
 

Apresentação dos dados obtidos através da análise das reflexões 

críticas, tendo em consideração a matriz da análise SWOT 
 

 

No que concerne às suas Forças, foram identificados pelos vários elementos 

da ETP: 

As instalações e recursos materiais e técnicos, uma vez que, em Setembro 

de 2009, dá-se uma mudança de instalações para uma nova escola, com “excelentes 

condições (F4)”, que veio permitir a superação de “uma série de constrangimentos (F3)” e, 

consequentemente, contribuir para novas formas de estar, “acredito terem dado um 

ânimo diferente a quem neste centro trabalha (P2)”. A equipa, no seu geral, considera que 

“tem óptimas condições físicas (…) bons recursos materiais e técnicos (F6)”, afirmando-se 

como uma “potencialidade do CNO, dado que, havendo uma boa gestão destes recursos, 

permite agilizar muito o trabalho quer interno à equipa, quer com os candidatos (F3)”. O CNO 

insere-se numa “escola apetrechada com a mais recente tecnologia para servir o acto 

educativo, tanto do ponto de vista escolar como profissional, que é o verdadeiro intuito desta 

instituição (A1)”, e com “óptimas instalações e equipamento informático que simplifica e 

acelera a parte administrativa (P3)”. Concomitantemente, “estas tecnologias estenderam-se à 

itinerância no Estoril, o que foi óptimo pois uniformizámos metodologias e tivemos acesso ao 

servidor (P3)”.  

Por sua vez, com estas novas instalações, o Centro Novas Oportunidades 

encontra-se numa sala de trabalho open-space tendo este factor uma dualidade, 

uma vez que é considerado tanto como uma força como uma fraqueza. Como nos 

encontramos no campo das forças, segundo os elementos de equipa trás vantagens “ 

no contacto contínuo (C1)” contribuindo para uma “maior proximidade entre os vários 

elementos da equipa (F3)”.  

A ETP é uma equipa com uma boa formação técnica/científica e pedagógica 

(F5), e uma equipa heterogénea, sendo um “ponto forte (...) temos personalidades muito 

diversas e modos de ser e estar na vida diferentes, que é sempre bom (F5)”,  

 No que toca às relações interpessoais, segundo T1 “encontrei e encontro uma 

equipa amiga, pessoas calorosas, bem-humoradas, disponíveis, que investem num bom 

relacionamento interpessoal, que não alimentam sentimentos mesquinhos”, que de acordo 

com o elemento F1 “de facto, as competências e o profissionalismo sobressaem quando 

existe um bom ambiente interpessoal, havendo lugar (…) para um bom desempenho das 

funções e um bom cumprimento dos objectivos”. No entanto, C1 afirma que “nem sempre 

me parece que haja abertura para espaços de total e descontraída sinceridade.” Por sua vez, o 



elemento P2 diz que “a frontalidade que se tem começado a aplicar só traz vantagens (…) É 

natural a afinidade e empatia com mais uns do que outros”. 

 Relativamente à partilha o elemento F5 é o único que se pronuncia nesse 

nível, afirmando que “no caso dos formadores creio que partilhamos bastante experiencias, 

estratégias e metodologias (...) é claro que todos ganhamos com isso, os mais experientes com 

novas ideias que por vezes refrescam alguns hábitos solidamente arreigados; os mais novos 

beneficiam daquela informação que já é segura, pois é fruto da experiência prática do 

quotidiano no contacto com os nossos adultos/candidatos. No caso dos profissionais RVC sinto 

e creio que o mesmo contacto salutar e profícuo se passa também”.  

 Por fim, no que concerne aos discursos proferidos acerca da Liderança 

Próxima [Coordenação C1 e Direcção], o elemento A1 afirma que “nunca pensei ter duas 

“chefes” deste nível, sempre próximas, prontas e presentes realmente (…) pensam connosco 

em conjunto, elogiam, chamam a atenção sempre que necessário, nunca com uma atitude 

depreciativa ou crítica negativamente (…) sempre pronta a aceitar sugestões e em 

consonância acordar métodos”. Por sua vez, C1 afirma ser uma coordenação aberta, que 
“dá liberdade e autonomia para fazermos o nosso trabalho (...) sempre que acha pertinente não 

tem qualquer problema para nos chamar a atenção de algo que está mal ou que não estamos a 

cumprir (F6)”, e que sabe motivar, inovar e valorizar, “vale-nos a força e inteligência que 

sabe motivar, inovar e valorizar (F2)”.  
 

