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Introdução 

 
O presente relatório insere-se no projecto de investigação em curso, intitulado Políticas 

e Práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores: situação actual e 
perspectivas futuras. No âmbito da investigação, procedeu-se, numa primeira fase, a um 
estudo exploratório, ao que se seguiu um trabalho empírico de aprofundamento em 3 

empresas.  
 

Este estudo enquadra-se no vasto campo da educação e formação de adultos e insere-se 

na problemática da formação ao longo da vida e na influência que é hoje atribuída aos 
“recursos humanos” no crescimento económico e na inovação. Visa compreender os 
princípios e as lógicas de acção subjacentes à formação que é proporcionada pelas 

empresas aos trabalhadores.  
 

Numa dimensão conceptual dos projectos formativos, existem diferentes perspectivas e 
motivações no seio das empresas, desde logo, as que entendem a formação como um 
custo ou as que a percebem como um investimento; as que a consideram como um meio 

e que com outras acções se insere no projecto da organização, e outras, que a vêem 
como um fim em si mesma; as que a concebem numa lógica economicista, estritamente 

ligada ao negócio e ao lucro, e as que a realizam com objectivos mais amplos, de 
educação e formação pessoal e social.  
 

Na dimensão metodológica e ao nível das práticas, umas empresas apresentam soluções 
em que os contextos de acção são simultaneamente de formação e, outras, reproduzem o 
paradigma escolar; algumas empresas apostam em modalidades avançadas de elevada 

participação dos sujeitos em que este é um construtor da sua formação, noutras, o 
indivíduo não tem qualquer papel activo e é um mero receptor de informação;  

Por fim, numa dimensão política, existem empresas cujas opções baseadas na teoria do 
capital humano, apresentam assimetrias entre os grupos alvos de formação, e outras que, 
ao contrário, promovem a igualdade na participação nos processos formativos. 

 
A realização do estudo exploratório permitiu avançar para uma proposta tipológica, no 

sentido de estabelecer relações e de orientar o trabalho de interpretação da realidade, e 
foram identificados 3 tipos de formação que se classificaram como: Formação 
tradicional e utilitarista, Formação estratégica e orientada para a resolução de 

problemas, e Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social.  
 

O trabalho exploratório, tinha incidido em três tipos diferentes de empresas: nacionais 
públicas, nacionais privadas e multinacionais. Da análise dos dados, foram as empresas 
multinacionais, as que suscitaram o nosso interesse pelos motivos que a seguir se 

descrevem: 

 Eram as que detinham políticas de formação mais consistentes e integradas nas 

suas estratégias e as que apresentavam uma maior articulação das suas práticas 
de formação com a realidade do trabalho; 

 Eram aquelas cujas práticas de formação supunham contextos mais 
diversificados de aprendizagem; 

 Nestas empresas foi possível sinalizar algumas práticas que ao irem para além de 
uma formação meramente orientada para a tarefa, contribuem para perspectivas 

mais amplas e enriquecedoras do desenvolvimento dos trabalhadores.  
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Neste quadro, e para a continuidade do estudo, foram seleccionadas três empresas 
multinacionais de diferentes sectores de actividade que viriam a constituir o estudo 

multi-casos do qual faz parte este caso. A Efacec é, assim,  uma dessas três empresas e o 
relatório que agora se apresenta, representa o culminar da pesquisa empírica que 
decorreu entre Dezembro de 2008 e Setembro de 2009, no seio desta organização.  

 
Quanto aos motivos que estiveram na origem da escolha da Efacec para fazer parte do 

estudo, eles prendem-se, desde logo, pelo interesse que, desde o início, nos suscitou em 
aprofundar a investigação sobre os seus processos formativos por estes apresentarem 
uma forte articulação com a prática e, acima de tudo, pelo facto de na sua organização 

do trabalho, existir uma dimensão formativa e educativa. Não fomos também alheios ao 
facto de se tratar de uma empresa de origem portuguesa que com as suas apostas no  

mercado internacional, tem conseguido implantar-se por todo o mundo. Para além 
destes, o interesse adveio igualmente dos seguintes factos:  

 Por ser uma empresa a implementar um processo de mudança cultural fruto do 

seu alargamento e internacionalização e pelo interesse suscitado sobre as 
práticas de implicação, de formação e de desenvolvimento que tal processo 

suporia;  

 Por ser uma organização na qual é recorrente a utilização de Equipas de Projecto 

inseridas em diferentes contextos propiciadores de aprendizagem informal e 
não-formal; 

 Por ser uma organização que na sua estrutura de “recursos humanos” possui um 
elevado número de trabalhadores com formação superior, mas também núcleos 
fabris de operários donde decorre um interesse suscitado por uma eventual 

conflitualidade na gestão das suas práticas e políticas de formação; 

 O facto de a Efacec ser uma empresa Acreditada, no âmbito da DGERT, como 

entidade formadora; 

 Por fim, por ser uma empresa de origem portuguesa e por toda a projecção 

internacional que tem;  
 

Tendo presente os propósitos e os objectivos da investigação, no decurso deste estudo 
de caso, tivemos a oportunidade de ter acesso a um conjunto de dados que permitiram 
caracterizar a política de formação e o conhecimento das práticas empreendidas pela 

empresa. O processo de investigação, decorreu com base num contacto próximo com a 
organização, viabilizado pela Direcção de Recursos Humanos, na pessoa do director e 

de uma assistente.  
 
No âmbito da investigação qualitativa, foram usadas várias fontes de prova (Yin, 1989), 

o que permitiu verificar múltiplas percepções para clarificar significados e observar a 
repetição de uma observação ou interpretação. Este processo de triangulação (Stake, 

1994), foi útil na medida em que se recolheram dados a partir de vários informantes e 
fontes, com a confrontação e comparação subsequentes. O objectivo foi o de não nos 
deixarmos levar por uma única pista, apreendendo os ambientes e recolhendo diferentes 

mensagens. Assim, para além das entrevistas, analisaram-se fontes documentais da 
empresa e outras, acessíveis para consulta, e procedeu-se a observações no terreno. 
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Do conjunto dos dados foi possível desenvolver o estudo em torno das políticas e das 

práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, pelo que o presente relatório 
se encontra organizado em 5 partes.  

 
Na primeira parte, é apresentada a proposta tipológica que decorreu do estudo 
exploratório e que contribuiu para a recolha, organização e interpretação dos dados. 

Como será referido, não se trata de uma tipologia completa nem sequer totalmente 
coerente e que carece ainda de uma confirmação.  

 
A segunda parte do trabalho trata do processo de investigação. Nela se dá conta da 
metodologia e dos procedimentos de recolha de dados e apresentam-se os problemas e 

estratégias definidos para as entrevistas, descrevem-se as opções tomadas na análise de 
conteúdo das entrevistas, apresentam-se os problemas e as estratégias, o registo e a 

condução das observações, assim como as opções tomadas para a análise documental. 
Procede-se a uma reflexão sobre o trabalho de campo e uma referência à sua 
legitimação. 

 
Numa terceira parte, apresenta-se a empresa com os dados mais relevantes em termos da 

sua história e evolução, e alguns dados da sua estrutura interna. Caracteriza-se a 
estrutura e o perfil dos trabalhadores - os designados recursos humanos da empresa, 
apresentam-se as linhas da política e de planeamento da formação e, por fim, analisa-se 

o manual de acolhimento aos novos trabalhadores, como instrumento facilitador da sua 
integração na empresa. 

 
Depois de apresentadas as políticas, a quarta parte do relatório é dedicada à análise das 
práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. A análise surge em torno 

das 4 seguintes dimensões: a análise de necessidades de formação, nas suas 
metodologias e instrumentos e no nível de implicação dos diferentes actores; o  

planeamento e organização da formação, através da oferta de formação, das práticas de 
educação não formal e informal, das estratégias de promoção do desenvolvimento 
pessoal e social, dos destinatários da formação, e dos recursos humanos afectos à 

formação; a execução da formação em que se analisa a formação física que foi realizada 
e também o que essa formação representou em termos de custos para a empresa, através 

da execução financeira; por fim, a dimensão do acompanhamento e avaliação da 
formação, em que são analisados os procedimentos e práticas de controlo das várias 
fases da avaliação, assim como se procede a uma análise dos resultados da formação.  

 
A quinta e última parte do relatório é dedicada a uma reflexão final em que, 

necessariamente, se procede a uma reflexão crítica sobre o modelo de formação da 
empresa, mas também se procede a uma curta reflexão sobre a experiência de 
investigação e da pesquisa empírica no contexto desta organização.  

 
Com o objectivo de validar a informação nele contida, este relatório será enviado à 

apreciação da empresa. 
 



 

11 

 

1. Políticas e práticas de formação nas empresas: proposta tipológica  

 

Longe de poder considerar-se uma tipologia completa e coerente, advertimos para o facto 
de que a mesma se baseia apenas nas entrevistas exploratórias e por isso sobre as 

perspectivas dos entrevistados. Por outro lado, pela diversidade e complexidade das 
opiniões e também pelo facto de nem sempre estas serem exclusivas de cada um dos tipos, 
a tipologia carece de confirmação. A mesma empresa pode em alguns aspectos ter uma 

orientação e em outros aspectos, ter outra orientação diferente. Assim, esta não é mais do 
que uma proposta de tipologia, em que na perspectiva weberiana 1 há que entender o 

sentido das acções. Trata-se de uma construção teórica a partir dos casos particulares 
analisados. Para que se possam estabelecer relações e para orientar o trabalho de interpretar 
a realidade e a acção, Weber defende a utilização do tipo-ideal ou ideal-tipo 

(“idealtypus”)2. Trata-se de ordenar a realidade, organizá- la para que possa ser 
compreendida. Há que ter em conta que o ideal-tipo não é uma descrição da realidade. O 

ideal-tipo é útil para a compreensão dos acontecimentos que se observam na realidade e,  
neste sentido, é um instrumento privilegiado para a compreensão sociológica (Schnapper, 
2000). O conhecimento da realidade consegue-se pela indicação do grau de aproximação 

de um fenómeno que se classifica (quanto ao tipo), face a um ou vários conceitos 
construídos (Weber, 1991:12). 

 
Na tentativa de caracterizar as políticas e práticas de formação na realidade que foi objecto 
de estudo, e a partir de alguns aspectos que são comuns e outros que se diferenciam, foi 

possível identificar 3 tipos básicos (quadro I): 
 

a. Formação tradicional e utilitarista 
b. Formação estratégica orientada para a resolução de problemas 
c. Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social 

 
 

 

                                                 
1 

Não é o facto de as empresas realizarem formação que é relevante em si, mas é a significação social que importa. Para Weber, a 

tarefa da sociologia é interpretar a acção social, captando o sentido da acção e não a acção em si. 
2 

A sua relação é lógica e não tem a ver com uma apreciação avaliativa ou com um modelo que o termo tipo-ideal poderia supor. Por 
isso Weber e outros autores como Schnapper (2000) propõem a utilização de ideal-tipo e não tipo ideal. 
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Quadro I: Políticas e práticas de formação: Proposta tipológica 

  
 

Dimensões 

Formação tradicional/ 
 utilitarista 

Formação estratégica orientada  
para a resolução de problemas 

Formação orientada para o 
desenvolvimento pessoal e social  

F
o

rm
aç

ão
 e

 R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

 

Conceitos em uso 

 

Formação/ Formação Profissional Formação/ Desenvolvimento/  

Competências 

Aprendizagem/Desenvolvimento/ 

Conhecimento 

Estrutura e recursos para a 

formação 

 

Formação centralizada. Estrutura 

reduzida 

Formação descentralizada. Estrutura  

variável 

Formação descentralizada. Estrutura  

variável 

Papel dos RH/ Formação  

 

Dar formação  Promover  formação  Suporte às chefias 

Recurso a empresas/ 

formadores externos 

 

Frequente Frequente Muito frequente 

Formadores internos 

permanentes 
 

Pouco frequente Pouco frequente Pouco frequente 

Formadores internos eventuais 

 

Frequente Frequente Frequente 

P
o

lí
ti

ca
s 

d
e 

fo
rm

aç
ão

 Visão estratégica da Formação  Necessidade de os trabalhadores 

adquirirem conheci mentos  
relacionados com as suas tare fas 

Necessidade de produzir mudanças Necessidade de construir uma sociedade  

melhor 

Formação e desenvolvimento 

de carreiras 

Formação para o exercício da  

actividade actual 

Formação orientada para o futuro e para a  

carreira  

Formação orientada para o 

desenvolvimento pessoal e social 

Política de estágios/ parcerias Reduzida ou inexistente Activa/ O estágio deve representar 

desenvolvimento para ambas as partes 

Activa/ o estágio tem que representar 

desenvolvimento para a pessoa 

P
ú

b
li

co
 

-a
lv

o 

    ic
o

-a
lv

o Destinatários da formação  Grupos directamente ligados à  

produção/ e Quadros e chefias 

Grupos directamente ligados à actividade  

e à produção 

Todos os grupos 

D
ia

g
nó

s-
 

ti
co

 

Diagnósticos para a formação  São consideradas as lacunas e  

detectadas carências, num mo mento 

dado. 

São identificadas áreas de melhoria  

para cada pessoa, em contínuo 

É considerado o potencial que existe em  

cada pessoa, em contínuo. 

P
rá

ti
ca

s 
e 

es
tr

at
ég

ia
s 

n
a 

 f
o

rm
aç

ão
 i

n
ic

ia
l 

Integração na empresa  

 

Formação técnica e específica  da  

função 

Formação para conhecimento de 

procedimentos, chefias e equipas 

Formação sobre os valores, a missão e  

cultura de empresa  

 

Execução da formação de  

integração 

No posto de trabalho sob 

responsabilidade de chefias 

Tutoria no posto de trabalho, e-learning e/ 

ou presencial sob responsabilidade dos RH/ 

Formação e pode envolver outras áreas. 

Tutoria no posto de trabalho, e-learning e/ 

ou presencial sob responsabilidade dos  

RH/ Formação e pode envolver outras áreas. 

Formação inicial 

 
 

Formação em função das  

competências necessárias 

Formação em função das co mpetências 

necessárias 

Processos de RVCC  

Execução da formação inicial 

 

Em ambiente real ou simulado Em ambiente real de trabalho Em ambiente real de trabalho ou outro 

P
rá

ti
ca

s 
e 

es
tr

at
ég

ia
s 

n
a 

 f
o

rm
aç

ão
 c

o
n

tí
n

u
a 

Formação contínua Conhecimento do produto e técnica 

relacionada com o mes mo  

Sistemas e processos ligados a uma  

profissão que visem resolução de  
problemas 

Actividades com aspectos educativos e  

com objectivos alargados 

Execução da formação 

contínua 

Recurso a especialistas internos, 

externos, fornecedores  

No âmbito das unidades de negócio ou de 

trabalho de projecto 

Recurso a especialistas e recursos internos 

 ou externos 

Práticas de Formação não 

formal e  informal  

Pouco relevantes Mobilidade/ Estágios em outros  

departamentos, países 

Mobilidade/ Internet e Intranet/ Centros de 

documentação/ 

Modalidades de formação  Formação on-the-job, Formação  

 em sala  

Formação on-the-job, formação-acção, 

Formação interna em sala e posto de  

trabalho com colegas experientes,  
participação em grupos de trabalho  

Formação on-the-job; self- learning; 

participação através de uma equipa de  

projecto; conhecer as práticas noutro país; 
fóruns de debate 

Avaliação  Níveis de Avaliação  Avaliação da reacção ou de 
conhecimentos 

Avaliação da transferência/  
eficácia e i mpacto 

Avaliação da transferência/ e ficácia  
e impacto  

Tendências para a formação do futuro Formar  para o saber fazer  Formar  para o saber fazer e  saber ser  Formar  para o saber ser  

 
Formação tradicional e utilitarista 

 
É importante salientar o facto de a formação se encontrar ligada estritamente aos 

problemas da organização e toda a formação que é realizada visa, apenas, a concretização 
dos objectivos do negócio. Neste caso, a formação dos trabalhadores, tal como nos 
modelos Hard da HRM, tem como fim o aumento de competências para melhorar a 

performance da empresa. Os próprios trabalhadores são considerados um recurso pronto a 
ser usado pela empresa. 
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Quanto aos resultados esperados, estas empresas realizam a formação apenas porque a isso 

são obrigadas e desenvolvem enormes planos sem que estes estejam em articulação com a 
estratégia e com os objectivos dos departamentos. No final, estão preocupadas em atingir  

resultados métricos os resultados práticos para a organização não são medidos. As pessoas 
são enviadas para formação como forma de serem gratificadas ou com o objectivo de fazer 
face a mudanças. No entanto, a formação surge como um acto isolado e os destinatários 

são igualmente indivíduos que acorrem por sua iniciativa. A formação tem um carácter 
parcelar e pauta-se por remediar défices. São empresas reactivas, organizando a formação 

por resposta a problemas que surgem. Relativamente ao papel da formação e dos 
formadores, muitas destas empresas, incluem-se nas que têm a perspectiva de que a 
formação se confina à acção em si, ao momento de sala, e que o papel dos formadores 

termina quando termina a acção. Nesta perspectiva, o lugar dos formadores é no 
departamento de formação, onde devem exercer a sua função e as chefias consideram que 

cabe à formação, por si, resolver os problemas, através de cursos.  
 
