir que foram indicados motivos relacionados com 

a comodidade (10%), como por exemplo a minimização de deslocações (6%) e de se 

poder realizar a formação no conforto de casa; a flexibilidade (6%) e maior 

disponibilidade (6%), em muito ligadas com a gestão do tempo e com a vantagem de 

efetuar a formação em qualquer hora e em qualquer lugar; a acessibilidade (6%) enquanto 

facilidade de acesso aos conteúdos (3%) e à própria formação em qualquer lugar; a 

rapidez (6%) pois na generalidade a formação e-learning tem um total de horas inferior à 
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presencial, mas também e mais uma vez pelo facto de se poder aceder em qualquer lugar, 

e a poupança no sentido de redução de custos (6%). 

Foram então enunciadas pelos inquiridos as principais vantagens de apostar em 

formação online, ou seja: a facilidade de aceder ao curso, à informação/conteúdos a 

qualquer altura e claro em qualquer lugar, sendo que a flexibilidade que este tipo de 

formação possui possibilita uma maior disponibilidade para realizar a dita formação; a 

redução de custos associados, não só no que diz respeito à conceção e desenvolvimento 

dos conteúdos pois podem ser efetuados internamente, mas também na diminuição das 

deslocações que os colaboradores mais dispersos geograficamente teriam que fazer para 

ter acesso ao curso em formato presencial. Além disso, como referem Saint-Hilaire, 

Larose & Pilon (2003), fica também possível, por um lado, a uniformização da formação 

e por outro, o acesso ao curso ou a partes do curso11 por cada trabalhador, de acordo com 

as suas necessidades individuais, num determinado momento. Para além de que, caso 

surja a necessidade de transmitir nova informação sobre uma temática específica ou é 

preciso que os colaboradores aprendam e conheçam um novo produto ou serviço, é 

possível fazê-lo em simultâneo para um grande número de pessoas, ficando assim com a 

certeza de que quem deveria ter acesso àqueles conteúdos o está a obter e possibilitando 

a devida atualização profissional e de conhecimentos. 

No que diz respeito às razões assinaladas pelas 24 pessoas que responderam que 

não estariam dispostas a realizar formação e-learning, temos, em primeiro lugar, a 

questão do aproveitamento e eficácia desta metodologia. Sobre este problema, dois 

colaboradores referiram o pouco aprofundamento das matérias e a pouca produtividade. 

Sampaio (2011) refere exatamente que alguns obstáculos associados ao uso do e-learning 

são o facto de existir uma necessidade de alteração de práticas de trabalho que exigem 

uma participação activa do formando na construção da aprendizagem e a falta de 

responsabilização pela aprendizagem à distância (pág.26), na medida em que é preciso 

ter em conta que nem toda a informação pode estar presente numa formação, 

especialmente numa online, pelo que muitas vezes remete-se para consulta de mais 

informação o respetivo manual (ou por exemplo o respetivo Decreto-lei, Normativo, etc.).  

                                                 
11 É de acrescentar que com a mudança de plataforma e-learning no final de 2014, os colaboradores do 

Montepio poderão aceder em qualquer momento aos conteúdos dos cursos que tiveram que realizar em 

determinado momento, colmantando assim um possível esquecimento de informação específica e 

contribuindo para a diminuição de erros. 
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Em seguida, foram apontados fundamentos ligados à falta de disponibilidade, a 

qual poderá estar relacionada com a dificuldade em equilibrar a componente profissional 

e pessoal, mas também como refere Sampaio (2011) com a dificuldade em gerir o tempo 

para dedicar à aprendizagem online. Os restantes motivos prendem-se com a falta de 

interação que é passível de suceder na formação e-learning, considerando que se torna 

difícil interagir com o formador, esclarecer dúvidas e debater/discutir os conteúdos. A 

falta de adaptação à ausência de comunicação presencial (face a face) e o sentimento de 

isolamento, provocado pela falta de interação humana são exatamente outros obstáculos 

apontados pela mesma autora para a utilização de formação e-learning. 

 

Relações entre Grupos 

 

Relativamente às variáveis Género, Idade, Área de Trabalho e Anos de Profissão 

realizou-se uma comparação entre os diferentes grupos e as restantes variáveis em estudo. 

Por limitações de espaço, serão apenas apresentados os resultados considerados mais 

significativos e relevantes do ponto de vista dos objetivos deste estudo.  

No que se refere à comparação entre a Frequência da utilização dos 

dispositivos/equipamentos e a Idade, salientam-se as diferenças significativas (p =.000) 

entre os grupos “20-29 anos” e “30-39 anos” ao nível da frequência de utilização do 

telemóvel, sendo que o grupo mais novo parece utilizar mais frequentemente este 

dispositivo. Existe, portanto, uma aproximação aos valores encontrados no INE, em que 

são as pessoas entre os 16-24 anos (99,2%) que mais utilizam o telemóvel. Quanto à 

relação entre a Frequência da utilização dos dispositivos/equipamentos e os Anos de 

Profissão destaca-se a diferença significativa (p=.000) entre o grupo “Menos de 5 anos” 

e os grupos “10 a 15 anos” e “Mais de 20 anos”, em que os colaboradores com menos 

anos de profissão (e possivelmente mais novos) parecem realizar uma utilização mais 

frequente do smarthphone. Existem igualmente diferenças significativas (p=.000) para a 

frequência de utilização do mesmo dispositivo quando comparado o grupo “5 a 10 anos” 

e o grupo “Mais de 20 anos”, a qual remete para uma possível utilização mais frequente 

por parte do primeiro.  