Relativamente às suas Fraquezas foram reconhecidas pelos elementos da 

ETP: 

 O open-space como uma desvantagem no que diz respeito ao “facto de não 

haver condições para a privacidade desejável nas sessões individuais (P1)”, sendo sugerido 

pelo elemento F3 “a criação de mais espaços para atendimento individual com computador, e 

um, ainda maior, recurso à comunicação por via electrónica”. Ainda em relação às 

desvantagens, apontam para a falta de concentração, “podemos melhorar, no sentido de 

gerir com mais parcimónia os tempos de concentração dos colegas (C1)”, uma vez que, “o 

tempo de leitura exige uma concentração extra deixando-me demasiadas vezes levar-me por 

distracções externas (F2).”  

Concomitantemente, o facto de a sala de trabalho ser um open-space, e os 

candidatos se dirigirem à mesma para o atendimento, existe uma preocupação com a 

forma de estar da equipa, uma vez que estes candidatos, quando se dirigem ao 

centro, quer para informações, quer para sessões, aguardam no espaço do open-

space, “ter cuidado com o nosso tom “a laise” sem reparar que estão outras pessoas 

presentes (C1)”. 

No que toca à distribuição de tarefas, C1 afirma que “cada um isola-se nos seus 

procedimentos, e não há uniformização dos mesmos”, sendo que a distribuição de tarefas 



“(…) continua a ser por vezes uma fonte de dúvidas, pela que esta pode ter orientações mais 

concretas (…) como tornar os cronogramas mais sequenciais de modo a poupar-nos trabalho 

na realização de telefonemas e comunicações uns com os outros (P1)”. Por fim, a formadora 

F4 afirma que, devido à natureza das tarefas serem distintas e padronizadas, “senti que 

existe uma linha a indicar onde acabam as tarefas do profissional e onde começam as do 

formador”. 

Nas reuniões de equipa o único elemento que se pronuncia é o elemento C1 

afirmando que, “nem sempre o que é decidido em reunião de equipa é aplicado (C1)”. Este 

facto é considerado de extrema importância pela C1 pois “(…) a definição de rotinas 

deixa-nos tempo livre para pensarmos de um modo mais abrangente e pararmos de reflectir 

constantemente sobre as nossas práticas”, uma vez que, se não houver necessidade de 

se estar constantemente a abordar as questões relacionadas com os dois processos 

chave do CNO, “(…) as reuniões semanais ficam mais para a validação de competências, 

resolução de casos difíceis, reflexão sobre a implementação de acções de melhoria – C1”.  

Relativamente às rotinas de trabalho, de cada elemento da equipa, C1 afirma 

que estas “ainda não estão bem interiorizadas (…) baralha-me não saber onde está quem (…) 

e quando me perguntam [por via telefónica ou presencial] não sei o que responder”. Isto 

advém do facto, de os horários de cada elemento de equipa, bem como os dias de 

itinerância, diferirem entre si. Assim sendo, afirma que “(…) é importante criar um circuito 

de maior presença, articulado com momentos que podem ser em casa de leituras de PRA’s”. 
Não obstante, esta questão será “(…) minimizada com a alteração dos cronogramas (C1)”, 

realizada aquando a reunião geral da ETP em Janeiro 2010.   

No que toca à natureza da actividade diária, afirmam que esta é “(…) 

complicada, burocratizada em entropia constante – F1”, mas que no entanto “(…) está a 

tornar-se mais eficaz (…) deve-se à maior estabilidade dos elementos que compõe a equipa – 

P1”. Não obstante, o formador F3 afirma que nem sempre se tira partido do servidor e 

dos seus instrumentos, uma vez que “(…) o tempo disponível para o fazer é quase nulo 

[pois] valores mais altos se levantam, isto é, tarefas quotidianas incontornáveis no trabalho do 

formador”, no entanto considera que o ponto forte é “(…) a nossa autonomia que nos 

permite não sobrecarregar a coordenação com mais trabalho”.  
Concomitantemente, em relação ao processo de itinerância ao CNO da EHT 

do Estoril, os elementos da equipa que fazem essa itinerância consideram que seria 

mais justo “alternar o técnico que se dirige ao Estoril (P2)”, uma vez que “os custos ficam 

inteiramente à responsabilidade dos profissionais que lá vão (P3)”. 

Não obstante, relativamente às relações interpessoais, a proximidade dos 
elementos da ETP pode gerar pouca produtividade, que como afirma P1 “O 

ambiente é muito bom, o que nos pode levantar o problema do equilíbrio entre a galhofa e a 



produtividade”. Do mesmo modo, C1 afirma que “a articulação entre relações profissionais e 

pessoais nem sempre é evidente. Quando bem resolvida pode ser potenciadora de momentos 

quer de trabalho quer de convívio muito energizantes e motivadores”, referindo ainda que as 

relações interpessoais são “excelentes embora, por vezes, essa proximidade não seja 

potenciadora de produtividade”.  