Formação estratégica e orientada para a resolução de problemas 

 

Nas suas lógicas de acção, estas empresas encaram a formação como uma verdadeira 

opção estratégica para o desenvolvimento dos trabalhadores e dos próprios processos de 
trabalho em que a cultura empresarial é orientada para o desenvolvimento de competências 
actuais e futuras. Mais do que estarem preocupadas com o número de cursos realizados, 

estas empresas, estão, efectivamente, interessadas nos resultados e no impacto da formação 
ao nível do trabalho e da organização. Existe um apelo à articulação entre o trabalho e a 

formação e na medida em que se valorizam os saberes adquiridos pela experiência e os 
saberes adquiridos pela formação, são valorizadas as lógicas transversais.  
Os técnicos e formadores exercem a função formação a par do exercício do trabalho, e 

consideram que o seu trabalho termina apenas quando os objectivos da formação são 
conseguidos ao nível do trabalho ou da organização. Todo o processo formativo é 

desenvolvido em articulação com o processo produtivo. Verifica-se, uma passagem da 
tradicional transmissão de conteúdos para modelos que visam facilitar a construção do 
saber e das competências. Por isso, nas lógicas de formação-acção ou de formação em 

alternância em que se apoiam, os conteúdos para a formação são os próprios conteúdos e 
situações de trabalho, é a realidade existente, contra uma lógica de conteúdos de 

disciplinas. Pelo forte envolvimento dos participantes, são modelos que atribuem aos 
próprios trabalhadores mais autonomia, responsabilidade e controlo. A formação, sendo de 
longo prazo, é assim, um meio que com outros meios e estratégias, contribui para ir 

alterando os processos de trabalho. 
 

Formação orientada para o desenvolvimento pessoal e social 

 
Enquadra-se nesta perspectiva, a formação contínua que vai para além daquilo que é 

aplicável directamente dentro da empresa mas que poderá ser uma mais valia para o 
trabalhador como pessoa. Trata-se de uma formação orientada para o desenvolvimento 

pessoal, social e relacional, numa óptica de sociabilização para o pleno exercício das 
capacidades de cidadania. É o caso da formação que incentiva o desenvolvimento de 
cidadãos livres, responsáveis, autónomos e solidários,  cidadãos abertos ao diálogo que 

respeitam os outros e as suas ideias, e que valorizam a dimensão humana do trabalho e o 
desenvolvimento do espírito democrático e pluralista, através da formação do carácter e da 

formação cívica. Trata-se de uma formação que visa formar cidadãos livres, críticos e 
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activos, abertos ao mundo e preocupados com o futuro do planeta, com os direitos 

humanos ou com a justiça social. As práticas de formação podem incluir temas ou 
actividades de comunicação, arte, educação interpessoal e familiar, a participação cívica e 

ambiental, orientações e pistas para a definição de percursos de educação e gestão da 
carreira.  
A formação tem em conta os interesses dos trabalhadores e tem objectivos mais alargados, 

de desenvolvimento pessoal e social que não se confinam aos objectivos imediatamente 
ligados ao lucro. Nestas empresas, para além da organização, existe o trabalhador, a pessoa 

e o seu auto-desenvolvimento, a partir de uma reflexão consciente sobre os valores 
espirituais, estéticos, morais e cívicos.  
Em alguns casos, existe uma preocupação a nível do reconhecimento de competências com 

o objectivo de elevar a qualificação dos trabalhadores. Uma preocupação que pode ir para 
além do benefício directo e imediato que pode resultar para a empresa. Também nos 

modelos soft da HRM existe uma ênfase no lado humano e se o desenvolvimento dos 
trabalhadores tem em vista a melhoria da empresa, os trabalhadores são aqui considerados 
como um bem e uma fonte de vantagem competitiva através da sua implicação e 

adaptabilidade. Nestas empresas é esperado que os trabalhadores tenham capacidade para 
resolver problemas e tenham a autonomia necessária para transformar os problemas em 

oportunidades. É o caso das empresas que apostam na formação de Quadros 
nomeadamente pela rotação interna o que implica muitas vezes uma experiência noutros 
países, em que existe a intenção clara de elevar a autonomia dos trabalhadores.  

Este modelo parte do princípio de que na medida em que se estabelecem redes fortes de 
relações e de interacções na organização, criam-se novas dinâmicas nos sistemas de 

trabalho e, nesse sentido, existe formação. 

2. Metodologia do estudo de caso 

A investigação iniciou-se com o estudo exploratório, ao que se seguiu uma fase de 
aprofundamento no sentido de compreender as políticas e práticas de formação e 

desenvolvimento dos trabalhadores na empresa.  

Neste processo utilizou-se a triangulação de dados e recorreu-se a procedimentos que 
permitiram verificar as afirmações dos entrevistados. Compararam-se as respostas dos 

diferentes entrevistados, pediram-se as fontes de verificação dos aspectos referidos, e 
realizaram-se observações e registos.  

As fontes de dados às quais se recorreu foram as seguintes: 

 Entrevistas 

 Observação 

 Análise Documental 

 
O facto de se ter recorrido a diversas técnicas para a recolha de dados, permitiu obter 
diferentes perspectivas sobre um mesmo assunto, além de permitir obter informação de 

diferente natureza e depois compará- la. Com a análise documental obteve-se uma 
representação condensada da informação e com a análise de conteúdo, através da 

manipulação das mensagens, foi possível “inferir sobre uma outra realidade que não a 
da mensagem” (Bardin, 2004:41).  
 

Depois de termos enviado o pedido de continuidade do estudo a uma das responsáveis 
da DP, o processo foi encaminhado para a agora responsável de Planeamento e 
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Desenvolvimento Organizacional e foi marcada uma primeira reunião com o objectivo 

de apresentar o Protocolo de Estudo de Caso (APÊNDICE 1). Nesta reunião foram 
então definidas as pessoas a entrevistar e a responsável disponibilizou-se a agendar 

todas as entrevistas. 
 
Quanto à selecção dos entrevistados, desde logo se definiu que se pretendiam 

entrevistar, para além dos destinatários e dos profissionais directamente ligados à 
formação, directores e responsáveis de departamento. A entrevista a estes últimos 

revestia-se de dois objectivos: em primeiro lugar, para conhecer a sua perspectiva sobre 
a formação da empresa e os efeitos que a mesma tem sobre os trabalhadores que 
constituem as suas equipas de trabalho; depois, pelo facto de se pretender identificar 

práticas de formação e desenvolvimento levadas a cabo no seio das direcções e 
departamentos. 

 
Teve-se ainda em conta um critério de diversidade como forma de garantir a 
heterogeneidade dos sujeitos. O objectivo era assegurar a presença da diversificação 

externa e interna dos sujeitos (Guerra, 2006). Sendo o objectivo da investigação o 
estudo das políticas e práticas de formação, pretendia-se representar as expectativas dos 

indivíduos com diferentes papéis na empresa (diversificação externa). Por outro lado, 
podendo estar a formação organizada a partir de diferentes departamentos da empresa, 
procurou-se a maior diversidade entre o grupo de pessoas envolvidas na formação 

(diversificação interna). 
 

Após a apresentação do protocolo, foi seguida a metodologia de Granier (2001:88) em 
que o diagnóstico antecede sempre a acção e em que se consideraram as quatro etapas 
seguintes: 

 

 A tomada prévia de informações: Permitiu definir a orientação a dar à pesquisa. 

Com base no estudo exploratório e também através de algumas conversas 
prévias com os nossos interlocutores da empresa, colocaram-se hipóteses de 

trabalho e foi-se definindo a problemática. Foi nesta fase que se definiu a melhor 
forma de recolher o material, se através de entrevistas individuais ou de grupo, 
se da observação de situações, ou através de questionário. Nesta fase, pediram-se 

alguns documentos de trabalho da empresa e estudos realizados internamente. 
De acordo com Granier (2001:88) a apresentação das hipóteses e a definição de 

método “constituem suportes de ajustamento entre a organização e o 
investigador”; 

 

 Definição do modo de recolha do material: O papel de observador da vida da 
organização e a recolha de informações pelo contacto directo com os 

trabalhadores, esteve, desde logo, presente em toda a intervenção. Pela 
entrevista, os indivíduos forneceram informações verbais mas também as 
informações não verbais foram percebidas através da observação.  

Os indivíduos foram previamente informados sobre a investigação em curso via 
RH e cada entrevista começou por uma informação geral sobre a investigação, 

os objectivos, a garantia de confidencialidade, a metodologia e a restituição dos 
resultados. À medida que decorreu o trabalho de campo, houve necessidade de 
reformular ou reorientar o protocolo inicial porque se descobriu uma outra 
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dimensão do problema ou porque surgiu um elemento fundamental na 

problemática que não havia sido considerado à partida; 
 

 A produção do diagnóstico: A interpretação do material recolhido não constituiu 
uma verdade nem um sistema interpretativo fechado. Por mais que se baseasse 

em dados objectivos ou quantitativos, não revelaria a realidade. “La 
stabilisation des constats d`enquête fait l`object d`un travail, souvent long, 
d´objectivation”(Granier, 2001:90). Houve que realizar um debate crítico com 

os actores que intervieram uma vez que toda a análise dos dados se baseou na 
semântica e por isso, no sentido que os entrevistados dão ao seu discurso e à sua 

acção; 
 

 A formalização do diagnóstico: A formalização dos resultados assenta, no 

presente relatório, na interpretação dos dados recolhidos. No entanto, tentaremos 
ainda uma apresentação oral junto da empresa com o objectivo de promover a 

“transparência” sobre o decurso da investigação e os interlocutores serão 
“convidados a distanciar-se dos seus papéis sociais para adoptar um outro 

olhar sobre a sua própria realidade” (Granier. 2001:91).  

2.1. Procedimentos na recolha de dados 

 

Uma das técnicas usadas foi a entrevista presencial junto de informantes privilegiados e, 
com o objectivo de comparar as respostas, realizaram-se, conforme já referido, 

entrevistas a informantes com diferentes papéis na empresa. Como as entrevistas, por si 
só, não fornecem dados sobre a acção concreta do objecto a estudar, porque “o que as 
pessoas afirmam sobre as suas práticas não é suficiente para revelar as lógicas que as 

subentendem” (Ruquoy, 2005:88), e porque de acordo com o mesmo autor, a entrevista 
é um instrumento mais adequado “para delimitar os sistemas de representações, de 

valores, de normas veiculadas por um indivíduo” (id:89) foram igualmente usadas a 
observação com registo sistemático de notas e a análise documental.  
 

De acordo com o mesmo autor (id:89), se o objectivo é conhecer as práticas, é 
importante conhecer o modo como subjectivamente elas são valorizadas, mas, devem 

considerar-se também as relações sociais que tenham efeitos independentes da 
consciência dos actores. Por tal facto, recorreu-se à observação e à análise de 
documentos. 

 
Em todas as fases do trabalho de campo e à medida que iam decorrendo as entrevistas, 

fomos sempre mantendo um contacto com a interlocutora no sentido de a manter 
informada sobre a forma como decorriam os trabalhos. Parece-nos que este aspecto foi 
fundamental para manter uma boa relação e aceitação por parte de todos. 

 
As entrevistas realizaram-se, como já referido, após a primeira reunião com a 
responsável de Formação, onde se definiram as pessoas a entrevistar. Após a entrega do 

protocolo de estudo de caso (que consta no APÊNDICE 1) e da declaração do 
orientador sobre o propósito do estudo definiram-se alguns procedimentos de parte a 

parte para a marcação e realização das entrevistas e entregaram-se os guiões que 
serviram de base à condução das entrevistas.  
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Os guiões (APÊNDICE 2) foram enviados posteriormente aos entrevistados pela 
interlocutora, responsável de Formação, na empresa. Assim, na maior parte das 

entrevistas, os entrevistados conheciam o guião.  
À medida que se iam transcrevendo as entrevistas, iam-se alimentando os Quadros 
previamente preparados para solicitar, dentro de cada temática, as fontes de verificação. 

O objectivo era, na medida do possível, recolher provas dos factos e das informações 
veiculadas aquando de cada entrevista. Este objectivo foi referido a todos os 

entrevistados no início de cada entrevista. 
Depois de transcritas as entrevistas e quando se enviavam aos entrevistados para que 
validassem a informação, era enviada a lista de evidências construída a partir da análise 

do seu discurso. A maior parte dos entrevistados não enviou as evidências que foram 
solicitadas. 

Depois de transcritas as entrevistas, procedeu-se à análise do seu conteúdo. 
 
As observações foram realizadas em diferentes situações, nomeadamente, aquando das 

entrevistas. Pareceu-nos que cada entrevista e cada entrevistado constituíam elementos 
importantes para a recolha de informação.  

2.2. As entrevistas. Problemas e estratégias. Registo e condução 

 
As entrevistas seguiram, em princípio, as perguntas definidas no guião utilizado para 

cada caso. Foram construídos 3 guiões: um para os responsáveis e técnicos de formação 
e formadores, outro para os participantes nas acções, e outro para os directores ou 

responsáveis de departamento (APÊNDICE 2). No entanto, dada a diversidade de 
funções dos entrevistados, em muitos casos, colocaram-se questões que não constavam 
dos guiões porque os entrevistados abordavam assuntos que nos pareciam interessantes 

e muito reveladoras. Por questões de limitação de tempo de alguns entrevistados, 
algumas questões previstas no guião foram, assim, preteridas, tendo-se optado por 

abordar as questões por eles, de novo, introduzidas.  
Assim, colocaram-se as questões que se consideraram adequadas tendo em conta as 
características da empresa, as respostas dadas e os temas abordados pelo entrevistado, e 

também a capacidade de resposta do entrevistado.  
 

Conforme já referido, as entrevistas foram todas marcadas pelo director de RH, nosso 
interlocutor, e foi através de e-mail ou de telefone que foram por nós confirmadas.  
No primeiro contacto com a pessoa a entrevistar, e no início de cada entrevista, 

resumiram-se os objectivos da entrevista e o seu contributo para o estudo em curso. O 
objectivo era cativar o interesse e a curiosidade do entrevistado fazendo-o sentir-se 

participe da investigação. Pediu-se autorização para gravar a entrevista e definiu-se que 
a sua transcrição seria enviada aos entrevistados poucos dias depois, pelo que a todos 
foi pedido o e-mail pessoal.  