Analisando a relação entre a variável Frequência da utilização dos serviços e 

aplicações, - chamadas telefónicas, SMS/MMS, multimédia, internet, aplicações -, e a 

Idade evidencia-se a diferença significativa (p=.000) respeitante à frequência de 
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utilização da internet entre o grupo “20-29 anos” e os grupos “”30-39 anos”,“40-49 anos” 

e “50-59 anos” (p=.001). Ao nível da frequência do multimédia verificou-se igualmente 

uma diferença significativa (p=.004) entre o grupo “20-29 anos” e o grupo “50-59 anos”. 

Em ambos os casos, o grupo mais novo parece utilizar mais frequentemente estes 

serviços. Situação semelhante ocorre quando comparamos a frequência de utilização dos 

serviços enunciados e os anos de profissão, ou seja, o grupo “Menos de 5 anos” parece 

efetuar um uso mais frequente da SMS/MMS, multimédia e internet relativamente ao 

grupo “10 a 15 anos”, “15 a 20 anos” e “Mais de 20 anos” (p=.000). Relacionando 

novamente a Frequência da utilização dos serviços e aplicações, mas a nível dos serviços 

de correio eletrónico (ex.: Hotmail), estatais, institucionais, dicionários/enciclopédias, 

informação (ex.: jornais, revistas) e motores de pesquisa, e a Idade, é de salientar que o 

grupo “60 ou mais” aparenta realizar uma utilização mais frequente dos serviços de 

correio eletrónico que o grupo “30-39 anos” e o grupo “40-49 anos” (p=.000). Em 

contrapartida estes últimos parecem realizar um uso mais frequente dos serviços de 

âmbito estatal e dos motores de pesquisa (p=.000) comparativamente com o primeiro. 

Relativamente à comparação entre a variável mencionada e os Anos de Profissão, esta 

revela que o grupo “Menos de 5 anos” parece utilizar mais frequentemente os serviços de 

informação e os motores de pesquisa, em comparação com o grupo “5 a 10 anos”, sendo 

a diferença entre os grupos estatisticamente significativa (p =.000). De uma forma geral, 

conclui-se também existirem diferenças significativas (p =.000) entre o grupo “menos de 

5 anos” e os restantes grupos ao nível da utilização dos motores de pesquisa, sendo o 

grupo com menos anos de experiência aquele que mais utiliza estes serviços.  

 Abordando agora a Frequência da utilização dos serviços e aplicações, 

especificamente as aplicações móveis, e a Idade, verificou-se que existe uma diferença 

significativa (p=.000) entre o grupo “20-29 anos” e os grupos “30-39 anos” e “40-49 

anos” em termos de frequência da utilização das aplicações sociais (ex.: Facebook), mais 

elevada no primeiro grupo. É ainda de referir a diferença (p=.000) ao nível das aplicações 

educativas entre os grupos “30-39 anos” e “40-49 anos” e o grupo “60 ou mais”. As 

aplicações de música, vídeo e fotografia parecem ser mais utilizadas (p=.000) pelos 

colaboradores pertencentes ao grupo “40-49 anos” relativamente ao de “60 ou mais”. 

Quando se observa os Anos de Profissão e a variável indicada anteriormente, conclui-se 

que o grupo “Menos de 5 anos” parece realizar um uso menos frequente das aplicações 

educativas do que os restantes grupos “5-10 anos” (p=.002), “10-15 anos”, “15-20 anos” 

e “Mais de 20 anos” (p=.000). O reverso acontece quando se fala das aplicações sociais 
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e de música, vídeo e fotografia, pois são os grupos que especificam menos de anos de 

trabalho que aparentam realizar um uso mais frequente destas aplicações em relação aos 

grupos correspondentes a mais anos de profissão. 

Avançando para a variável Recursos utilizados para a atualização profissional, 

destaca-se as diferenças significativas presentes na variável Idade, mais especificamente 

entre os grupos “30-39 anos” e “40-49 anos” e o grupo “Mais de 60 anos”, sendo que os 

primeiros têm uma maior tendência para recorrer às apresentações e aos cursos de 

formação (p=.000). Quanto aos Anos de Profissão, a diferença significativa (p=.000) está 

entre o grupo “Menos de 5 anos” e os grupos “5 a 10 anos” e “15 a 20 anos”, pois são os 

artigos o tipo de recurso que o grupo com menos experiência parece recorrer mais 

frequentemente. 

Neste contexto, é de referir que, no que diz respeito às variáveis relativas à 

caracterização da amostra, as variáveis Género e Área de Trabalho não influenciam 

significativamente as restantes variáveis em estudo, as quais já foram mencionadas. 

Assim, pelo que se pode constatar é a Idade e os Anos de Profissão que poderão ter uma 

maior ou menor relação quer com a Frequência da utilização dos serviços e aplicações, 

quer com a Frequência da utilização dos dispositivos/equipamentos ou ainda com os 

Recursos utilizados para a atualização profissional. É ainda de frisar que nenhuma 

variável das anteriormente mencionadas (da caracterização da amostra) reflete uma 

diferença significativa quanto à disponibilidade dos colaboradores para realizar formação 

online, pois todas as relações efetuadas apresentaram valores próximos entre si. 