Por fim, a última Fraqueza identificada diz respeito à existência de uma pouca 

coesão entre o trabalho do Profissional RVC e do Formador, “creio que falta uma 

maior coesão entre o trabalho do técnico [profissional RVC] e do formador, tendo em vista o 

próprio envolvimento do adulto durante o processo (F5)”. Este facto pode ser gerador de 

conflitos entre os elementos, tendo em conta que “sempre senti que os formadores eram 

responsáveis pelo não cumprimento de metas com maior peso de responsabilidades, pois não 

lêem os PRA’s... deixem-me que vos diga, não concordo (F4)”. Nesta linha de pensamento, 

o mesmo elemento F4, refere que “muitos adultos não foram a júri mais cedo por 

desorganização, por falta de acompanhamento [do profissional RVC] e ainda por 

desconhecimento do próprio referencial de competências chave”. Tendo isto em conta, F5 

afirma que este facto leva a uma “falta de contacto e vinculação do adulto no processo após a 

primeira entrega do PRA, quando este vai para as mãos dos formadores ”, afirmando que “um 

adulto motivado trabalha mais depressa e melhor e até a imagem do adulto quando chega às 

nossas mãos [formadores] e nos diz que está desmotivado porque ninguém [profissionais RVC] 

lhe disse mais nada, às vezes durante meses”, sendo este facto muito importante, uma vez 

que “compromete todo o trabalho no CNO”. 

 

Por sua vez, as Oportunidades encontradas no discurso dos elementos da 

equipa, dizem respeito somente a duas: 

À divulgação do CNO, em que se pretende “dinamizar iniciativas que nos ajudem 

a desmontar a falsa imagem [do TP] (…) através da organização de um mega evento, que 

projecte uma imagem de credibilidade e eficiência, como já foi sugerido, um seminário com 

convidados ilustres nesta área em que os meios de comunicação social também marquem 

presença (…) ou através de outras acções de divulgação do nosso CNO, exemplo: divulgar na 

imprensa protocolos que estabelecemos com entidades de renome do sector [hotelaria]”. 

À organização de horário do CNO, “dá resposta a todos os candidatos”, sendo a 

actividade diária “organizada de acordo com as necessidades de cada elemento, (…) da 

equipa e dos candidatos.” (F3). 
 

 Por fim, relativamente às Ameaças que podem interferir com o trabalho no 

CNO, foram identificadas as seguintes: 

 A instabilidade da equipa afirmou-se e afirma-se como uma ameaça ao 

trabalho do CNO, como afirma P3 “tendo assistido ao longo de 2009 a uma equipa de 



formadores que mudava quase semanalmente (…) muito complicado gerir o trabalho dos 

profissionais [RVC] (…) o trabalho num CNO nunca poderá ser feito individualmente (…)” 

desejando-se “que a equipa se mantenha estável no ano 2010 (pelo menos…) (F3)”. 

 Este factor esbate-se com a questão do vínculo contratual dos formadores 

[recibos verdes], “muito importante ter todos os elementos da equipa na mesma situação 

contratual (F3)”, sugerindo-se que “a chefia mais próxima [Coordenadora] continue atenta e 

alerta para este aspecto e que continue a fazer a pressão necessária e possível, junto da 

chefia de topo (F3)”.  

 Relativamente à liderança de topo [TP], esta apresenta um desinteresse, 

afectando os elementos da equipa, “o que mais me “chateia” (…) é o facto das chefias de 

topo desvalorizarem o nosso trabalho e porem em causa a nossa competência (T1)”, e como 

afirma F6, “é uma relação fria, desinteressada ao nível humano e pessoal, tendo somente 

como preocupação as metas a atingir”, relevando uma “despreocupação/ desvalorização 

relativamente às pessoas desta equipa, que tanto dão ao Centro e tão pouca consideração 

recebem (F2)” 

 Concluindo, no que concerne às Metas, estas apresentam-se como uma 

ameaça à qualidade do processo, que como refere P2 “todos nós continuamos a deparar 

com a dificuldade em gerir a qualidade que imputámos no processo e a quantidade que nos é 

exigida superiormente.”, sendo esta uma grande “fragilidade que teremos e que nos será 

mais difícil de ultrapassar”.  

Assim sendo, concluem que a “ não é possível conciliar a qualidade cada vez maior que 

queremos dar aos processos com a quantidade, metas (totais) irrealistas que são propostas 

pelo TP e não pela ANQ (cuja eleição é a qualidade) (P3)”. No entanto, o elemento T1 afirma 

que estando a equipa estabilizada  “e com este esforço da nossa parte em afinarmos e 

melhorarmos as nossas praticas, temos as ferramentas que necessitamos para sermos mais 

bem sucedidos este ano, aliando a qualidade (que é reconhecidamente uma característica 

nossa) à quantidade”. 