 
No final de cada entrevista, era sempre perguntado aos entrevistados se haveria alguma  

questão importante que não tivesse sido colocada e que considerassem importante 
abordar. 
A duração de cada entrevista foi variável mas, em média, situou-se entre os 30 minutos 

e a 1 hora, sendo que em alguns casos, este tempo foi condicionado pelos própr ios ou 
previamente, pelos interlocutores da empresa. 
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Dependendo da dimensão em causa, e do seguimento do guião definido à partida, que 
como já se referiu, nem sempre foi possível cumprir rigorosamente as mesmas questões 

para todos os entrevistados, as questões foram colocadas no sentido de compreender os 
seguintes aspectos: 

 Percepção sobre a política de formação 

 Percepção sobre o Diagnóstico, o Planeamento, a Organização, a Execução, e a 

Avaliação das práticas de formação 

 Descrição do nível de participação do entrevistado no desenvolvimento da 
formação 

 Descrição de outras situações com carácter formativo 

 Descrição de formação ou eventos organizados na própria área, departamento ou 

direcção 

 Descrição de práticas de Formação para desenvolvimento pessoal 

 
Após a realização de cada uma das entrevistas, houve a preocupação de a transcrição ser 

efectuada o mais rapidamente possível - nos dias em que se realizaram ou, nos dias 
imediatamente seguintes. Cada entrevista transcrita foi depois enviada por e-mail, para 

cada um dos entrevistados. No e-mail enviado, era solicitado aos entrevistados que 
revissem o texto e que poderiam acrescentar ou alterar alguma parte da entrevista. A 
maior parte dos entrevistados deu retorno, informando que concordava com o conteúdo 

do texto e, apenas em alguns casos, foram sugeridas alterações.  
 

O trabalho desenvolvido depois de cada entrevista obedeceu a uma sequência de tarefas 
em paralelo, que a seguir se enumeram pela ordem em que foram realizadas : 
 

1º) Preenchimento da grelha de Observação/ Diário de bordo 
2º) Transcrição da entrevista 

3º) Descrição das frases importantes com as evidências a solicitar  
4º) Relatório de estudo de caso – algumas notas 
5º) Envio da entrevista transcrita para validação 

6º) Análise de conteúdo 
 

Com o objectivo de manter o anonimato e a confidencialidade dos entrevistados, neste 
relatório, os entrevistados não serão identificados pelo que as entrevistas realizadas 
obedecem a uma codificação que se apresenta no quadro II. 

 
Quadro II: Codificação das entrevistas 

Fonte informante Local/ Empresa Sequência da recolha 

D – Directores e responsáveis de departamentos (Entrevista)  

 

 

EFA 

 

 

01 

02 

03 

… 

10 

P – Participantes e destinatários da formação (Entrevista) 

F – Responsáveis, técnicos de formação e formadores 

(Entrevista) 

OBS – Observação 

DOC - Documento 

 

O número de entrevistas realizadas foi definido no decorrer do trabalho empírico e 
optou-se por não realizar mais entrevistas quando se verificou uma saturação empírica 
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(Guerra, 2006), em que os dados que estavam a ser recolhidos não traziam nada de novo 

e começavam a repetir-se. 
 

Na Efacec foram realizadas no total 8 entrevistas, como se descreve no quadro III. 
Apresentam-se as entrevistas transcritas (APÊNDICE 3)3 que deram origem à análise de 
conteúdo.  

 Quadro III: Entrevistas realizadas na Efacec 

Informantes Departamento/ Funções 
 

Data Código 

Pessoas envolvidas na 
organização da formação/ 

área RH 

Técnicos RH DRH 15-12-2008 FEFA03 

Formadores  DRH - Formadora 15-12-2008 FEFA03 

Pessoas envolvidas na 
organização da formação/ 

Outras áreas 

Chefias/ 
Responsáveis 

 

Engº Unidade Geração de Energia 10-12-2008 DEFA02 

Direcção da Inovação 31-1-2009 DEFA08 

 
 
Destinatários da formação 

Chefias 
 

Engº Dir. Sistemas de Energia 18-12-2008 DEFA04 

Público-alvo 

 

Engº  Div. Transportes 9-12-2008 PEFA01 

Técnico Manutenção 27-01-2009 PEFA05 

Técnico Manutenção 
 

27-01-2009 
PEFA06 

Engº Manutenção 27-01-2009 PEFA07 

 

 

2.2.1. Análise de conteúdo das entrevistas 

 

Na análise de conteúdo, o investigador vê-se confrontado com um corpus constituído 
pelo discurso de um certo número de pessoas que são os entrevistados e, colocam-se 
alguns problemas (Ghiglione e Matalon, 1992: 187), nomeadamente: 

- “Como colocar cada discurso sob uma forma mais fácil de abordar, de maneira a 
nele conservar tudo o que é pertinente e nada mais que isso?”  

- “O que disse cada um a propósito de um ponto particular?” 
- “Que diferenças e semelhanças existem entre os discursos das pessoas?”  
 

Parece-nos, no entanto, que no processo de análise de conteúdo há que, igualmente, 
proceder a uma análise crítica do discurso, como seja: 

- Como garantir que as inferências que se realizam e as percepções que se obtêm da 
análise do discurso, correspondem exactamente ao que o entrevistado disse ou quis 
dizer? 

- Como garantir que o sentido que se deu a uma frase reproduz o sentido intrínseco da 
mesma? 

- Como garantir que uma frase que se considera negativa, o pode ser não em relação à 
formação da empresa (o que se pretende analisar) mas sim em relação a contingências 
ou factores externos que a condicionam? 

 
Relativamente ao primeiro bloco de questões, a organização do material realizou-se 

numa tabela em excel, com vazios à esquerda e à direita, para anotar e marcar 
semelhanças e contrastes. Começou-se por uma análise dos dados brutos que se 
transformaram de forma organizada e foram agregados em unidades de análise. Todas 

as frases que considerámos como unidades de registo se referiam a pontos de vista ou 

                                                 
3
 Neste relatório apresentam-se em anexo apenas as primeiras páginas das entrevistas transcritas. No 

entanto, a transcrição total de todas as entrevistas encontra-se em nosso poder e pode ser consultada. 
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descrições sobre a formação e o desenvolvimento na empresa ou fora dela, 

independentemente se as mesmas eram positivas, negativas ou neutras.  
 

No caso das políticas de formação e desenvolvimento, e dentro da categoria de 
princípios e valores, definiu-se uma subcategoria sobre organização do trabalho, já que 
alguns aspectos da organização do trabalho tanto podem, por si, ter um carácter 

formativo, como podem determinar directamente situações de formação.  
 

Organizou-se a análise do conteúdo tendo em conta as três fases cronológicas que 
propõe Bardin (2004): a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 
resultados.  

 
A pré-análise iniciou-se com uma leitura flutuante, com a escolha das frases e a 

preparação do material, e com a elaboração dos indicadores. Nem sempre as hipóteses 
foram estabelecidas na pré-análise, e como afirma Bardin (1979:98), tal como as 
questões norteadoras, elas podem surgir no decorrer da investigação. Assim, na fase da 

pré-análise, e depois de uma leitura atenta das entrevistas, algumas das categorias foram 
definidas a priori, em função dos objectivos da investigação mas, outras, surgiram a 

partir do próprio discurso dos entrevistados e foram consideradas à medida que foram 
sendo encontradas. 
A escolha das categorias obedeceu a um critério semântico (por temas). No entanto, 

considerámos não apenas a semântica da língua, mas também a interpretação do sentido 
que o indivíduo atribui às mensagens. O ponto de partida é a mensagem, mas foram 

consideradas também as condições contextuais em que foram produzidas.  
 
Seguiu-se depois a exploração de todo o material em que tivemos presentes as questões 

colocadas no segundo bloco de questões. Houve uma preocupação permanente em 
colocar as unidades nas respectivas categorias, mantendo e respeitando a posição do 

entrevistado face ao tema, isto é, as respostas não eram colocadas nas categorias em 
função do que o investigador considerava, mas em função do que foi perguntado e da 
resposta dada. Mesmo que ao investigador lhe pudesse parecer que a resposta coubesse 

numa outra categoria, manteve-se o tema/ dimensão da pergunta. Só desta forma se 
poderia garantir a posição do entrevistado face aos temas. Procedeu-se ao recorte do 

material que interessava e foi descartado o que não interessava. Foram consideradas, no 
entanto, todas as frases com afirmações positivas ou negativas ou neutras sobre os 
temas em questão, sem que algumas respostas de algum entrevistado tivessem sido 

descartadas. 
 

Foi ainda necessário distinguir a unidade de registo (o que se conta) da regra de 
enumeração (como se conta/modo de contagem). A unidade de registo com vista à 
categorização e contagem, foi a frase4, simples ou composta. No entanto, muitas vezes, 

uma frase simples não transmite a totalidade da ideia e ou se analisada separadamente, 
não contextualiza o sentido ou a intenção do entrevistado. Assim, na análise de 

conteúdo, mantiveram-se as frases inseridas no seu contexto, de parágrafo ou oração.  

                                                 
4
 De acordo com Estrela, E,, Soares, M. A. e Leitão, M. J. (2003:121), a frase é a unidade mínima de comunicação, delimitada no  

início por uma maiúscula e, no final, por um sinal de pontuação. Pode conter  só uma oração (frase simples) quando é constituída 
por uma só palavra, várias palavras sem verbo, por várias palavras com um verbo ou locução verbal. A frase pode conter mais do 
que uma oração (frase composta), quando nela existe mais de um verbo ou locução verbal. 
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A regra de enumeração ou o modo de contagem (Bardim, 2004:101) é a frequência 

ponderada em que uma maior frequência de aparição, representa uma maior 
importância. 

 
Os diversos tipos de enumeração que surgem citados pelos autores da bibliografia de 
referência (Bardin:2004; Guerra:2006; Vala:2007) são vários e podem referir-se à 

presença / ausência, à frequência, à frequência ponderada, à intensidade, à direcção, à 
ordem, ou à co-ocorrência. 

A presença de um tema num discurso é significativa da sua importância para o sujeito, 
funcionando como um indicador. No entanto, a ausência de elementos ou temas pode, 
em alguns casos, veicular um sentido e, por isso, constituir uma variável importante.  

A frequência é a medida geralmente mais usada e, em alguns casos, poderá significar 
que a importância de uma unidade de registo aumenta com a frequência da sua aparição.  

A direcção é uma regra de enumeração qualitativa e pode ser favorável, desfavorável ou 
neutra (eventualmente ambivalente). Os pólos direccionais podem ser de natureza 
diversa: bonito/feio (critério estético), pequeno/grande (tamanho), melhor/pior 

(qualificação), etc. 
 

Obedeceu-se a um critério de exclusividade e cada unidade de registo não foi incluída 
em mais do que uma categoria. Como forma de o garantir (unidades de registo únicas 
em cada categoria) e de facilitar o trabalho de distribuição das unidades pelas 

categorias, definiram-se as categorias e o que caberia em cada uma delas (quadros IV, 
V, VI e VII). 
 

A opção por analisar as atitudes positivas, negativas e neutras baseou-se em Bardin 
(2004:58) e teve a ver com o facto de a amostra ser suficientemente diferenciada 
(entrevistas a formandos, formadores e outro pessoal afecto à Direcção de Pessoal e 

directores/ chefias) donde previmos que poderiam surgir resultados significativamente 
diferentes. 

 
De facto, o discurso dos entrevistados remete tanto para opiniões ou pontos de vista 
acerca do que se passa na empresa, como pode remeter para aspectos gerais, concepções 

não necessariamente vinculadas à organização. O discurso pode ainda ser descritivo no 
sentido de explicar factos existentes, mas, ainda assim, baseia-se no ponto de vista de 

cada sujeito.  
 
Por fim, procedeu-se ao tratamento dos resultados em que se produziu a interpretação e 

a inferência. Procurou-se, como já se referiu, o significado do que era dito mas também 
a informação em si, que ajudava a conhecer a acção na empresa.  

Realizou-se a análise de conteúdo e também uma análise crítica do discurso, na medida 
em que não se atendeu apenas ao que era dito mas também à forma como era dito ou 
produzido o discurso. O objectivo foi sempre o de tentar reproduzir e inferir o mais 

fielmente possível mas, como refere Pedro (1997:36) “uma análise de um texto é, 
sempre, simultaneamente, uma análise parcial e uma descrição da situação 

sociocultural”. 
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Para tal, imprimiram-se os quadros da Análise de Conteúdo em folhas de formato A3 

(APÊNDICE 4)5 e foram tomadas notas no canto direito do texto transcrito. Usaram-se 
igualmente canetas coloridas, e a mesma cor para sublinhar as semelhanças, as 

diferenças e as frases neutras.  
 
Neste processo, pretendeu-se valorizar mais o significado dos fenómenos do que a sua 

frequência. Tal como refere Guerra (2006:40), “não se procura uma representatividade 
estatística mas sim uma representatividade social”. No entanto, considerou-se 

importante obter a frequência de atitudes positivas, negativas e neutras, como forma de 
obter um quadro geral das atitudes dos trabalhadores face às políticas e práticas da 
empresa. Em alguns casos, os entrevistados referiram aspectos de uma determinada 

categoria ou sub-categoria em mais do que uma pergunta e, noutros casos, não se 
referiram a essa categoria pelo que o número de frequências não é coincidente com o 

número de entrevistados. 
 
Para esta avaliação houve que ter em conta alguns aspectos relativos à semântica, ao 

sentido e à construção frásica. Uma ideia ou opinião negativa em relação à formação 
proporcionada pela empresa pode não significar que o entrevistado esteja a ser crítico 

com a mesma. Pode manifestar a sua opinião em relação a contingências ou factores 
externos que a condicionam. Uma crítica à formação, pode referir-se apenas à acção de 
outras áreas ou de outros colegas e não estar em causa a política ou mesmo as práticas 

da empresa. Neste caso tem que se considerar a pergunta que foi formulada e não 
apenas ao conteúdo da resposta. Tem que se desmontar a resposta e perceber se o que 

está a ser dito corresponde ao que o entrevistado quer realmente dizer.  
Existem frases que são ditas na negativa mas que têm uma intenção positiva. Da mesma 
maneira, algumas frases referem-se à negação de algumas situações ou de políticas da 

empresa mas que não significam que o entrevistado esteja contra ou a favor. É a opinião 
manifesta do entrevistado que vai determinar o sentido/ a classificação a dar à frase. Se 

ele não manifesta a sua opinião, será uma frase neutra. Foi considerado o sentido dado e 
não apenas as palavras que foram usadas. 
 

Aparentemente, algumas frases que antecediam outras frases (positivas ou negativas) 
iam no sentido das mesmas frases mas, lendo apenas a frase, fora do seu contexto, não 

se pode afirmar que essa frase predissesse a frase seguinte. Nestes casos estas frases 
foram sempre consideradas neutras.  
Também as frases positivas o são consideradas na perspectiva do entrevistado. Ele pode 

estar a defender uma ideia que para si é positiva mas, na realidade, saber que o que está 
implícito não acrescenta nada ou não é um factor positivo na empresa. Foi sempre 

respeitado o sentido atribuído pelos entrevistados. Por outro lado, as ideias positivas 
defendidas podem sê-lo em relação ao próprio e não necessariamente à empresa. Estas 
foram consideradas sempre que a frase continha em si um contributo para a 

compreensão da formação na empresa ou da relação dos trabalhadores com a mesma. 
Em caso de dúvida, a frase foi sempre considerada como “neutra”.  

 

                                                 
5
 Neste relatório apresentam-se em anexo apenas as primeiras páginas da análise de conteúdo. Na realidade, as folhas, pela sua 

dimensão foram imprimidas em formato A3. As Quadros com a Análise de Conteúdo total de todas as entrevistas, encontra-se em 
nosso poder e pode ser consultada. 
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Quadro IV: Definição das categorias e subcategorias de Políticas de formação 

 

 
 

 
 

 

Quadro V: Definição das categorias e subcategorias de Práticas de formação 

Dimensão  Práticas de formação  

Definição As práticas de formação e desenvolvimento promovidas a partir dos recursos Humanos ou directamente de outra direcção da empresa e que se relaciona com as políticas 

Categoria Oferta Organização  Diagnósticos Avaliação Problemas 

Definição 

Referências ao tipo de formação proporcionada 
por outras direcções ou áreas da empresa, e 

como se caracteriza: Produto, Técnica, 
Comportamental. 