 

Correlações entre as Variáveis  

 

Nesta seção serão apresentadas as correlações das diversas variáveis em estudo, 

sendo que apenas serão expostas as correlações mais significativas e relevantes de acordo 

com os propósitos deste estudo. É importante chamar à atenção para o elevado número 

de correlações significativas aos níveis 0.05 e 0.01, o que poderá dever-se à existência de 

apenas quatro níveis de resposta (ex: Nunca, Raramente, Regularmente e 

Frequentemente) originando uma fraca discriminação do ponto de vista estatístico.  
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Tabela 4. Matriz de Correlações da variável Frequência da utilização dos serviços e aplicações (N=215) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Chamadas telefónicas -                

2 SMS/MMS ,36** -               

3 Multimédia ,29** ,37** -              

4 Internet ,21** ,38** ,41** -             

5 Aplicações (apps) ,21** ,36** ,53** ,54** -            

6 Hotmail, Gmail, 

Yahoo 
,10 ,30** ,32** ,44** ,41** -           

7 Estatais ,18** ,21** ,24** ,23** ,17* ,25** -          

8 Institucionais ,24** ,25** ,21** ,39** ,21** ,27** ,42** -         

9 Dicionários/ 

Enciclopédias 
,06 ,25** ,22** ,31** ,17* ,24** ,34** ,29** -        

10 Informação ,18** ,38** ,22** ,41** ,34** ,27** ,21** ,36** ,35** -       

11 Motores de pesquisa ,00 ,18** ,28** ,37** ,43** ,24** ,08 ,30** ,27** ,54** -      

12 Aplicações sociais ,00 ,18** ,28** ,37** ,43** ,37** -,03 ,13 -,03 ,14* ,16* -     

13Aplicações música, 

vídeo e fotografia 
,12 ,37** ,38** ,44** ,57** ,45** ,15* ,25** ,18** ,36** ,36** ,64** -    

14Aplicações 

educativas 
,15* ,20** ,19** ,25** 24** ,18** ,25** ,17* ,46** ,28** ,21** ,21** ,40** -   

15 Jogos ,11 ,19** ,16* ,18** ,33** ,18** -,05 -,09 ,01 ,06 ,15** ,31** ,37** ,21** -  

16 Aplicações notícias/ 

revistas 
,09 ,28** ,21** ,30** ,36** ,20** ,22** ,21** ,31** ,63** ,40** ,18* ,37** ,42** ,31** - 

** A correlação é significativa ao nível 0.01; * A correlação é significativa ao nível 0.05 
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Analisando a variável Frequência de utilização dos serviços e aplicações, é 

possível verificar na matriz de correlações acima apresentada correlações positivas entre 

a frequência da utilização da internet e a frequência da utilização das SMS/MMS (r=.38, 

p<.01) e da Multimédia (r=.41, p<.01).Também é de destacar a correlação positiva entre 

a frequência de utilização das aplicações com a frequência de utilização da Multimédia 

(r=.53, p<.01) e da internet (r=.54, p<.01). Sobressai igualmente a correlação positiva 

entre a frequência de utilização dos serviços Hotmail, Gmail e Yahoo com a frequência 

de utilização da internet (r=.44, p<.01) e das aplicações (r=.41, p<.01).  

Verifica-se ainda que a frequência de utilização dos serviços de âmbito 

institucional correlaciona-se positivamente com a frequência de utilização da internet 

(r=.39, p<.01) e dos serviços estatais (r=.42, p<.01). Outra correlação positiva que se pode 

observar é entre a frequência de utilização dos motores de pesquisa e a frequência de 

utilização dos serviços de informação (r=.54, p<.01). É, no entanto, a frequência de 

utilização das aplicações música, vídeo e fotografia que mais correlações positivas 

apresenta nomeadamente entre a frequência de utilização do multimédia (r=.38, p<.01), 

da internet (r=.44, p<.01), das aplicações (r=.57, p<.01), dos serviços Hotmail, Gmail e 

Yahoo (r=.45, p<.01), e de aplicações sociais (r=.64, p<.01). Na mesma matriz é ainda 

possível notar as correlações positivas entre a frequência de utilização das aplicações 

educativas e a frequência de utilização dos dicionários/enciclopédias (r=.46, p<.01) e das 

aplicações de música, vídeo e fotografia (r=.40, p<.01), mas também entre a frequência 

de utilização das aplicações de notícias e revistas e os serviços de informação (r=.63, 

p<.01), os motores de pesquisa (r=.40, p<.01) e as aplicações educativas (r=.42, p<.01).  

Foi também realizada correlação ao nível da Frequência de utilização dos 

dispositivos móveis e a Frequência de utilização dos serviços e aplicações, mais 

especificamente as aplicações móveis. Na tabela 5 verifica-se que há tendência para que 

quem utiliza frequentemente o smarthphone/iphone, utilize frequentemente as aplicações 

sociais (r=.36, p<.01) e as aplicações de música, vídeo e fotografia (r=.44, p<.01). 

Destaque ainda para a correlação positiva entre a frequência de utilização do tablet/ipad 

e a frequência de utilização das aplicações de música, vídeo e fotografia (r=.33, p<.01) e 

das aplicações de notícias e revistas (r=.34, p<.01) 
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Tabela 5. Correlações entre a Frequência de Utilização dos dispositivos móveis e as 

aplicações móveis (N=215) 

 

 Aplicações 

Sociais 

Aplicações de música, 

vídeo e fotografia 

Aplicações 

Educativas 
Jogos 

Aplicações de 

notícias e revistas 

Telemóvel -,13 -,09 ,13 ,02 -,01 

Smartphone / iPhone ,36** ,44** ,12 ,15* ,20** 

Tablet / iPad ,26** ,33** ,18* ,30** ,34** 

Computador portátil ,11 ,14* ,14* ,00 ,08 

PDA ,08 ,13 ,17 ,24** ,02 

e-Reader -,03 ,04 -,05 ,09 ,17* 

** A correlação é significativa ao nível 0.01; * A correlação é significativa ao nível 0.05 

 

 

Na tentativa de perceber se haveria correlação entre a variável Frequência de 

utilização dos serviços e aplicações e a variável Recursos utilizados para a atualização 

profissional, criou-se a tabela 6, em que é possível observar uma correlação positiva e 

significativa entre a frequência de utilização da internet e dos artigos, ou seja, recursos 

como sites, vídeos, documentos multimédia (r=.44, p<.01) e entre a frequência de 

utilização dos serviços de informação (jornais, revistas, rádio e televisão) e novamente 

dos artigos (r=.43, p<.01).  