Aspectos da organização e desenvolvimento das 
acções. Inclui métodos e estratégias usados. 

Práticas e processos de 

diagnóstico de necessidades de 
formação, sejam os que 

permanentemente estão em 
curso na empresa, os que são 

realizados .pontualmente ou os 

diagnósticos realizados antes da 
formação em concreto. 

Práticas de avaliação de acordo com 
Taxonomia de Kirkpatrick (1998). 

Sobre pessoal, 
qualificações, 
profissões, ou 

formação. 

Sub-

categoria 
Técnica Produto 

Comportame

ntal 

Form 

integração 

Form 

contínua  

Práticas 

informal e não 

formal 

Meios, sistemas 

e processos 

Diagnóstic

o para a 

acção 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Problemas 

Definição 

Referências e 

opiniões sobre 
a oferta de 
formação 

técnica/ que 
habilita a 

trabalhar com 
ferramentas 
ou sistemas. 

Pode ser geral 
ou específica. 

Inclui 
frequência da 

formação. 

Referências 

e opiniões 
sobre a 
oferta de 

formação de 
produto/ que 

visa 
conhecer o 

produto com 
que se 

trabalha. 

Inclui 
frequência 

da formação. 

Referências à 

oferta 
existente de 
formação 

comportament
al/ que visa 

actuar ao nível 
do 

comportament
o e das 

atitudes. 

Inclui 
frequência da 

formação. 

Se existe 
plano de 

acolhimento. 
A forma 
como as 
pessoas 
vêem a 

integração 
na empresa e 

o caso de 
cada um. 

Referências e 
opiniões sobre 

aspectos 

organizativos, 
de métodos e 
estratégias, e 

dos 
formadores. 

Situações que 

ocorrem em 
situação de 
trabalho, 

estratégias de 
formação sem ser 

em sala ou 
previamente 

organizado como 
formação mas 
que se podem 

revestir de um 
carácter 

formativo. 

Os meios, 
sistemas ou 
formas de 
identificar 

necessidades de 
formação. Podem 
ser instrumentos 

criados 
propositadament

e em certo 
momento ou 
podem ser os 
resultados que 
são utilizados 

com esse fim. 

Avaliação 
de 

diagnóstico
, realizada 

antes da 
formação 
no sentido 

de a 
adequar ao 

grupo. 

Avaliação 
da  reacção 
à formação. 

Avaliação dos 

conhecimento
s adquiridos 
na formação. 

Avaliação da 
transferência 

ou do impacto 
ao nível do 

trabalho e da 
organização. 

Problemas, 
dificuldades 

relativamente 
a factos 

actuais ou do 
passado 

relativos a 

pessoal, a 
qualificações, 
a profissões, a 

formação. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Dimensão Políticas de Formação 

Definição 
Elementos que compõem o conjunto de regras e valores que confluem nas directrizes globais da organização para a formação e  desenvolvimento dos trabalhadores. O que existe em termos de 

organização, de estrutura e de recursos. Os princípios e os valores  que regem as lógicas de acção.  

Categoria Princípios e valores Lógicas de acção 
Estrutura e recursos da 

formação 
Público-alvo  Problemas 

Definição 

Princípios gerais nos quais assenta a formação e a 

organização do trabalho  e a sua relação com a política e a 
estratégia da empresa. Os princípios inerentes ao 

desenvolvimento dos trabalhadores  e das suas carreiras 
profissionais e enquanto pessoas. 

Os princípios que conduzem a acção. O que 
justifica as práticas. 

A estrutura e os recursos que são 
usados na formação. 

Os 

trabalhadores 
abrangidos por 
formação na 
empresa. 

Problemas 
sobre políticas 
de formação 

Sub-

categoria 

Organização 

do trabalho  
Desenvolvimento Formação 

Estatística/ 

custo 

Antecipação/ 

Estratégica 

Des. Pessoal e 

Social 

Recursos 

Humanos  

Recursos 

materiais 
Público-alvo  Problemas 

Definição 

Aspectos da 
organização do 
trabalho que 
ajudam a 

compreender as 
práticas de 
formação e que  
podem revestir-
se de um 

carácter 
formativo. 

Aspectos que 
deliberadamente 
ou não ocorrem 
com o intuito de 

promover o 
desenvolvimento 
actual e futuro 
profissional dos 
trabalhadores. A s 

estratégias de 
envolvimento ou 
não das pessoas, 
dos destinatários 
e das chefias  na 

tomada  de 
decisão.  

Aspectos que 
ocorrem 
deliberadamente ou 
não com vista à 
formação dos 

trabalhadores. O 
porquê e os princípios 
que estão subjacentes. 
A opinião dos 
entrevistados face à 

formação. 
Envolvimento versus 
imposição. 

Se a formação 
se realiza por 
aspectos 
legais e se a 

formação é 
entendida 
como um 
custo. Todos 
os aspectos 

inerentes às 
lógicas de 
acção 
relacionadas 
com custos e 

com 
estatísticas. 

Se é reactiva ou 
proactiva. Se a 
formação está 
alinhada e 

decorre da 
estratégia da 
empresa. Se se 
desenvolve na 
perspectiva da 

melhoria 
contínua. 

Não 
directamente 
ou apenas 
relacionado 
com o trabalho 

actual ou 
futuro do 
trabalhador. 

RH ao serviço 
da formação. 
A perspectiva 
que os 

entrevistados 
têm sobre a 
gestão da 
formação por 
parte dos RH. 

O âmbito de 
acção dos RH. 

O que existe em 
termos de 

meios, 
equipamentos. 
Recursos 
internos ou 
externos. 

Se a formação 
é transversal a 
todos os 

trabalhadores 
ou se se 
confina a 
grupos ou 
categorias 

profissionais. 

Factos actuais 

ou do passado 
relativos a 
políticas de 
formação 

dentro ou fora 

da empresa e 
que revelam a 
perspectiva do 
entrevistado. 
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Quadro VI: Definição das categorias e subcategorias de Práticas de formação em outras direcções 

 
 

 
 

Quadro VII: Definição das categorias e subcategorias de Perspectiva futura da formação 

 
 

Dimensão  Práticas de formação Outras Direcções 

Definição As práticas de formação desenvolvidas a partir de outras direcções, departamentos ou áreas, que não provêm directamente da gestão de topo. 

Categoria Oferta Organização da formação Diagnósticos Avaliação Problemas 

Definição 

Referências ao tipo de formação proporcionada 
por outras direcções ou áreas da empresa, e como 

se caracteriza: Produto, Técnica, 

Comportamental. 

Aspectos da organização e 
desenvolvimento das acções. Inclui 

métodos e estratégias usados. 

Práticas e processos de 
diagnóstico de necessidades de 

formação, sejam os que 
permanentemente estão em 

curso na empresa, os que são 

realizados .pontualmente ou os 
diagnósticos realizados antes da 

formação em concreto. 

Práticas de avaliação de acordo 
com Taxonomia de Kirkpatrick 

(1998). 

São 
concepções 
gerais acerca 

de políticas 
públicas, 
factos 
históricos ou 
evidências 

gerais, não 
específicas da 
empresa. 

Sub-

categoria 
Técnica Produto 

Comprotame

ntal 

Form 

integraç

ão 

Form 

contínua  

Práticas 

informal e 

não formal  

Meios, sistemas e 

processos 

Diagnós

tico 

para a 

acção 

Nível 1 Nível 2 
Nível 3 

e 4 
Problemas 

Definição 

Referências e 
opiniões sobre a 

oferta de 
formação 

técnica/ que 
habilita a 

trabalhar com 
ferramentas ou 
sistemas. Pode 

ser geral ou 
específica. 

Frequência desta 
formação. 

Referências 
e opiniões 

sobre a 
oferta de 
formação 

de produto/ 
que visa 

conhecer o 
produto 

com que se 
trabalha. 

Frequência 

desta 
formação. 

Referências à 
oferta 

existente de 
formação 

comportament
al/ que visa 

actuar ao nível 

do 
comportament

o e das 
atitudes. 

Frequência 

desta 
formação. 

Se existe 
plano de 

acolhim
ento. A 
forma 

como as 
pessoas 

vêem a 
integraç
ão na 

empresa 
e o caso 

de cada 
um. 

A 

formação 
que é 
organizada 
ao nível 
dos 

departamen
tos, áreas 
ou 
direcções 
que não os 

RH. 

Situações 
que 
ocorrem 
em situação 
de trabalho, 

estratégias 
de 
formação 
sem ser em 
sala ou 

previament
e 
organizado 
como 
formação. 

Os meios, sistemas 
ou formas de 

identificar 
necessidades de 

formação. Podem 
ser instrumentos 

criados 
propositadamente 
em certo momento 

ou podem ser os 
resultados que são 
utilizados com esse 

fim. 

Avaliaçã
o de 

diagnóst
ico, 

realizada 
antes da 
formaçã

o no 
sentido 

de a 
adequar 

ao 
grupo. 

Avaliaçã
o da  

reacção 

à 
formaçã

o. 

Avaliaç
ão dos 
conheci
mentos 

adquirid
os na 

formaçã
o. 

Avaliaç

ão da 
transferê
ncia ou 

do 
impacto 

ao nível 
do 

trabalho 
e da 

organiza

ção. 

Problemas, 
dificuldades 

relativamente 

a factos 
actuais ou do 

passado 
relativos a 
pessoal, a 

qualificações, 
a profissões, 

ou a formação. 

Dimensão  Perspectiva futura da formação 

Definição Perspectiva futura quanto a várias dimensões da formação dentro e ou fora da empresa. 

Categoria 
Público/ 

Participantes 

Áreas de 

Formação 
Práticas de formação Formadores Problemas 

Definição 

Os trabalhadores 
abrangidos por 
formação. 

Oferta de formação 

emt ermos de áreas  
e conteúdos 
abrangidos. 

Aspectos de organização, planeamento e 
execução da formação 

Características e aspectos relevantes 
relativos aos formadores do futuro. 

Problemas referidos 
em geral sobre o 
futuro da formação. 

Sub-

categoria 

Público/ 

Participantes 

Áreas de 

Formação 
Organização  

Métodos e 

estratégias 
Características Competências Problemas 

Definição 

Os trabalhadores 
abrangidos por 
formação. 

Oferta de formação 
emt ermos de áreas  

e conteúdos 
abrangidos. 

Aspectos de 
organização e 

planeamento da 
formação 

Métodos e 
estratégias a usar na 
formação do futuro 

Características 
pessoais e 

profissionais dos 
formadores 

Competências/ 
habilidades 
referidas 

Problemas referidos 
em geral sobre o 
futuro da formação. 
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2.3. A observação. Problemas e estratégias. Registo e condução 

 
Partindo do princípio de que na observação se deve permitir que a situação se apresente 

tal como é, o observador deve procurar não intervir para não modificar os resultados. 
Foi o que ocorreu na entrevista de verificação, já que esse momento foi usado, 
igualmente, como instrumento de observação. Fomos ao encontro do entrevistado, no 

sentido de captar a percepção que tem acerca das questões colocadas, e tentámos, em 
todo o momento e na medida do possível, não alterar o seu meio habitual.  

 
Para o registo e análise, foi elaborada uma grelha de observação de comportamentos que 
estivessem relacionados tanto com a normal actividade de formação e desenvolvimento, 

como com o próprio acto produtivo. 
Os registos de observação foram realizados tendo como base a proposta de Evertson e 

Green (1986) (de acordo com Léssard-Hébert, 2005:154): 
  

 Descrição de um acontecimento crítico  

 Descrição pormenorizada de comportamentos que se produzem no decurso de um determinado tempo  

 Redacção de um texto pessoal (no diário de bordo) descrevendo a percepção que o investigador tem dos 
acontecimentos em função do seu quadro de referência teórico, das suas questões, das suas dúvidas e do 

desenrolar da investigação 

 As notas do trabalho de campo que descrevem o que foi visto, ouvido, vivido e pensado pelo investigador 

na sequência de uma observação 

 

À semelhança do que ocorreu com as entrevistas, também nas observações se começou 
a verificar uma repetição dos factos observados pelo que nas últimas entrevistas 

realizadas, não se efectuaram registos acerca das mesmas.  
 
As observações realizadas deram origem a 4 registos (APÊNDICE 5), identificados no 

quadro VIII. 
Quadro VIII: Registos de observações realizadas na Efacec 

Código Registo de Observações Dados 

Data Hora Local 

OBSEFA01 Momento de entrevista 01 09-12-2008 12h40 Linda-A-Velha 

OBSEFA02 Momento de entrevista 02 17-10-2008 14h40 Linda-A-Velha 

OBSEFA03 Momento de entrevista 03 15-12-2008 17h30 Linda-A-Velha 

OBSEFA04 Momento de entrevista 04 18-12-2008 17h30 Linda-A-Velha 

OBSEFA05 Momento de entrevista 08 31-01-2009 13h05 Porto 

 

2.4. A análise documental. Estratégias e problemas 

 

Para a análise documental seguiu-se a mesma linha de pensamento das entrevistas e da 
observação. Tratou-se de recolher documentos com informação relevante para a 

investigação, uns que, desde logo, foram pedidos no Protocolo do Estudo de Caso e 
outros, à medida que se foram realizando as entrevistas. Neste caso, foram sendo 
solicitadas as fontes de verificação ou as evidências do que ia sendo referido pelos 

entrevistados. O conjunto destes dados recolhidas serve, conjuntamente com as outras 
fontes de informação, para contribuir para a compreensão dos factos, não sendo, por si, 
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suficientes. De todas as evidências solicitadas, umas foram facultadas e outras não 

(quadro IX). 
Quadro IX: Evidências pedidas e disponibilizadas na Efacec 

  
Evidências 

Pedidas 

 
Evidências 

disponibilizadas 
Tema Conteúdo  

 
 
 
 

 
 
Práticas de 

formação 

 Dados da formação/ estatísticas 
 

 √ √ 

 Certificação aplicada à área de formação na empresa 
 

 √  

 Catálogo / Oferta de Formação 
 

 √ √ 

 Produtos da formação/ Fontes de verificação 
 

 √ √ 

 manual do colaborador e Dossier de integração na 
empresa 

 

 √ √ 

 Documentação usada no processo de formação (das 
várias áreas da empresa) 

 Diagnóstico  

 Planeamento 

 Concepção 

 Organização 

 Desenvolvimento (Manual de acolhimento, 
documentação de apoio …) 

  
 
 

√ 

 
 
 

√ 

 Acompanhamento e Avaliação (relatórios 
relevantes que possam ser disponibilizados) 

 

  
√ 

 

 

 Outras Formas de Intervenção (directamente 
ligadas à formação) 

 

 √ √ 

 
Política de 
formação da 
empresa 

 Dados gerais da empresa (História da empresa, evolução 
da actividade e do negócio, dados de Recursos 
Humanos) 

 Organigrama (Estrutura hierárquica e funcional) 

 Balanço Social 
 

  
 

√ 

 
 

√ 

 Estudos anuais de clima e de liderança  
 

 √ √ 

 Dados sobre  mobilidade interna 
 

 √ √ 

 Planos de actividades que visam o desenvolvimento dos 
trabalhadores  

 

 √ √ 

 Dados sobre projectos   

√ 
 

√ 
 Revista Ef@news  √ √ 

 

 
O facto de ser importante para a investigação poder contar com evidências dos aspectos 

que fossem afirmados pelos entrevistados, foi referido no início de cada entrevista. Era 
pedido que na medida do possível, para todos os dados e descrições efectuadas, pudesse 
existir material que comprovasse a veracidade dos factos descritos. 

 
Tal como refere Stake (2007:85), em muitos casos, os documentos solicitados servem 

de substitutos de registos de actividade que directamente não puderam ser observados.  
De facto, os documentos recolhidos foram muito importantes para complementar a 
informação obtida através quer das entrevistas quer da observação. 

 
Numa primeira fase, à medida que se foram recolhendo os documentos, eles foram 

sendo arquivados, sem a preocupação da sua análise. Já depois da análise de conteúdo, 
passou-se à organização e análise do material recolhido. Nesta fase, foi efectuada uma 
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primeira análise do material, no sentido de verificar em que medida ele poderia servir os 

objectivos do estudo. 
A lista de documentos sujeitos a análise encontra-se na quadro X e inclui fontes não 

escritas (portal de Intranet e curso na plataforma de e-learning), fontes escritas não 
oficiais tal como revistas e, também, fontes estatísticas.  

 

Quadro X: Documentos para análise na Efacec 

Código Documento Descrição Dados 

Data Hora Local Resp. 

DOCEFA01 GDD  Documento usado por todos os 

trabalhadores e chefias para anualmente 

realizarem a sua avaliação (que 

internamente não designam de avaliação de 

desempenho). 

15-

12-08 

19h Gabinete 

do DRH 

 

DRH 

DOCEFA02 Portal de Intranet A Intranet a que os trabalhadores têm 

acesso. 

15-

12-08 

20h Gabinete 

do DRH 

 

DRH 

DOCEFA03 Normas de funcionamento 

da formação (formando) 

Normas de funcionamento, com direitos e 

deveres dos formandos. 

Dez. 

2008 __ 
 

Carnaxide DRH 

DOCEFA04 Normas de funcionamento 

da formação (formador) 

Normas de funcionamento, com direitos e 

deveres dos formadores. Inclui as 

responsabilidades do “Departamento de 

Desenvolvimento e Formação”. 

Dez. 

2008 

__ 

 
 

Carnaxide DRH 

DOCEFA05 Resultados de avaliação da 

formação 

- Conjunto de dados referentes ao 

questionário do formando (s/ datas, s/ nºs, s/ 

cursos) de 30/4/09. 

- Avaliação da formação de 2007 pelo 

formando 

Fev. 

2009 

__ 

 

Carnaxide 

DRH 

DOCEFA06 Resultados de avaliação da 

formação 

Conjunto de dados referentes ao 

questionário do formador (s/ datas, s/ nºs, s/ 

cursos) de 30/4/09. 

Fev. 

2009 __ 

 
Carnaxide 

DRH 

DOCEFA07 Dados estatísticos da 

formação no grupo Efacec 

2008 e 2007 

Números de formandos por área de 

formação. Comparação com ano anterior. 

Fev. 
2009 

__ 

 
Carnaxide 

DRH 

DOCEFA08 Revistas ef@news Newsletter da Efacec, números de  2003, 

2004, 2007 e  2009. 

Fev. 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOCEFA09 Apresentação da empresa Apresentação poli copiada, a cores, com 

indicadores das várias áreas de negócio do 

grupo (Editado em Fev. e Maio 2009) 

Fev. 
2009 

__ 

 
Carnaxide 

DRH 

DOCEFA10 Mapa de formação 2008-

2009 

Plano de formação Out 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOCEFA11 Norma interna 

“Desenvolvimento e 

Formação- Proc 

00850100” 

Define e descreve a política de 

desenvolvimento e formação 

Out 
2009 

__ 

 
Carnaxide 

DRH 

DOCEFA12 Plano de formação AEP 

para 2009 
 

Plano para candidatura no POPH Out 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOC1LZ13 Docs “POPH Lisboa e Planos no âmbito do POPH para ver Out 

2009 
__  

Carnaxide 
DRH 
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A lista de documentos sujeitos a análise encontra-se no quadro X e inclui fontes não 
escritas (portal de Intranet e curso na plataforma de e-learning), fontes escritas não 

oficiais tal como revistas e, também, fontes estatísticas.  
 

 

Para os documentos mais relevantes do ponto de vista do seu conteúdo, foi criada uma 
ficha de Análise Crítica ao Conteúdo dos Documentos (APÊNDICE 6), com indicação 

do tipo de documento, a descrição, os termos usados, os objectivos do mesmo e as 
circunstâncias em que o mesmo surgiu.  
Nesta fase pretendeu-se analisar os documentos e encontrar um fio condutor que fosse 

comum a todos, analisando como se relacionam entre si e identificando sinais das 
políticas e práticas em vigor na empresa. Para tal, procedeu-se a uma redução dos dados 

no sentido da sua simplificação e de facilitar a obtenção de conclusões.  
 
Procurámos colocar-nos no papel da empresa e tentar encontrar contradições ou 

distorções. Estivemos atentos a todos os pontos de vista e expressões dos autores mas 
também aos factos e dados revelados. No entanto, na análise qualitativa efectuada em 

alguns documentos, a apresentação de dados teve um interesse meramente descritivo, 
contribuindo para uma visão de conjunto.  
 

Cada documento surge com uma codificação que segue o mesmo princípio das 
entrevistas e das observações. As três primeiras letras indicam o tipo de fonte dos 

dados, as três seguintes identificam a empresa, e a numeração final indica a sequência 
da recolha de cada documento (quadro XI). 
 

POPH Norte/ 

Orçamento” 

formação interna e externa e níveis de 

formação 

DOC1LZ14 Instrumentos Avaliação da 

formação – formando e 

formador 

Avaliação da reacção Out 
2009 

__ 

 
Carnaxide 

DRH 

DOC1LZ15 Instrumento usado na 

Aval. Eficácia 

Avaliação da eficácia, instrumento para 

chefia 

Out 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOC1LZ16 Brochura informação 

efaInmotion 

 Out 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOCEFA17 Nota informativa 

“Projecto de Gestão da 

Mudança Cultural” 

O presidente definiu o projecto de Inglês 

como língua oficial 

Out 
2009 

__ 

 
Carnaxide 

DRH 

DOCEFA18 Brochura efaPI Apresentação PP sobre Gestão d a mudança 

cultural apresentada nas sessões aos 

trabalhadores 

Out 

2009 
__ 

 

Carnaxide 
DRH 

DOC1LZ19 Email sobre  efaPI Email enviado pelo presidente para motivar 
para projecto de Inglês no grupo 

 

Out 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOC1LZ20 Balanços Sociais De todas as empresas do grupod e 2007 e 

2008 

Out 
2009 __ 

 
Carnaxide DRH 

DOC1LZ21 Catálogo de cursos A lista e cursos do GDD Out 

2009 
__  

Carnaxide 
DRH 

DOC1LZ22 Plano de formação 08-09 “Mapa de formação” Na sequência do GDD Out 

2009 
__  

Carnaxide 
DRH 
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Quadro XI: Codificação dos documentos na Efacec 

Fonte informante Local/ Empresa Sequência da recolha 

 

DOC – Análise Documental 

 

EFA 

 

01 

02 

03 

… 

 

2.5. Avaliação e legitimação do trabalho de campo 

 
Para além do envio da transcrição de todas as entrevistas aos respectivos entrevistados, 

a investigação foi submetida a uma avaliação externa na medida em que foi apresentada 
num seminário de investigação e num congresso.  
Na empresa, o presente relatório será enviado à nossa interlocutora e será solicitada uma 

reunião com os entrevistados para que possam validar os dados apresentados.  

2.6.  Reflexões sobre o trabalho de campo (problemas, erros, escolhas, 

dificuldades) 

 
Em todo o processo, o principal problema a salientar prende-se com o facto de a 

investigadora, enquanto profissional da área, poder não ter tido a necessária capacidade 
de distanciamento. Tentou, sempre, utilizar os dados de forma independente e usar 

várias fontes de recolha de dados. Mesmo os dados contraditórios foram usados, como 
forma de potenciar a exactidão das informações.  
Associado a este facto, outra preocupação era não exercer qualquer processo de 

influência. Os resultados da pesquisa devem, obviamente, ser independentes do 
investigador mas a verdade é que não se sabe qual é o impacto que a presença e as 

influências pessoais tiveram no trabalho de campo e nos resultados. Teve-se, sempre, 
presente este facto para que todo o contributo assentasse numa pesquisa rigorosa que se 
baseasse em provas e evidências, para assegurar a credibilidade e a fiabilidade dos 

dados.  
 

Relativamente às entrevistas, houve a preocupação de definir claramente os objectivos 
antes de a mesma começar. Utilizou-se a linguagem do entrevistado e foram usados 
termos, expressões e linguagem do sector de actividade e da empresa.  

 
Procurou-se respeitar, sempre que possível, a ordem pela qual o entrevistado se 

propunha iniciar. Por vezes optou-se por colocar as questões relacionadas com o que o 
entrevistado acabava de dizer, para seguir um fio condutor e para aprofundar, em lugar 
de ter a preocupação em ler a pergunta que vinha a seguir. No entanto, por questões de 

limitação de tempo, para seguir com a temática que ia sendo abordada, ficaram por 
colocar algumas questões do guião. Foi durante o processo de transcrição das primeiras 

entrevistas, que nos apercebemos que deveríamos ter colocado questões que não 
chegaram a ser formuladas.  
 

Por outro lado, apesar de terem sido construídos 3 diferentes guiões, houve ainda assim, 
entrevistados que pelas suas características fazia mais sentido colocarem-se questões 
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diferentes e não constantes no guião. A base e os temas eram os mesmos mas houve 

casos em que fazia sentido colocar diferentes perguntas, pensadas a priori. 
 

Foi fundamental manter um permanente estado de alerta no sentido de prestar muita 
atenção ao que o entrevistado dizia. Assim, aquando da realização das entrevistas 
procurava-se reformular o que acabava de ser dito pelo entrevistado, como forma de 

garantir que se fazia uma leitura correcta.  
 

Por vezes, em lugar de formular questões, optou-se por fazer comentários sobre o que o 
entrevistado tinha dito, de forma a dar um tom mais de conversa e que o entrevistado se 
sentisse mais à vontade para continuar a conversa. O objectivo era ainda o de confrontar 

o entrevistado com perguntas, dados, situações ou sobre questões da organização. 
Parece-nos que o investigador deve ter o papel de questionar não se limitando aquilo 

que lhe é dado a perceber, ou que os outros lhe mostram ou revelam à primeira vista. 
Mesmo agindo de boa fé, o entrevistado pode pensar que está a dar a informação 
correcta e unicamente válida mas, confrontado com outra realidade, acaba por ver outras 

hipóteses igualmente válidas e, eventualmente, até mais adaptáveis ou ajustadas. Isto 
mesmo foi sentido quando, por exemplo, perguntando sobre os resultados da formação, 

numa avaliação a quente, todos respondiam que tinha sido muito positiva e que correu 
muito bem. No entanto, quando confrontados com o facto de que poderiam ter-se usado 
outras metodologias, mais dinâmicas ou activas, todos acabavam por concordar e 

lamentar o facto de assim não ter sido. Neste sentido, o investigador tem de ter, antes de 
mais, esta meta visão e meta percepção e capacidade de distanciamento ao que é 

imediato e que se apresenta mais fácil. 
 
A principal dificuldade sentida foi o facto de, frequentes vezes, o entrevistado se afastar 

das questões colocadas ou do assunto que se estava a abordar.  
 

Outra dificuldade sentida prende-se com as próprias questões abordadas cuja 
compreensão poderia não ser imediata para todos os entrevistados ou poderia ser 
passível de uma outra interpretação. Referimo-nos, por exemplo, à questão em que se 

perguntava sobre situações que têm um carácter formativo, ou mesmo à questão sobre 
se a empresa promove o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores. Depois das 

perguntas, sentíamos, muitas vezes, que era necessário dar um exemplo ou detalhar-se a 
questão para garantir a sua correcta compreensão por parte do entrevistado. Por vezes, 
era mesmo necessário dar um tempo ao entrevistado para que pensasse em algumas 

dessas práticas dado que, por exemplo, a associação de determinadas situações com 
carácter formativo a formação, pode não ser imediata. Desconhecemos se estes factos 

influenciaram, de alguma forma, as respostas dadas.  
 
Uma outra dimensão relativamente à reflexão do trabalho de campo, que se impõe fazer, 

prende-se com o momento em que se realizaram as entrevistas. Optou-se por as realizar 
a par das observações no terreno, e antes do acesso à maior parte dos documentos e de 

uma análise documental, propriamente dita. Este terá sido um erro metodológico na 
medida em que apenas após a análise de dados factuais, existem condições para um 
questionamento sobre as opções tomadas pela empresa. A opção da realização das 

entrevistas no início do trabalho empírico, justifica-se, contudo, pelo facto de se 
pretenderem identificar dados, informações, opiniões que conduziriam aos factos a 

solicitar à empresa. 
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3. A Efacec 

 

3.1. História e evolução da empresa 

Com mais de 100 anos de história, o grupo Efacec teve a sua origem na empresa nascida 
em 1905. Formada em 1948, a empresa constitui o maior grupo eléctrico nacional de 

capitais 100% portugueses, e factura aproximadamente 500 milhões de euros. Na 
medida em que está presente nos cinco continentes e tem produção em 8 países 

diferentes e opera em 64, a Efacec é uma empresa multinacional que em 2004 detinha 
2132 trabalhadores e em meados de 2009 mais do que duplicou esse número.  
 

Detida em partes iguais pelos grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves, a 

empresa está presente nos sectores da energia aos transportes e à engenharia,  e do 
ambiente aos serviços e às energias renováveis. É uma empresa que utiliza 90% de 
tecnologia própria, desenvolvendo os seus próprios produtos e serviços, que por via dos 

seus negócios, tem que sistematicamente apresentar características inovadoras. Para tal, 
coopera com um grande número de instituições tecnológicas. A empresa conta com 

instalações fabris e instalações laboratoriais nas empresas sediadas em Portugal que se 
distribuem por três pólos geográficos: O Pólo da Arroteia (em 2008 contava com 1060 
trabalhadores), o Pólo de Carnaxide (em 2008, com 891 trabalhadores) e o Pólo da Maia 

(em 2008, com 775 trabalhadores). 

O grupo tem apostado na internacionalização dos seus negócios e, no final de 2008, 
quase 50% da carteira de encomendas do grupo provinha do estrangeiro e, hoje, o grupo 

Efacec factura 60% nos mercados externos (Diário Económico, 5/11/2009). Analisados 
alguns indicadores do grupo e de acordo com os dados disponibilizados no folheto de 
apresentação da empresa (de 28 de Fevereiro de 2008), verifica-se uma evolução nas 

encomendas e um crescimento das mesmas por parte do mercado externo que representa 
em 2009, 71% das encomendas, face a 29% provenientes do mercado interno. O mesmo 

cenário se passa relativamente à evolução das vendas em que o mercado externo 
representava em 2008, 49% e, em 2009 evoluiu para 60%. 

A empresa estrutura-se em três grandes áreas e dez unidades de negócio recentemente 
reorganizadas em:  

 Energia  
o Transformadores  
o Aparelhagem de Média e Alta Tensão  

o Servicing de Energia 

 Engenharia e Serviços  
o Engenharia  

o Automação  

o Manutenção  
o Ambiente  

o Renováveis 

 Transportes e Logística  
o Transportes  

o Logística 

Nos documentos da empresa é patente que esta reorganização sustenta uma abordagem 

sistémica e integradora, na perspectiva de rentabilizar as várias valências do grupo. O 
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grupo é líder no fornecimento de soluções integradas para o mercado da produção e 

distribuição de energia. Esta área de competência, por exemplo, resulta da agregação de 
sete empresas que abarcam desde o projecto, à produção de equipamentos e à concepção 

de soluções integradas, desenhadas à medida das necessidades dos clientes. Contempla 
também a prestação de serviços de Assistência e Manutenção.  