Evidencia-se também que tanto a frequência de utilização das aplicações (r=.37, 

p<.01) como a dos motores de pesquisa (r=.38, p<.01) correlacionam-se positivamente 

com a frequência de utilização dos artigos.  

 

Tabela 6. Correlação entre a variável Frequência de utilização dos serviços e 

aplicações e a variável Recursos utilizados para a atualização profissional 

 
Apresentações 

Artigos 

(ex: sites) 

Cursos de 

Formação 

Chamadas telefónicas ,24** ,20** ,22** 

SMS/MMS ,28** ,27** ,10 

Multimédia ,22** ,27** ,07 

Internet ,22** ,44** ,11 

Aplicações (apps) ,23** ,37** ,12 

Hotmail, Gmail, Yahoo ,28** ,34** ,12 

Estatais ,20** ,23** ,20** 

Institucionais ,15* ,36** ,20** 
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Dicionários/Enciclopédias ,20** ,35** ,18** 

Informação ,15* ,43** ,15* 

Motores de pesquisa ,12 ,38** ,03 

** A correlação é significativa ao nível 0.01; * A correlação é significativa ao nível 0.05 

 

De uma forma geral, são os serviços que permitem aos inquiridos aceder de uma 

forma mais rápida aos recursos que eles afirmam que mais regularmente (49,3%) e mais 

frequentemente (33%) utilizam para a sua atualização profissional. 
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VI. Considerações finais 
 

O acesso à informação, a serviços, ao lazer e à imensa variedade de atividades 

humanas é cada vez mais realizado através de dispositivos móveis. Os equipamentos que 

temos à nossa disposição possuem também cada vez mais, e a cada dia que passa, novas 

funcionalidades. Esta realidade em conjunto com a globalização e a evolução do mercado 

de trabalho, está a trazer mudanças à forma como cada um aprende e trabalha e novas 

exigências no que diz respeito às competências que cada um deve possuir, o que requer 

novos contextos e estratégias de aprendizagem. É neste sentido que cito novamente 

Sharples (2006, pág.2), o qual afirma: 

 

“We are now entering the mobile age (…) [and] we now have the 

opportunity to design learning differently: to create extended learning 

communities, to link people in real and virtual worlds, to provide 

expertise on demand, and to support a lifetime of learning” 

 

Desta forma, para conseguir corresponder as estas mudanças e exigências, é 

preciso analisar bem o contexto em que estamos inseridos e avaliar as nossas 

necessidades, já que a implementação de algo novo exige que se faça um estudo de custo-

benefício para que haja, posteriormente, uma integração adequada. Com base nesta 

premissa e tendo o propósito final de transmitir ao Departamento de Formação e 

Desenvolvimento algumas indicações e recomendações sobre que métodos seguir e que 

aspetos haverá a melhorar, foi criado um questionário com o objetivo de, junto de uma 

amostra de colaboradores, perceber a utilização que é feita dos atuais dispositivos móveis 

e qual o seu potencial enquanto dispositivo de formação. Assim sendo, em seguida, 

coloca-se os principais resultados deste estudo na sua relação com os objetivos 

específicos definidos para o mesmo. 

 

 

Principais resultados 

 

 Descrever o processo de formação e-learning e identificar as principais áreas de 

formação 
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 Como foi mencionado, será aqui revisto até que ponto os objetivos previstos foram 

alcançados. Com o primeiro objetivo pretendia-se descrever o processo de formação e-

learning e, através do que foi referido no capítulo da contextualização da ação, este 

começa com a identificação de uma necessidade que tem que ser colmatada. 

Posteriormente, existe um trabalho de equipa entre o Departamento de Formação e 

Desenvolvimento, a Área/Direção que mais possui conhecimentos sobre o tema da 

formação e a empresa com a qual foi contratada a plataforma e-learning, não esquecendo 

que pode existir um quarto elemento caso seja pedido a uma empresa de formação externa 

a conceção dos conteúdos. No que diz respeito às principais áreas de formação, estando 

num sector ligado à atividade bancária e financeira, não é de estranhar que as principais 

temáticas estejam relacionados com a Gestão de Risco Operacional, Prevenção de 

Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, Recuperação de Crédito, 

Conhecimento da Moeda e Nota Euro, Técnicas de Venda e Negociação, entre muitas 

outras. É, no entanto, disponibilizada também formação por exemplo na área de Primeiros 

Socorros e Combate a Incêndios, Responsabilidade Social e Economia Social. 

 

 Identificar os tipos de dispositivos móveis utilizados pelos colaboradores e a 

frequência da sua utilização 

 

Através da aplicação do questionário foram obtidos dados que permitiram identificar que 

os principais dispositivos móveis utilizados pelos inquiridos são o smartphone / iphone, 

o qual é utilizado frequentemente, o tablet / ipad e o computador portátil, que são 

utilizados ora regularmente ora frequentemente. 

 

 Verificar que aplicações e serviços móveis são mais utilizados 

 

Com a aplicação do questionário foi igualmente possível verificar que são os serviços 

relacionados com a comunicação, nomeadamente as chamadas telefónicas, o SMS/MMS 

(59,5%) e os serviços de correio eletrónico – Hotmail, Gmail, Yahoo, que mais 

frequentemente são utilizados pelos inquiridos. Além disso, destacaram-se também os 

serviços ligados essencialmente com a pesquisa, ou seja, a Internet e os Motores de 

pesquisa. É ainda de referir que os serviços e aplicações que dizem respeito à obtenção 

de informação, por uma possível necessidade de estar constantemente informado e 
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atualizado, como por exemplo os sites de âmbito Estatal e Institucional e as aplicações de 

revistas, jornais, rádio e ou televisão têm um uso regular pelos indivíduos, bem como a 

componente do multimédia ligada à música, aos vídeos e à fotografia. 