O grupo oferece, assim, soluções de apoio à indústria nos domínios de instalação 

eléctrica, instrumentação, automação e controlo. Neste sentido, tem participado em 
obras industriais nos sectores da siderurgia, cimento, papel, minas, petróleo, 
petroquímicas e manuseamento de granéis. A sua actividade tem-se estendido ainda aos 

construtores/ gestores de grandes edifícios, tais como hospitais, bancos, escritórios, 
edifícios fabris, escolas, estádios e outros.  

De acordo com a informação disponível no site institucional da empresa6, a política de 

internacionalização do grupo assume uma das principais prioridades estratégicas para o 
desenvolvimento e crescimento futuros das suas participadas. O projecto de 
internacionalização é alicerçado em vários projectos ou subprojectos e equipas de apoio 

pelo que houve que redefinir quer a estratégia global quer a de “recursos humanos”. 
Assim, em meados de 2007 foi publicada a nova política, onde se redefiniram as linhas 

estratégicas que a empresa está a implementar. É o caso do Inglês como língua oficial, e 
é o caso dos projectos efaInmotion e o efaEvolution que surgiram para alinhar toda a 
organização no mesmo sentido, o da internacionalização. O projecto colombo é um 

projecto ligado à inovação e às novas ideias mas que concorre, igualmente, para este 
fim.  

 
Na informação oficial constante no site, e nos documentos de 2007 e 2008 relatório de 
sustentabilidade7, surge como princípio, a preocupação da empresa em recrutar e reter 

trabalhadores “de elevado potencial”, a promoção de “políticas e práticas de gestão que 
contribuam para o desenvolvimento das suas competências e capacidades”, assim como 
para o reconhecimento do grupo Efacec como “uma referência nas suas áreas de 

actividade, com dinamismo, inovação, forte know-how competitivo,…”. Também o 
presidente da Efacec, numa recente conferência proferida para empresários, referia “os 

recursos humanos são o factor essencial no sucesso na internacionalização: ter ou não 
bons recursos humanos pode ditar o sucesso ou o insucesso da presença nos mercados 
externos”(Diário Económico, 5/11/09). 

 
A empresa Efacec Sistemas de Gestão SA é aquela que integra a “Área de 

Desenvolvimento e Formação”, recurso centralizado e partilhado pelas áreas de Gestão 
Operacional dos Recursos Humanos8 e Gestão Estratégica dos Recursos Humanos9, e 
que se encarrega da formação de todos os trabalhadores de todas as empresas do grupo. 

A Efacec Sistemas de Gestão é acreditada como entidade formadora pela DGERT, nos 6 
domínios de intervenção. 

 
 

                                                 
6
 www.efacec.com, consultado em 24-3-2009 

7
 Disponível em  http://www.efacec.pt/presentationLayer/efacec_ctexto_00.aspx?idioma=1&local=44&area=11 em 20-07-2009 

8
 Esta área tem responsabilidades de gestão global administrativa, a gestão de não Quadros e relações laborais. 

9
 Esta área tem responsabilidades de definição de políticas globais de GRH, gestão de Quadros, Gestãod e Talentos e gestão de RH 

internacional 

http://www.efacec.com/
http://www.efacec.pt/presentationLayer/efacec_ctexto_00.aspx?idioma=1&local=44&area=11
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3.2.  Os trabalhadores 

No âmbito deste trabalho e considerando as empresas do grupo em Portugal, serão 8 as 
empresas analisadas10 referentes ao ano de 2008. A estrutura de habilitações dos 
trabalhadores (gráfico 1) distribui-se da seguinte forma: 31% possui formação superior, 

sendo 651 homens e 161 mulheres; 26% possui o ensino secundário, sendo que 590 são 
homens e 69 são mulheres; 43% dos trabalhadores possui o ensino básico, sendo 1082 

homens e 62 mulheres. 
 

Gráfico 1: Habilitações nas empresas do grupo 

 
Fonte: Balanços sociais das empresas (2008) 

 
Quanto à repartição dos trabalhadores pelos grupos profissionais definidos no Balanço 

Social11, nas 8 empresas, obtém-se a configuração apresentada no gráfico 2. 
Relativamente a 2008, os Profissionais Qualificados, onde se insere a maior parte dos 
trabalhadores da produção, são os mais representativos com 54%, seguidos dos Quadros 

Médios (na sua quase totalidade, engenheiros), com 29% do total de trabalhadores. O 
grupo dos Dirigentes e Quadros Superiores representava 12% dos trabalhadores e o  

grupo dos Profissionais Não Qualificados, onde, na sua maioria se inserem também 
operários, tem vindo a decrescer. Em 2008 representava 5% dos trabalhadores.  
 

Gráfico 2: Repartição de efectivos 

 
Fonte: Balanços sociais 

 

                                                 
10

 Das 15 empresas que a Efacec possuía em Portugal em 2008, consideraram-se as empresas que apresentam Balanço Social (por 

terem um número mais representativo de trabalhadores). As 8 empresas aqui consideradas no total são: Efacec Engenharia, Efacec 
Energia, Efacec Serviços de Mnautenção e Assistência, Efacec Ambiente, BCI – Brisa Conservação e Infraestruturas, ATM- 
Assistência Total em Manutenção, Efacec Sistemas de Electrónica, e Efacec Sistemas de Gestão. Em 2007 a Efacec em Portugal 
detinha um total de 2795 trabalhadores e em 2008 um total de 3106 trabalhadores. Nos dados relativos aos Balanços Sociais das 8 

empresas consideradas, em 2007 perfazem um total de 2076 trabalhadores (74% do total de trabalhadores do grupo em Portugal em 
2007) e em 2008 um total de 2612 trabalhadores (84% do total de trabalhadores do grupo em Portugal). 
11

 Relativamente aos 7 grupos profissionais definidos no Balanço Social, os 4 grupos aqui apresentados, refizeram-se da seguinte 

forma: Dirigentes e Quadros Superiores (incluem o grupo Quadros Superiores do Balanço Social). Quadros Médios (Inclui os 
grupos Quadros Médios e  Quadros Intermédios do Balanço). Profissionais Qualificados (Inclui os grupos de Profissionais 
Altamente Qualificados e Qualificados e o dos Profissionais Semiqualificados). Profissionais Não Qualificados (Inclui os grupos 
Profissionais Não Qualificados e grupo praticantes/ Aprendizes do Balanço). 
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Considerando a distribuição pela categoria género, verifica-se que do total de 

Profissionais Qualificados, 49% são homens e 5% são mulheres. Também nos Quadros 
Médios, o segundo grupo mais expressivo, 24% são homens e 4% são mulheres. A 

distribuição do total dos trabalhadores na categoria género (quadro XII), mostra uma 
elevada superioridade de homens (89%, nos dois anos analisados) em relação às 
mulheres (11%).  

 
Tendo em conta, porém, a categoria género dentro de cada grupo profissional, observa-

se que o grupo dos Quadros Médios é aquele em que a disparidade é menos acentuada, 
com 85% de homens e 15% de mulheres. A tendência da grande expressividade de 
homens mantém-se no grupo dos Dirigentes e Quadros Superiores, em que os homens 

representam 88% e as mulheres 12%. Também no grupo dos Profissionais Qualificados, 
90% são homens e 10% mulheres e o grupo onde se acentua a disparidade, é o dos Não 

Qualificados em que 99% são homens.  
 

Quadro XII : Distribuição dos efectivos por categoria profissional segundo o género 

Efectivos 
2008 

H % M % TOTAL 

Dirigentes e Quadros Superiores 282 11% 40 2% 322 

Q. Médios 637 24% 113 4% 750 

Profissionais Qualificados 1270 49% 136 5% 1406 

Profissionais Não Qualificados 133 5% 1 0% 134 

  2322 89% 290 11% 2612 

Fonte: Balanços sociais 

 

De acordo com a informação constante do relatório de sustentabilidade de 2008, a 
política de não-discriminação relativa ao género continua a merecer uma monitorização 

e um esforço continuado por parte da empresa e em 2008 aumentou o número de 
Quadros do género feminino. 
 

Quanto à estrutura etária em que se encontravam os trabalhadores da empresa em 2008, 
verifica-se que o grupo etário dos 25 aos 34 anos é aquele onde se situa um número 
superior de efectivos, constituindo 32% da população total. O segundo grupo mais 

expressivo é o dos 35 aos 44 anos com 25% da população. 
 

Gráfico 3: Estrutura etária  

 
Fonte: Balanços sociais 
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Relativamente ao número de anos de trabalho na empresa (gráfico 4), a antiguidade, os 

números mais expressivos revelam que 43% dos trabalhadores em 2007 e 34% em 2008 
tinha mais de 10 anos de serviço na empresa.  

Em 2008, eram 26% os trabalhadores que estavam na empresa com menos de 1 ano de 
serviço. Este facto justifica-se pela admissão de novos trabalhadores, motivado pelo 
crescimento da empresa e no final desse ano, a empresa possuía mais 536 trabalhadores 

do que um ano antes, o que representa um acréscimo de 26% no número de efectivos.  
 

Gráfico 4: Antiguidade nas empresas do grupo 

 
Fonte: Balanços sociais 

 

Os trabalhadores que viram a sua situação profissional alterada  no ano de 2008 foram 

541, o que corresponde a 21% do total dos trabalhadores das 8 empresas aqui 
consideradas. De acordo com os dados do Balanço Social, as possibilidades de os 

trabalhadores verem a sua situação profissional alterada pode dever-se ou a promoção 
profissional (por mérito ou por antiguidade) ou a situações de reconversão profissional.  
Em 2008, na realidade, nenhum dos trabalhadores foi sujeito a reconversão profissional. 

As promoções ocorreram para 485 homens (90%) e 56 mulheres (10%). O grupo 
profissional que mais promoções obteve foi o dos Profissionais Qualificados, com um 
total de 321 promoções (59% do total de promovidos). Seguiu-se o grupo dos Quadros 

Médios que obteve 32% do total das promoções, os Dirigentes e Quadros Superiores 
com 7% das promoções e, por fim, o grupo também menos expressivo, o dos Não 

Qualificados, com 2% das promoções. Todas as categorias profissionais contribuíram 
para as promoções que se registaram, num alinhamento semelhante ao da sua 
representatividade enquanto total de trabalhadores.  
 

Quanto aos tipos de horários predominantes durante o ano de 2008, verifica-se que 94% 
dos trabalhadores pratica um horário normal fixo, e 6% está sujeito a um horário de 

turno (fixo e/ou rotativo). Apenas 2 trabalhadores na empresa possuíam o horário de 
trabalho reduzido. 

 
A Efacec detém em 2009, 4350 trabalhadores em todo o mundo, dos quais 39% tem 
formação superior. 

De acordo com a informação constante no relatório de sustentabilidade de 2008, cerca 
de 74% dos trabalhadores do grupo tem um contrato efectivo e os restantes, um contrato 

a termo. Estes últimos têm os mesmos benefícios que os que possuem um contrato 
efectivo, com excepção do seguro de saúde.  
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3.3.  Política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 

Relativamente à política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores, 
começaremos por justificar precisamente o facto de nos referirmos à política desde logo, 
porque nela cabem todas as orientações e princípios directores da acção. Pretende-se 

perceber os fins visados pela política de formação e o conjunto dos princípios que 
permitem definir os tipos de formação a desenvolver dentro da empresa (Soyer, 2003).  

 
De acordo com a informação disponibilizada no site (www.efacec.com), a empresa 
procura assegurar aos seus trabalhadores (“colaboradores”): 

 Integração numa organização que valoriza e potencia princípios de equidade, segurança, responsabilidade social e 
desenvolvimento profissional; 

 Condições de trabalho adequadas e compatíveis com as funções a desempenhar; 

 Processos justos e equitativos de avaliação do desempenho, de reconhecimento, de recompensa e de partilha de valor 

gerado; 

 Compatibilização entre vida profissional e familiar; 

 Apoio a planos de desenvolvimento de competências individuais e profissionais;  

 O Desenvolvimento de programas que proporcionem uma autonomia crescente (empowerment) e envolvimento nas 

decisões operacionais;   

 Elevados níveis de Segurança, Bem -estar e Respeito mútuo entre todos os “Colaboradores”; 

 O cumprimento de todas as normas legais e regulamentação aplicáveis à actividade e negócios da Efacec, 
nomeadamente em matéria de legislação laboral e higiene e segurança no trabalho;  

 Liberdade de Associação;  

 Atendimento e tratamento das suas Sugestões e Reclamações   

 A rejeição de práticas discriminatórias, o trabalho infantil e trabalho forçado, respeitando as prescrições da OIT e dos 

Direitos Humanos. 

 
Destes princípios, destacam-se as dimensões de promoção do desenvolvimento 

profissional dos trabalhadores, a garantia das suas condições de trabalho e o seu 
envolvimento e participação nas estratégias da empresa. A política não se restringe à 
formação, sendo, pelo contrário, abrangente quer na sua dimensão de desenvolvimento, 

e neste, amplia para o desenvolvimento pessoal, quer ao nível dos contextos em que 
ocorre. 

 
De facto, a formação e desenvolvimento dos trabalhadores são campos partilhados por 
várias áreas na empresa. A “formação” não só não surge na documentação como um 

termo em si, isolado, como não se cinge a um departamento na esfera de uma direcção 
de “recursos humanos”. A Direcção de Recursos Humanos (DRH) integra com a área de 

Desenvolvimento Corporativo (que por sua vez engloba o Desenvolvimento 
Sustentável, a Inovação, a Qualidade, o Ambiente, Segurança e Saúde, e a Comunicação 
Corporativa), a SPI – serviços partilhados. Qualquer destas áreas concorre e participa, 

de forma mais, ou menos directa, na formação e desenvolvimento dos trabalhadores.  
A área de “Desenvolvimento e Formação” é a que formalmente detém a formação 

propriamente dita, que engloba a identificação de necessidades de formação, o 
planeamento das acções de formação, a execução e a avaliação dos cursos.  
 

É de notar o facto de na empresa existirem dentro da Gestão de Recursos Humanos duas 
áreas às quais já nos referimos e em que uma tem a responsabilidade da formação de 

Quadros e outra, a de não Quadros. Se por um lado, tal pode indiciar uma separação no 
que são as políticas para uns e para outros, tal poderá também significar a importância 
que a empresa atribui a ambas. A importância que advém do reconhecimento de que uns 

e outros colectivos possuem diferentes necessidades. Se os operários especializados têm 
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de possuir determinadas certificações no âmbito das funções que exercem em matérias 

de segurança ou de energia, os engenheiros têm certificações em matéria de gestão de 
projectos. Alguns autores como Asplund (2005), defendem que as necessidades de 

formação são distintas em diferentes ocupações e diferentes níveis hierárquicos. E que 
a necessidade de completar as habilidades aprendidas na escola pode variar consoante as 
profissões e níveis hierárquicos mas também poderão depender do tipo de indústria. Por 

exemplo, há maiores taxas de formação em indústrias caracterizadas por altas taxas de 
mudança tecnológica (Asplund, 2005).  

 
Da análise dos documentos, verifica-se que a política de formação e desenvolvimento 
dos trabalhadores está presente e é amplamente divulgada, integrando diferentes meios 

que visam tanto o exterior como o interior da organização. O relatório de 
sustentabilidade, a revista interna ef@news, as comunicações para o exterior em que 

participam órgãos da direcção, o manual de acolhimento, ou o site institucional, são 
disso exemplos. 
 

Já na análise da política de formação e desenvolvimento, identificam-se, por seu lado, 
alguns factores que, de modo sistemático, surgem referidos:  

 A importância dos trabalhadores nas decisões estratégicas da empresa  

 O envolvimento e a participação dos trabalhadores nos projectos 

 O alinhamento das expectativas e objectivos individuais com os organizacionais  
 

De acordo com as definições no manual de acolhimento, os processos de 
desenvolvimento e formação pretendem assegurar a aquisição e o desenvolvimento das 
competências (gerais e específicas) necessárias para as actividades actuais e futuras 

dos trabalhadores. A formação abrange, portanto, diferentes dimensões, ao nível dos 
conteúdos, ao visar as competências específicas e gerais e, a perspectiva de antecipação 

face a necessidades futuras.  
 