 

 Perceber a disponibilidade dos colaboradores em realizar formação m-learning 

 

Uma das principais questões e objetivos foi perceber até que ponto os colaboradores 

a quem foi entregue o questionário, estariam dispostos a realizar formação online. O 

resultado obtido foi bastante positivo com cerca de 87% a indicar uma resposta positiva. 

As razões subjacentes a esta pergunta são de igual importância e ajudam a perceber 

os benefícios que os colaboradores percecionam na formação online. Em primeiro lugar, 

aparece a flexibilidade em termos de gestão do tempo. De facto, as características 

associadas à formação online, comummente abreviadas para o acesso em qualquer lugar 

e a qualquer hora, permitem que cada pessoa aceda, ao seu ritmo, aos conteúdos presentes 

no curso. Em segundo lugar, foi referida a oportunidade para uma atualização profissional 

e para adquirir conhecimentos. Tendo como contexto social, uma sociedade cada vez mais 

exigente em termos do que cada um de nós deve saber e saber-fazer, seria esperado que 

os inquiridos apontassem a formação online como uma alternativa rápida e acessível para 

colmatar esta necessidade. Apesar de não tido tanto enfoque, a questão da comodidade, 

ligada por exemplo à diminuição das deslocações, e da poupança de recursos e custos 

foram outras razões enunciadas para a uma maior disponibilidade para realizar este tipo 

de formação. 

 

 

 Identificar os métodos utilizados pelos colaboradores para a sua atualização 

profissional 

 

Estando afeta ao Departamento de Formação e Desenvolvimento e querendo perceber 

a utilização dos atuais dispositivos móveis por parte de uma amostra dos colaboradores 

do Montepio, foi também importante recolher dados sobre quais os métodos que estes 

utilizam para a sua utilização profissional e apesar de não existirem discrepâncias 

significativas, considero interessantes os resultados obtidos quando observamos a 

frequência de utilização dos recursos na qualidade de artigos (sites, vídeos, documentos 

multimédia) e cursos de formação. Verificamos pois que os primeiros são os recursos 
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utilizados mais regularmente e frequentemente, enquanto para os cursos de formação, 

apesar de serem regularmente utilizados, uma percentagem ainda elevada de inquiridos 

indicou que raramente os utiliza como meio para a sua atualização profissional. 

 

Sugestões e Recomendações  

 

Para além da obtenção dos dados referidos no ponto anterior com vista a atingir 

os objetivos enunciados, seria importante, como já foi mencionado por diversas vezes, 

transmitir ao Departamento de Formação e Desenvolvimento uma série de sugestões e 

recomendações no que diz respeito, a meu ver, tanto à formação e-learning, que já 

constitui prática do departamento, como à formação m-learning.  

A obtenção em 2008 de um serviço que permitisse ao Montepio uma gestão 

integrada da formação através do sistema de gestão da Aprendizagem (Learning 

Management System – LMS) foi um passo importante. A realidade da Instituição naquele 

momento criava condições para que as atividades desenvolvidas pelo departamento 

fossem elevadas a um novo nível, ou seja, a Caixa Económica Montepio Geral tinha um 

grande número de empregados, dos quais uma percentagem elevada encontrava-se 

dispersa geograficamente, e a quem havia a necessidade de transmitir e permitir o acesso 

a conteúdos relevantes para o exercício da sua função. Até 2015, muitos cursos foram 

disponibilizados e inclusive a empresa com a qual estava estabelecida a utilização 

plataforma e-learning foi alterada, no sentido de melhor corresponder às necessidades do 

Montepio, isto é, ao longo do tempo e através da prática o próprio departamento tem 

refletido sobre a forma como realiza a formação e-learning. Foi algo que pude 

percecionar ao ler as propostas para ambos os contratos relativos à compra da plataforma 

e-learning, mas também ao estar mais envolvida em todo o processo da formação deste 

tipo, em que os restantes elementos me acompanharam e apoiaram ao explicarem os 

procedimentos adoptados. 

Neste contexto, um dos principais obstáculos, mesmo com a mudança de 

fornecedor da plataforma e consequentemente de software, é a questão tecnológica. O 

Montepio e claro o departamento beneficiaria de uma atualização em termos de software 

presente nos computadores dos seus colaboradores, que veem o seu acesso limitado a 

determinados tipos de conteúdos que estejam criados num formato específico. Ou seja, 

os conteúdos têm que ser concebidos e produzidos em formatos a que todos possam 

aceder, principalmente os que têm mais barreiras ao nível tecnológico (software mais 
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antigo), o que deixa de parte a possibilidade de inovar, quer seja na forma como se 

apresenta a informação como no meio em que a podemos aceder. Os atuais dispositivos 

móveis ou até mesmo um computador fixo com as recentes versões de software ficam 

incompatíveis com a formação no formato que foi criado pois os requisitos mínimos em 

termos tecnológicos não estão assegurados. 

Outra sugestão está relacionada com a alternância de estratégias / métodos para 

criar uma formação e-learning mais interativa, diminuindo assim os problemas da falta 

de interação e dificuldade em tirar dúvidas enunciados pelos colaboradores quando 

questionados sobre o motivo pelo qual não estariam disponíveis para realizar a formação 

online. É certo que é preciso ter em conta o objetivo da formação e o público-alvo, mas 

mesmo que seja para obtenção de competências cognitivas, a eficácia da formação seria 

aumentada através da implementação de diferentes estratégias. A formação em e-learning 

que é realizada pelo Departamento de Formação e Desenvolvimento assenta em e-

learning assíncrono (Saint-Hilaire, Larose & Pilon, 2003), no entanto, a interação entre 

formando e tutor, e até entre formandos, poderia ser potencializada através da criação de 

fóruns criando assim um espaço em que dúvidas e questões comuns pudessem ser 

partilhadas e resolvidas. O e-learning síncrono seria uma opção interessante de 

experienciar, mas as condições tecnológicas inviabilizam, para já, esta alternativa.  

Um passo importante e que traria informação relevante seria avaliar o impacto da 

formação e-learning. É uma tarefa que não seria fácil de realizar, mas que mostraria até 

que ponto a formação que está a ser disponibilizada está a ser eficaz. É de referir que, 

apesar de não constituir prática corrente na formação e-learning realizada pela 

departamento, já começa a existir a prática de avaliação do curso pelos colaboradores 

abrangidos, o que providencia dados sobre a reação dos formandos ao curso e à forma 

como foi construído.  

De uma forma geral, é crucial ter em atenção os aspetos/conselhos enunciados por 

Saint-Hilaire, Larose & Pilon (2003), isto é, evitar a sobrecarga de conteúdos/informação, 

optando por uma estratégia que permita focar no essencial; não deixar que as sessões ou 

o período de formação no total seja demasiado extenso, sendo que caso haja muita 

informação é preferível que sejam criados módulos mais curtos mas mantendo a coerência 

e uma estrutura lógica entre eles e, por fim, permitir estilos e ritmos de aprendizagem, 

tendo em conta que existem diversas realidades. É ainda preciso não esquecer que o papel 

do tutor deverá estar bem definido, tendo a certeza de que está familiarizado com e-
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learning, com a função de tutor e com os conteúdos por forma a realizar um 

acompanhamento adequado junto dos seus formandos. 

Neste contexto, tanto para a formação e-learning como m-learning, os conceitos 

têm que estar bem definidos para a organização, principalmente se não existe ainda 

consenso sobre cada um deles e até mesmo quem veja uma diferença muito ténue entre 

os diferentes tipos de formação. Na passagem para a mobile learning, e não estando 

asseguradas para já as questões tecnológicas por parte da Instituição, apesar de parecer 

que um elevado número de colaboradores já possui dispositivos móveis, é preciso que 

sejam tidos em conta alguns aspetos para além deste, nomeadamente a nível ético. 

Tendo em consideração os resultados deste estudo, a minha recomendação seria 

realizar um pequeno projeto-piloto em que, após a questão de software estar ultrapassada, 

um número reduzido de colaboradores, podendo mesmo ser os afetos ao departamento, 

acederiam aos conteúdos através dos equipamentos móveis. Desta forma, seriam 

observados os problemas e as melhorias a fazer para uma aplicação em grande escala. Os 

problemas que podem surgir prendem-se com questões de privacidade e segurança, bem 

como as características dos equipamentos (e.g. ecrã de pequenas dimensões) ou com o 

facto de a linha que separa a vida pessoal da profissional se tornar mais ténue. Assim 

sendo, para além do projeto piloto que serviria como experiência, será também importante 

e essencial realizar uma análise custo-benefício, verificando até que ponto o investimento 

neste tipo de formação vai ao encontro das necessidades encontradas e dos objetivos 

estratégicos definidos para a Instituição. 

 

Limitações presentes na investigação 

 

Para terminar, penso que é igualmente importante mencionar as limitações 

presentes na investigação que foi desenvolvida. Em primeiro lugar, está o facto de ter sido 

utilizado essencialmente o questionário como técnica de recolha de dados. A verdade é 

que o objetivo seria, através dos dados aí recolhidos, criar um guião de entrevista focado 

em determinadas questões, as quais seriam colocadas a um grupo pequeno de 

colaboradores da amostra. É por esta razão que se encontra num questionário aplicado 

um última questão opcional pretendendo obter o e-mail de que quem estivesse disposto a 

ser alvo de uma entrevista. Contudo, diversos fatores externos e relacionados com o 

investigador atrasaram o processo o que tornou impossível a realização das entrevistas 

nos tempos académicos definidos. Mesmo assim, uma melhor gestão do tempo teria 
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trazido benefícios para o projeto pois ficaria mais consistente e com informação mais 

sólida através da triangulação de informação obtida pelas diferentes técnicas de recolha, 

e também através de uma pesquisa teórica mais aprofundada.  

Também penso que a dimensão da amostra poderia ser mais significativa para que 

se pudesse efetuar uma generalização dos resultados encontrados, tornando assim mais 

fiáveis e viáveis os dados recolhidos. 

Em tom de consideração final, acrescento duas linhas de desenvolvimento para 

futuros trabalhos. A primeira, que esteve em consideração para o presente estudo, seria 

analisar, do ponto de vista das empresas de formação, as razões que as levaram a apostar 

na disponibilização da formação m-learning, mas também em termos tecnológicos e 

pedagógicos perceber o que é necessário para que a formação esteja adequada e seja 

eficaz e eficiente. A segunda linha seria prosseguir com o objetivo inicial deste estudo, 

isto é, perceber o uso que colaboradores com funções diretivas fazem da tecnologia móvel 

e qual o seu potencial para disponibilizar a formação e ao mesmo tempo dinamizá-la, por 

forma a garantir que este conjunto de pessoas, devido à sua mobilidade constante, teria 

acesso à formação e poderia obter a certificação e o desenvolvimento de competências 

necessários para exercer a sua função. 
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Anexos 
 