Na “declaração da gestão e enquadramento” que abre o relatório de sustentabilidade de 

2008, o presidente executivo destaca como fundamental o papel dos trabalhadores como 
os principais responsáveis pelos sucessos alcançados pela empresa. Refere que na 

empresa têm sido lançados vários projectos com vista ao seu desenvolvimento contínuo 
e ao alinhamento cada vez mais forte dos objectivos e expectativas individuais com os 
objectivos e expectativas organizacionais.  

 
O mesmo documento apresenta, de acordo com o presidente do conselho de 

administração, as várias estratégias corporativas e os planos de acção, cobrindo aspectos 
de natureza económica, ambiental, humana e social. O relatório inclui os resultados 
relativos aos compromissos de sustentabilidade, e fixa novas metas de acordo com a 

forma de actuação que tem no sentido da resolução dos problemas e na elevação do 
grau de maturidade da sua gestão. 

 
Na política de Gestão de Recursos Humanos (www.efacec.com, em 30-3-09), existe um 
ponto relativo à “Liberdade de Associação” em que é definido que a política da empresa 

procura assegurar aos trabalhadores o atendimento e tratamento das suas sugestões e 
reclamações, assim como a rejeição de práticas discriminatórias e onde todos tenham 

orgulho e satisfação em trabalhar.  
  

http://www.efacec.com/
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A área da Comunicação Corporativa12 encarrega-se de assegurar os fluxos de 

informação em todas as direcções e em todos os níveis da estrutura. Os processos de 
comunicação são vastos e tanto são usados de forma isolada como concertada. A 

comunicação interna visa aproximar todos os colaboradores do grupo pela partilha de 
informações e de conhecimento e tem como objectivo que os trabalhadores conheçam 
aspectos e factos do grupo que vão para além do trabalho do dia-a-dia.  

A Intranet13 e a publicação ef@news são outros meios de comunicação interna, tal como 
a Comunicação operacional14. 

 
No manual de acolhimento, por exemplo, é possível identificar que o mesmo foi 
elaborado pela Equipa de Desenvolvimento Corporativo e nele existem várias 

referências aos trabalhadores (“colaboradores”) por parte do presidente do Conselho de 
Administração. Existe um apelo à autonomia dos trabalhadores e existem referências a 

uma cultura de empresa marcada pela responsabilização pessoal e colectiva. 
 
A figura XIII ilustra um dos momentos de partilha de informação e de acesso à 

informação por parte de todos os trabalhadores.  
 

Figura XIII: “Política dos recursos Humanos” 

 
Fonte: “Human Resources Policy” disponível em www.efacec.com (20-03-10) 

 
Os processos de partilha de conhecimentos e o envolvimento dos trabalhadores através 

da sua participação nos projectos da empresa, são destacados por um dos entrevistados 
da área de formação e pelos directores: 

A nossa abertura e a estratégia de internacionalização faz com que haja necessidade de abrirmos a cultura de todos e alinharmos 

esses valores para a inovação. É importante para nós que todos os colaboradores acabem por fazer sugestões. FEFA03 

No EfaInova … todos os colaboradores eram envolvidos, alguns deles mais que uma vez e, um  número mínimo, que nós 
garantíamos, era envolvido nas 3 fases. No fundo, não só participavam como garantíamos que lhes transferíamos toda a 
metodologia para que eles depois internamente pudessem utilizar uma ou outra parte da metodologia em acções interna s. E nós 

fizemos isto em cerca de 6 ou 7 unidades do grupo, até 2006 – 2007. DEFA08 

Tentávamos que os workshops de 10 a 12 pessoas fossem o mais heterogéneos possível. Portanto, tínhamos a pessoa da mão -de-

obra que se calhar tem a 4ª classe e 30 anos de casa, ao lado de um estagiário, por sua vez ao lado do director da unidade. 

DEFA08 

                                                 
12

 As actividades incluem: preparação de informações/ publicações dirigidas às partes interessadas, a emissão de comunicados de 
imprensa, a coordenação da Internet e da Intranet, as Publicações de informação geral, a Organização de visitas corporativas, a 

preparação e implementação de campanhas e manutenção dos painéis internos de informação, a Preparação de eventos corporativos 
- exº: encontros de Quadros, entre outros. 
13

 O portal permite acesso a notícias internas e externas, intranet local, aplicações corporativas como marcação de férias, dados 

pessoais e outros, documentação como protocolos e catálogos, canais corporativos, entre outros 
14

 Visa informar e envolver os trabalhadores nos processos e nos  negócios. Utiliza mecanismos que vão desde reuniões a toda a 
documentação necessária ao trabalho. O e-mail é uma ferramenta tal como são as notas informativas, as notas de organização, as 
instruções ou as ordens de serviço. 

http://www.efacec.com/
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Terminada a primeira fase, passávamos para a 2ª fase da metodologia, dos workshops e o que fazíamos era uma fase de geração d e 

ideias, de brainstorming. Como é que isso era feito? Pegávamos no resultado da primeira fase do que tinha saído das ortodoxias, 
das necessidades dos clientes, das descontinuidades e das competências-chave e o que fazíamos era pegar no sumo dessas análises 
e cruzá-las por forma a gerar ideias. No final destas 3 fases de workshops havia o trabalho mais de BackOffice que era pegar no 

conjunto de domínios de oportunidades que tinham surgido, analisá-las – porque se calhar chegávamos ao fim e tínhamos 20 ou 
30, havia muitas coisas comuns, muitos temas que se tocavam e que se completavam e traduzi-los, no fundo, em super-domínios, ou 

seja, daqueles 10 ou 20, tirar 3 ou 4 que fossem realmente muito sustentados e o mais abrangentes possível.  DEFA08 

Os processos de participação dos trabalhadores nos projectos tal como o investimento 

que a empresa faz na sua formação, é reconhecido pelos participantes entrevistados:  

o colombo acaba por ser uma oportunidade de as pessoas serem ouvidas e apresentarem as suas opiniões e podem ser 
recompensadas por isso. E têm uma noção da viabilidade e contexto da sua ideia porque a ideia sofre uma avaliação. Há um júri 
que é a chefia e não só…depois o próprio efaInmotion que além de ser uma oportunidade para a Efacec e para as chefias terem 
uma ideia sobre o que os seus funcionários pensam mas também é uma forma de as pessoas mais recentes entrarem dentro do 

espírito da empresa e se aperceberem da realidade da empresa, nas várias áreas. PEFA07 

Investe muito em formação. Nós temos a formação, basicamente, que necessitamos e que muitas vezes gostaríamos de ter porque 
muitas vezes não é necessário ter formação em Francês mas a empresa disponibiliza essa formação se for necessário, de acordo 
também com a Direcção. Aqui nesta empresa já tive formação de Inglês, Francês, de Eplan, toda a formação que necessitei para 

desenvolver o meu trabalho. PEFA01 

Eu fui convocado para essas acções, mas se me perguntar se tive alguma participação activa, até à data, não. Somente estive 
presente nessas acções. Mas acho que é uma mais valia, quem tiver ideias, é uma forma de integrar as pessoas, os 

colaboradores…na empresa. PEFA06 

O apoio da empresa à formação dos trabalhadores é igualmente evidenciado por 

directores e pela Formação: 

Sim, tem havido formações mais genéricas e temos incentivado as pessoas a tirar os cursos, mestrado, pós-gradução, temos vindo a 
incentivar e temos apoiado. Há um sistema de apoio que face a um pedido ele é analisado,  e vemos se estamos de acordo, 
principalmente os mestrados e pós-graduações apoiamos mesmo a nível económico e com dispensas de horas de trabalho, isso 

tudo. Tem vindo a ser implementado, nos últimos anos. DEFA04 

Há um leque muito grande de actuação na área da formação. Eu acho que a empresa tem essa preocupação, de que as pessoas 

realmente tenham formação. DEFA02 

Eu acho que a formação é uma coisa que abrange várias áreas e abrange vários níveis hierárquicos e portanto a empresa de facto 
investe muito em formação e essa formação é investida tanto em pessoas com um nível hierárquico baixo, como pessoas com o nível 

de director. DEFA02 

 
 Com um nível hierárquico mais baixo, com certeza que essa formação é ao nível das funções que a pessoa desempenha e pretende 
que essas funções sejam desempenhadas com melhor eficiência, melhor rendimento, melhor produtividade. A um nível mais 

elevado, de gestão, por exemplo, ou de direcção, há outras formações que são dadas e o que se pretende é que essas pessoas 
consigam também ter ferramentas para poderem fazer o seu trabalho o melhor possível dando mais lucro à empresa, não é, esse é 

sempre o objectivo número um ... DEFA02 

E isso verifica-se porque se saírem desta empresa terão as mesmas competências na outra. Acabam por fomentar a sua carreira e 

forma de estar no mercado de trabalho. E isto ao nível de pós-graduações, mestrados, doutoramentos, pode ser assim mas também 
ao nível do plano formativo, aquele que submetemos para candidatura, ao nível das áreas comportamentais como a gestão do 
tempo que pode ser usada dentro ou fora da empresa, a liderança, a verdade é que fomentamos que a pessoa  tenha maior 

empregabilidade. FEFA03 

3.4.  Manual de acolhimento 

O manual “Bem-vindo à Efacec” que é entregue aos novos trabalhadores, aquando da 

sua integração na empresa, é um documento em formato A4 disponível na Intranet, e 
que integra um índice com 3 grandes partes: 
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 A Efacec 

 Regulamentos e práticas recomendadas 

 Serviços partilhados 
 

Depois de uma apresentação de Bem-vindo à Efacec, assinada pela Equipa de 
Desenvolvimento Corporativo em que é referido esperamos que em breve esteja 
integrado na sua equipa e trabalho, contribuindo activamente para o crescimento e 

desenvolvimento da nossa empresa, são apresentados os elementos que foram 
preparados para facilitar a integração do novo trabalhador. São eles:  

 A apresentação do novo trabalhador, por parte da chefia, aos colegas de 

trabalho e aos responsáveis pelo fornecimento da logística 

 O recebimento de uma pasta contendo os documentos e formulários para um 

conhecimento da empresa e para concretização dos primeiros passos em 
matéria administrativa 

 A visita às instalações organizada pela chefia ao local de trabalho, e às áreas 
sociais 

 O programa de conhecimento da empresa com visitas a outras instalações  
 

A primeira parte do manual, intitulada Efacec, integra a mensagem do presidente, a 
missão e visão, a política de gestão e código de ética, os marcos históricos da empresa, 
informação sobre os accionistas e o desempenho económico, a organização e os 

contactos dos vários pólos da empresa. 
 

A mensagem do presidente parte da história da empresa para explicar a atitude ce ntral 
da procura do crescimento e desenvolvimento na satisfação das necessidades actuais do 
mercado como também no reforço da actuação internacional. Depois de se enumerar os 

factores estratégicos fundamentais que contribuem para o sucesso da empresa, entre os 
quais o elevado respeito pelos stakeholders, nomeadamente os trabalhadores, e de 

referir o elevado empreendedorismo, espírito inovador, audácia e dinamismo dos 
trabalhadores, conclui que cada um dos trabalhadores tem um papel na construção, 
desenvolvimento e sucesso da empresa. Para tal, apela a uma atitude de autonomia, 

responsabilidade, capacidade de decisão e de transformação de problemas em 
oportunidades, visando a melhoria contínua do desempenho individual, das equ ipas, e 

do negócio. Termina a mensagem referindo-se novamente ao cenário de 
internacionalização onde cada trabalhador é parte activa no processo de crescimento 
internacional e onde cada um deve ser capaz de agir e pensar a Efacec como uma 

organização cuja dimensão extravasa as fronteiras do nosso país. 
 

A segunda parte do manual intitulada Regulamentos e Práticas Recomendadas, inclui 
vários pontos relativos a questões de segurança e saúde no trabalho e vários pontos em 
que são abordados os direitos dos trabalhadores. 

Depois de ter em destaque os números de telefone de emergência em cada um dos 
pólos, no ponto designado “Trabalho” é dado especial destaque aos requisitos e 

procedimentos de higiene e segurança da área de trabalho, que os trabalhadores devem 
conhecer e que as chefias devem fazer cumprir. É referido que com o objectivo de 
proporcionar um ambiente saudável e seguro, a empresa dispõe de apoio médico pessoal 

e em cada pólo, existem responsáveis técnicos pelas áreas de higiene e segurança, e 
equipas de emergência, que actuam em caso de acidente. 
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Relativamente às questões da higiene e segurança, a perspectiva que é veiculada neste 
manual é a de informar dos direitos mas também de responsabilizar o trabalhador pela 

comunicação de qualquer avaria ou situação anómala nos equipamentos de protecção ou 
máquinas, e que a sua atitude pode ser decisiva. Para tal, é referido que os novos 
trabalhadores devem sempre receber formação específica de Higiene e Segurança, e são 

apresentadas as regras básicas de segurança e a sinalética de segurança.  
A mesma perspectiva de direitos e deveres existe no ponto dedicado à Medicina no 

Trabalho, em que os novos trabalhadores são informados sobre os exames médicos a 
que terão de sujeitar-se aquando da admissão na empresa, os exames periódicos e 
ocasionais, e a assistência imediata a acidentes. No ponto dedicado ao Ambiente, são 

reforçados os princípios constantes do Código de Ética em que se espera que o 
trabalhador “contribua activamente para a utilização dos recursos e para a prevenção da 

poluição” relacionada com as actividades da empresa. 
 
O sistema de compensações aos trabalhadores, as relações laborais e contratos, os 

horários de trabalho, o calendário laboral, o reembolso de despesas, os seguros, e as 
associações dos trabalhadores, são os temas que surgem em destaque ainda nesta 

segunda parte do manual. Também aqui, a perspectiva é a de informar dos direitos, 
muitos com base na legislação existente e outros com base nos princípios da 
organização. Exemplo disso é a informação sobre os vários contratos colectivos de 

trabalho que são usados em função da empresa do grupo. Relativamente à assiduidade, 
o trabalhador é informado que pode usar a Web-RH, disponível na Intranet, para 

consultar os registos de presença ou justificar as faltas. Na empresa, todos os 
trabalhadores têm direito a um seguro de saúde, e à utilização de cantina em que o custo 
das refeições é integralmente subsidiado pela empresa.  

 
A informação sobre as “associações de colaboradores” inclui a designação, as 

actividades e o histórico das mesmas. Uma associação desportiva que tem como 
objectivo “o bem-estar e o desenvolvimento sócio cultural dos seus associados” com 
regalias extensivas aos familiares, e um centro cultural e desportivo filiado no Inatel que 

tem como objectivo “promover o melhor aproveitamento dos tempos livres dos seus 
associados e familiares” através de actividades culturais, desportivas, recreativas e 

acções de carácter social. Na área cultural, o Centro dispõe de biblioteca e videoteca, de 
promoção de espectáculos culturais, visitas culturais e bolsas de estudo. Na área 
recreativa, promove convívios e excursões, campos de férias, celebrações do dia 

mundial da criança e festa de Natal.  
 

A terceira e última parte do manual intitulada Serviços Partilhados, dedica-se ao 
desenvolvimento corporativo abordando os temas: gestão das pessoas, desenvolvimento 
sustentável, inovação, sistema de gestão e, comunicação corporativa. Aborda ainda o 

conhecimento das áreas administrativa-financeira, os serviços gerais, os serviços de 
procurement15, os sistemas de informação, para além de apresentar as regras de 

utilização dos recursos informáticos.  