Anexo A – Gráficos relativos a indicadores do INE 

 

Gráfico 1. Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram 

Internet nos primeiros 3 meses do ano (%) por Tipo de atividades efetuadas na Internet 

(aprendizagem e vida profissional) (Fonte: INE) 

 

 

Gráfico 2. Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram equipamento 

portátil para aceder à Internet fora de casa e do local de trabalho nos primeiros 3 meses do ano 

(%) por Tipo de equipamento portátil utilizado (Fonte:INE) 

 

 

  



60 

 

Gráfico 3. Proporção de indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram 

equipamento de bolso para aceder à Internet fora de casa e do local de trabalho nos 

primeiros 3 meses do ano (%) por Tipo de atividades efetuadas na Internet (em 

equipamento de bolso) (Fonte:INE) 
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Anexo B – Sugestões e Comentários dos Especialistas à primeira versão do 

questionário 

 

 Especialista 1 

 

Utilização de Dispositivos Móveis 

O presente questionário foi criado no âmbito da Dissertação de Mestrado em Educação e 

Tecnologias Digitais e tem como objectivos principais perceber a utilização que é feita dos atuais 

dispositivos móveis (tablets, smartphones, computadores portáteis) e qual cncial destas 

tecnologias enquanto dispositivos de formação. 

Neste sentido, pedimos a sua colaboração para responder a este questionário. Informamos que os 

dados fornecidos serão confidenciais.  

 

Duração aproximada: 5 min.  

 

Obrigada pela sua disponibilidade! 

 

 

Comentários:  

O texto introdutório está bem construído e explicita o que será a investigação. Contudo, tem 

algumas gralhas e podia ser formulado de forma mais clara.  

Sugestões de alteração:  

Onde se lê: “tem como objectivos principais perceber a utilização que é feita dos atuais 

dispositivos móveis (tablets, smartphones, computadores portáteis) e qual cncial destas 

tecnologias enquanto dispositivos de formação” poder-se-ia ler: “tem como objectivos 

principais (i) perceber a utilização que é feita dos atuais dispositivos móveis (tablets, 

smartphones, computadores portáteis) e (ii) quais as potencialidades destas tecnologias 

enquanto dispositivos de formação.  

1. Informação geral 

1.1 Género * 

1.2 Idade * 

Esta é uma pergunta obrigatória 

1.3 Área de Trabalho  

1.4 Anos de Profissão  

Comentários:  
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Sugere-se uma uniformidade entre os intervalos colocados na idade. O primeiro intervalo é 

menor que os restantes. Por questões de validade da investigação, todos os intervalos têm de ter 

a mesma dimensão.  

Aconselha-se igualmente a colocar os ‘Anos de Profissão’ com valores intervalares.  

 

2. Utilização de Dispositivos Móveis 

2.1 Que tipo e quantos dispositivos móveis possui no seu agregado familiar? * 

2.2 Com que frequência os utiliza?  

2.3 Que serviços utiliza com mais frequência? * 

2.4 Que tipo de sites e / ou aplicações móveis usa? * 

Comentários:  

- A questão 2.1 deveria ser reformulada para ‘Quais os dispositivos móveis…’, eliminando 

assim o tipo e o quantos. A presença destas variáveis é redutora, não trazendo nenhum dado 

adicional.  

- Aconselha-se que a questão 2.4 seja desdobrada em dois, uma para os sites e outra para as 

aplicações.  

 

3. Formação / informação e dispositivos móveis 

3.1 A que tipo de documentação recorre para se manter atualizado profissionalmente? * 

3.2 Que potencial têm as tecnologias móveis para serem aplicadas na formação? * 

3.3 Porquê? * 

3.4 Na qualidade de formando, estaria disposto a realizar formação com esta vertente? * 

Comentários:  

Não é perceptível a relação entre a questão 3.1 e a questão 3.2.  

O conceito de actualização profissional é distinto do de formação. Do mesmo modo, não é claro 

o que se entende por potencial das tecnologias móveis. 

Sugestões de alteração:  

Sugere-se que altere a questão 3.2 para uma questão de âmbito mais pessoal, sugerindo se as 

pessoas teriam disponibilidade para frequentar uma acção de formação onde se utilizassem 

dispositivos móveis.  
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 Especialista 2 

 

 

Utilização de Dispositivos Móveis 

O presente questionário foi criado no âmbito da Dissertação de Mestrado em Educação 

e Tecnologias Digitais e tem como objectivos principais perceber a utilização que é feita 

dos atuais dispositivos móveis (tablets, smartphones, computadores portáteis) e qual 

cncial destas tecnologias enquanto dispositivos de formação. 

Neste sentido, pedimos a sua colaboração para responder a este questionário. Informamos que 

os dados fornecidos serão confidenciais.  

Duração aproximada: 5 min.  

Obrigada pela sua disponibilidade! 

 

Comentários:  

O texto introdutório explicita o que será a investigação. No entanto deverá ser formulado de 

forma mais clara.  

 

No texto: “tem como objectivos principais perceber a utilização que é feita dos atuais 

dispositivos móveis (tablets, smartphones, computadores portáteis) e qual cncial destas 

tecnologias enquanto dispositivos de formação” 

Reformular: “tem como objetivos principais (i) perceber a utilização que é feita dos atuais 

dispositivos móveis (tablets, smartphones, computadores portáteis) e (ii) quais as 

potencialidades destas tecnologias enquanto dispositivos de suporte à formação. 

1. Informação geral 

1.1 Género * 

1.2 Idade * 

1.3 Área de Trabalho  

1.4 Anos de Profissão  

Comentários:  

Sugere-se uma uniformidade entre os intervalos colocados na idade. Os intervalos devem ter a 

mesma dimensão.  

No item “Anos de Profissão” poderá colocar valores intervalares.  
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2. Utilização de Dispositivos Móveis 

2.1 Que tipo e quantos dispositivos móveis possui no seu agregado familiar? * 

2.2 Com que frequência os utiliza?  

2.3 Que serviços utiliza com mais frequência? * 

2.4 Que tipo de sites e / ou aplicações móveis usa? * 

Comentários:  

A questão 2.1 deveria ser reformulada para “Quais os dispositivos móveis…”.  

A questão 2.3 solicita quais os serviços que utiliza com mais frequência e a escala utilizada 

implica também a frequência da sua utilização. Sugere-se que questione “Com que frequência 

utiliza os seguintes serviços” 

Na questão 2.4 deverá questionar sobre a frequência da utilização dos serviços online 

(reformular a expressão ‘tipo sites e/ou aplicações’). 

3. Formação / informação e dispositivos móveis 

3.1 A que tipo de documentação recorre para se manter atualizado profissionalmente? * 

3.2 Que potencial têm as tecnologias móveis para serem aplicadas na formação? * 

3.3 Porquê? * 

3.4 Na qualidade de formando, estaria disposto a realizar formação com esta vertente? * 

Comentários:  

A questão 3.1 não é clara. Na questão 3.2 não deverá questionar diretamente o potencial das 

tecnologias móveis. 

 

Sugere-se que questione se consultam recursos digitais através de dispositivos móveis para se 

manterem atualizados profissionalmente. Caso se verifique uma resposta afirmativa “indique 

quais e com que frequência…” 

 

Na questão 3.2 questione se os potenciais formandos teriam disponibilidade para frequentar uma 

ação de formação com recurso a dispositivos móveis.  
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Anexo C – Questionário “Utilização de Dispositivos Móveis” 

 

 

Utilização de Dispositivos Móveis 

 

O presente questionário foi criado no âmbito da Dissertação de Mestrado em Educação e Tecnologias 

Digitais e tem como objetivos principais perceber a utilização que é feita dos atuais dispositivos móveis 

(tablets, smartphones, computadores portáteis) e qual o potencial destas tecnologias enquanto 

dispositivos de formação. 

 

Neste sentido, pedimos a sua colaboração para responder a este questionário. Informamos que os dados 

fornecidos são confidenciais e anónimos sendo usados exclusivamente neste trabalho. 

 

Duração aproximada: 5 min.  

 

Obrigada pela sua disponibilidade! 

 

1. Informação geral 

 

1.1 Género:         Feminino         Masculino  

 

1.2 Idade: 20-29 anos         30-39 anos         40-49 anos         50-59 anos          60 ou mais  

 

1.3 Área de Trabalho: Serviços Centrais         Área/ Rede Comercial 

 

1.4 Anos de Profissão:        Menos de 5 anos        5 a 10 anos         10 a 15 anos        

 

15 a 20 anos         Mais de 20 anos 

 

2. Utilização dos Dispositivos Móveis 
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2.1 Quais os dispositivos móveis que possui no seu agregado familiar? 

 

2.2 Com que frequência os utiliza? 

 

2.3 Com que frequência utiliza os seguintes serviços? 
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2.4 Com que frequência pesquisa ou acede aos seguintes tipos de serviço/site? 

 

 

2.5 Com que frequência utiliza os seguintes tipos de aplicações móveis? 

 

 

3. Formação/ informação e dispositivos móveis 

 

3.1 Para se manter atualizado profissionalmente, a que tipo de recurso recorre online? 

 

3.2 Na condição de formando, estaria disposto a realizar formação online?  
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        Sim          Não 
 

3.3 Indique as principais razões da sua resposta: 

 

 

 

 

 

 3.4 (Opcional) Caso esteja disponível para colaborar neste projeto através da realização 

de uma entrevista, por favor indique o seu email:_____________________________________  
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Anexo D – Análise de conteúdo à pergunta aberta do questionário 

“Utilização de Dispositivos Móveis” 

 

Sim 

Categoria Subcategoria N.º respostas 

Acessibilidade 

Prático 23 

Melhor acesso aos conteúdos 5 

Acessibilidade 11 

Rapidez 12 

Funcional 5 

Aplicações* 

Aplicação prática 1 

Inovação 1 

Eficácia 7 

Colaboração 1 

Gosto pela tecnologia 3 

Colmatação de 

necessidades 

Alternativa formação presencial 2 

Adquirir conhecimento 27 

Atualização profissional 29 

Necessidade constante de melhoria 4 

Formações regulares 6 

Experiência diferente 1 

Inexistencia de outro tipo de formação 1 

Comodidade 

Minimiza as deslocações  12 

Comodidade 18 

Menos ruido 1 

Flexibilidade 

Flexibilidade 11 

Ritmo de aprendizagem adequado 4 

Gestão do tempo 41 

Maior espaço geográfico 1 

Maior disponibilidade 12 

Poupança 
Poupança de recursos 4 

Custos reduzidos 12 

  NR 40 

   
* Aplicações no sentido utilização prática; emprego; uso; destino; préstimo; proveito (aplicação in 

Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2015. 

[consult. 2015-02-01 15:58:10]. Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-

portuguesa/aplicação) 
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Não 

Categoria Subcategoria N.º respostas 

Falta de 

disponibilidade 

Falta disponibilidade 5 

Componente social / familiar 1 

Idade 1 

Falta de 

interação 

Interação com formador 1 

Impessoal 1 

Impossibilidade de tirar duvidas 1 

Falta de discussão 2 

Resultados do 

e-learning 

Formação presencial tem maior aproveitamento 5 

Pouca eficácia 5 

  NR 6 

 