                                                 
15

 Este serviço desenvolve a sua actividade de compras genéricas em parceria com a central de compras do grupo José de Mello e 
mantém recursos locais nas unidades do grupo para as compras mais específicas. 
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Trata-se de um documento em que estão reunidos um conjunto de informações da 
história e cultura da empresa e também de procedimentos que podem contribuir para 
facilitar a integração dos novos trabalhadores.  

O apelo à participação do trabalhador nas actividades da empresa, a reafirmação da 

necessidade de competências ao nível da autonomia, de dinamismo e da construção da 
empresa, a par do reconhecimento dos trabalhadores como pilares fundamentais no 

desenvolvimento do negócio, vêm reforçar a importância que a empresa atribui ao papel 
activo dos trabalhadores nas dinâmicas da empresa. 

Toda a estrutura e organização do manual se inscreve numa lógica de ajudar o novo 
trabalhador a perceber o posicionamento da empresa no mercado, mas também a 

conhecer as normas internas e algumas informações úteis. O estilo da linguagem é 
didáctico (Estrela et al, 2003), com actos de fala reguladores, em que é notória uma 

adequação aos contextos da acção, uma alta definição terminológica, uma explicitação 
total do sentido e uma implicação cultural. O uso frequente da 1ª pessoa do plural (nós, 
da nossa, o nosso …) parece invocar um acolhimento afável e uma tentativa de criar um 

sentido de pertença e de aproximação do novo trabalhador à empresa. 

4. Práticas de formação e desenvolvimento dos trabalhadores na Efacec 

4.1.  A análise de necessidades de formação 

O processo de “análise das necessidades” contribui para que a formação na empresa seja 

dotada de eficiência e em plena sintonia com a realidade de trabalho (Barbier & Lesne, 
1977; Bourgeois, 1991; Charlot, 1976; Le Boterf, 1991; Goldstein, 1993). Os objectivos 

que decorrem do processo, de acordo com estes autores, são por um lado, relativos às 
“competências, qualificações e capacidades” a desenvolver e que se traduzem depois na 
definição de estratégias e de programas de formação específicos, mas deverão ainda ser 

definidos ao nível das “condições específicas do desenvolvimento das actividades 
pedagógicas” (p. 28).  

Na perspectiva construtivista destes autores, não existem propriamente  necessidades 

objectivas ou observáveis, mas antes uma expressão e representação de necessidades – 
que pode ocorrer até de forma espontânea, que importa descodificar. Meignant (1999), 
considera que esta expressão das expectativas dos indivíduos ou dos grupos reflecte as 

suas expectativas mas também as suas estratégias próprias. Para este autor (ibid), as 
necessidades de formação podem provir ainda de outros factores: Os projectos que 

traduzem a estratégia da empresa e as competências do pessoal para lhes responder com 
êxito; a política social da empresa e a sua capacidade de se adaptar às envolventes 
interna e externa; e considera ainda que a própria oferta de formação pode induzir 

necessidades de formação. 

Mais do que se encontrar como um modelo de avaliação de necessidades, ou de se 
referir um processo de análises ao nível da organização, das tarefas, e das pessoas 

(Goldstein, 1993), nesta empresa, a “análise de necessidades” está imediatamente 
associada aos métodos e técnicas que são usados internamente. Tal afirmação resulta das 
evidências empíricas tais como dos documentos analisados, dos processos observados e 

das entrevistas realizadas, e sobre os quais a seguir se descrevem. 
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4.1.1. Métodos e procedimentos 

No processo de análise de necessidades, os métodos usados na recolha de informações 
são fundamentais como forma de garantir qualidade e exactidão aos dados recolhidos 
(Goldstein, 1993). Na Efacec, o “diagnóstico de necessidades” conta, desde logo, com 

várias fontes e métodos. Contempla a expressão das opiniões dos indivíduos através do 
questionário de “avaliação de desempenho” (Gestão do Desempenho e 

Desenvolvimento – internamente designado GDD) que se resume a um momento com 
determinados procedimentos. Contempla factores que se identificam na empresa como 
concorrendo para o diagnóstico de situações de formação, decorrentes dos objectivos 

estratégicos e operacionais da empresa. E contempla necessidades pontuais e específicas 
de cada uma das unidades de negócio, nomeadamente os planos de desenvolvimento 

individual, ou determinadas certificações obrigatórias. Todos são contributos para o 
“diagnóstico de necessidades” no sentido em que são problematizadas situações, e que 
em última instância, conduzirão à formação que é realizada.  

O procedimento de “Diagnóstico de Necessidades de Formação”, formalizado no 

âmbito da acreditação como entidade formadora junto da DGERT é descrito na norma 
da Qualidade “Desenvolvimento e Formação” (quadro XIV). 

Quadro XIV: “Diagnóstico de Necessidades de Formação” na Efacec 

Actividade 
Requisitos/ 

Entrada 

Resultados/ 

Saída  
Descrição da actividade Responsável 

Prazo de 

conclusão 

Diagnóstico 
de 

Necessidades 
de Formação 

Objectivos 
estratégicos e 
operacionais da 
Efacec (ter em 

conta o curto, 
médio e longo 
prazo) 
 

GDD 
 
Necessidades 
específicas das 

UN´s 

Identificação 
das 

Necessidades 
de Formação 

- Divulgação interna, por e-mail e via 
Intranet do início do processo GDD. 
- Através do GDD, realizado anualmente, são 
identificadas pelos trabalhadores e aprovadas 

pelas chefias respectivas as necessidades de 
formação e de desenvolvimento profissional a 
curto e médio prazo. 
- Nos casos em que as necessidades de 

formação não são evidenciadas no GDD, a 
área de Desenvolvimento e Formação é 
contactada via e-mail para o planeamento e 
organização da acção. 

- As renovações formativas obrigatórias, 
quando necessárias para o desempenho da 
função, são geridas pela área de 
Desenvolvimento e Formação e devem ser 

integradas no PAF. 

GERH 

 
Trabalhadores 
e chefias 
 

Chefias das 
UN´s 
 

 
GORH 

Abril/ 

Maio 

Planeamento 

das acções 
de formação 

Identificação 
das 
necessidades de 
formação Plano Anual 

da Formação 

- Análise e tratamento das necessidades de 
formação extraídas do GDD. 
- Realização de contactos com os 
trabalhadores e chefias directas com o intuito 

de clarificar as necessidades identificadas. 
- Classificação das necessidades de formação: 
Conhecimento/ saber-saber; Técnica/ saber-

fazer; Comportamental/ saber-ser. 

GERH e 

GORH 
Setembro 

Fonte: Norma interna de “Desenvolvimento e Formação” 

 

Neste documento, é dado particular destaque ao GDD na medida em que é o  

procedimento formal, por todos reconhecido na empresa, como o momento para 
expressar todas as necessidades ou desejos de formação de cada um. Com um carácter 
regular e repetitivo, no mês de Abril ou Maio de cada ano, o GDD é o sistema que visa 

avaliar o desempenho profissional de cada trabalhador em relação ao ano anterior e 
definir os objectivos a atingir no ano seguinte.  
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No GDD são avaliadas as competências “actuais” e “potenciais” (Barbier & Lesne, 
1977), através da indicação das acções de formação formal ou não: autoformação, 
envolvimento em projectos…, e pela indicação das acções imediatas e das acções a 

médio prazo que o indivíduo deve realizar. Do documento consta uma lista de cursos 
que é disponibilizada a todos os trabalhadores que depois de expressarem as suas 
necessidades e de as mesmas serem validadas pela hierarquia, é depois analisado pela 

área de RH.  

Neste processo, verifica-se a exploração das expectativas e representações (Barbier & 
Lesne, 1977) na medida em que se trata igualmente de obter informações sobre as 

expectativas e representações dos interesses, particularmente dos que são relativos às 
suas perspectivas profissionais, ou à ideia que têm dos cursos existentes. De acordo com 

Meignant (1999:109), o questionário que é enviado às pessoas sobre as suas 
necessidades pode conduzir a que se confunda a necessidade com o desejo.  

Para além deste procedimento, cuja expressão ao nível dos indivíduos e chefias poderá 
ser influenciada pela lista de cursos disponíveis ou em oferta (Meignant, 1999), na 

empresa são tidos em conta outros factores relacionados com objectivos estratégicos ou 
com mudanças estruturais (Roegiers et al, 1992) que se definem como propostas de 

outras acções de formação na empresa para resolver algum problema ou optimizar a 
operação. Desta forma, na análise de necessidades são consideradas não apenas as 
lacunas, que como refere Berger (1991) citado por Canário (1999:42), colocam o sujeito 

em formação numa posição negativa mas, também, as competências e saberes que os 
indivíduos têm e que são mobilizados para a resolução dos problemas. 

Desde logo, a implementação de novos projectos na empresa, como por via do processo 

de internacionalização, surgiu a necessidade de realizar formação em Inglês. Também 
os projectos que visam o envolvimento de todos e que adiante se descreverão, como por 
exemplo, propostas de mudança organizacional, a redistribuição de responsabilidades, a 

reestruturação da organização da empresa, a redefinição dos espaços de trabalho,  
conduzem à necessidade de realizar formação.  

As exigências dos clientes, e particularmente, as estratégias dos concorrentes e as novas 

técnicas que aparecem no mercado, as leis e regulamentos, têm vindo a induzir a 
necessidade de realizar formação. Contendo o grupo Efacec empresas de serviços, em 
que a qualidade do serviço prestado ao cliente é estrategicamente fundamental para o 

negócio, o feed-back que surge pelos inquéritos de satisfação, constitui também um 
input para a formação. 

Para além destes factores, surgem ainda as necessidades pontuais e específicas de cada 

uma das unidades de negócio, que são enviadas pela hierarquia à direcção de RH para 
uma validação e autorização. Assim, na análise destes factores que conduzem a 

necessidades de formação, tanto são identificados problemas como também pode 
ocorrer uma antecipação a eles.  

Depois de definidos os objectivos de curto e longo prazo ao nível da organização e da 
análise de tarefas, competências e qualificações, é necessário proceder à análise 

individual (Goldstein, 1993). Há que definir os objectivos pedagógicos (Barbier & 
Lesne, 1977:28), ou fazer um prognóstico das condições (Meignant, 1999:111). Trata-
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se de uma análise de necessidades prévia à acção de formação com o objectivo de 

conhecer as expectativas e o nível de conhecimentos dos participantes para uma acção 
específica. Visa adaptar a formação ao grupo, a partir dos conhecimentos e 

competências existentes.  
 
Embora na Efacec esta não seja uma prática corrente ou sistemática, existe, de certa 

forma, essa preocupação. Na formação da área comportamental ou de idiomas é mais 
frequente e é a empresa que fornece a formação que se encarrega de realizar este 

processo. Tal como refere um director e um participante: 
 
Há aqui algumas pessoas que são formadas pelo PMI – Project Management Institute, não sei se conhece, e isso requer que a 

pessoa faça uma formação periódica de reciclagem … e é desejável que essa vá ao encontro, exactamente, não só do que a empresa 
precisa, para aqueles colaboradores reciclarem, como também que os temas reciclados tenham a profundidade que as pessoas 
necessitam porque as pessoas já têm o exame feito, já têm os conhecimentos e agora precisam de aprofundar determinados 

assuntos e muitas vezes, não só a empresa formadora não tem capacidade ou porque os formadores que têm não conseguem 

aprofundar esses temas. DEFA02 
Já fizeram mas era para ver como é que a gente estava a nível da formação.  Para ver se a gente tinha conhecimentos suficientes 

para aquilo que nos ia ser dado. PEFA05 

 
No caso de ocorrerem pedidos fora do GDD, como nas acções específicas, o 

departamento de formação reúne com as direcções para concretizar as necessidades.  
Nós temos que reunir primeiramente com o director para ele nos esclarecer quem é que é a equipa que ele quer levar para aquela 

acção de formação se for específica. FEFA03 

Neste sentido, a análise de necessidades é simultaneamente um processo 
de esclarecimento e negociação (Roegiers et al: 1992:3, citando Bourgeois, 1991).  De 
esclarecimento na medida em que se trata de descodificar as representações dos 

indivíduos para procurar as soluções mais adequadas. De negociação porque qualquer 
análise de necessidades deve envolver os diferentes actores e conduzir a uma decisão: 
tomar medidas de formação, ou uma combinação de acção de formação e outro tipo 

acção, ou até a decisão de não recorrer a formação. 

4.1.2. Estratégias de envolvimento dos actores 

Na Efacec, para a definição das necessidades de formação intervêm, para além dos 
responsáveis hierárquicos, as pessoas a formar e a DRH através do departamento de 

Desenvolvimento e Formação. A DRH tem em conta que para os diferentes agentes, os 
objectivos, os interesses ou necessidades podem ser totalmente diferentes ou mesmo 
opostos. 

Conforme já descrito, os indivíduos alvo de formação são convidados a pronunciarem-
se e fazem uma avaliação em termos de lacunas ou de potencialidades, relativamente a 
objectivos a atingir. Os questionários são depois enviados à hierarquia que em função 

das competências requeridas, define os conhecimentos a adquirir, validando ou não a 
manifestação de expectativas ou interesses dos subordinados. Na prática, em algumas 

direcções da empresa, a definição de necessidades é realizada em conjunto, como refere 
um director: 

Nós temos aqui um sistema de avaliação de desempenho que faz, digamos, um papel um pouco antecipatório das necessidades que 
as pessoas, que as direcções, que as unidades aqui dentro têm. Portanto, esse papel é preenchido todos os anos e é preenchido 

entre o colaborador e a chefia e são analisadas em conjunto as necessidades desse colaborador, sob o ponto de vista, enfim, d a sua 

melhoria profissional, a sua integração cada vez melhor e a sua rentabilização. DEFA02 
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Esta expressão dos interesses, aspirações e expectativas por parte dos indivíduos pode 

revestir-se de 3 formas: individual, colectiva ou a ausência de expressão (Barbier & 
Lesne, 1977). A ausência de expressão não poderá ser interpretada como uma ausência 

de necessidade. Pelo facto de existirem áreas muito técnicas com níveis de 
conhecimento muito específicos, acontece que muitas das necessidades não constam da 
lista de cursos do instrumento GDD. Por outro lado, é necessário ter em conta que para 

muitos indivíduos, em particular os que não beneficiaram de um nível elevado de 
escolaridade inicial (Meignant, 1999:144), também não resulta fácil definir de maneira 

precisa as suas necessidades de formação.  

Na Efacec, o envolvimento dos trabalhadores na tomada de decisão da formação, inicia-
se com a sua participação na definição do “diagnóstico de necessidades de formação”. 

Para além deste instrumento, existe a possibilidade, em todo o momento, como vimos, 
de os trabalhadores explicitarem as suas expectativas, os seus pedidos de participação 
em formação junto da hierarquia que mediante a sua aprovação, fará chegar o pedido ao 

departamento de Desenvolvimento e Formação. Assim, desde que a chefia autorize o 
interesse manifestado, a pessoa poderá contar com essa formação, mesmo que dela não 

necessite.  

A descentralização das responsabilidades da formação está aqui patente, o que permite 
uma aproximação entre os lugares de decisão e os lugares de acção através das 
tomadas de decisão melhor adaptadas às realidades do terreno e também pela 

mobilização mais forte das chefias (Soyer, 2003). Os responsáveis hierárquicos que em 
princípio, representarão os interesses da empresa, têm, assim, um papel determinante 

porque são eles que aprovam as acções de formação que são do interesse dos 
trabalhadores e porque são também eles que sugerem outras acções para os 
trabalhadores seus subordinados. Como refere um director: 

às vezes, o colaborador não está a ver bem o que é que é melhor para ele, quer dizer, na perspectiva também do trabalho futuro. 

Muitas vezes, o colaborador não sabe muito bem o que é que tem pela frente. DEFA02 
 
É definido em conjunto, dá-se ao colaborador a oportunidade de ele escrever, dizer o que é que pensa e depois em conjunto, com a 

hierarquia, isto é discutido, é aconselhado, são limadas algumas arestas… Em consonância, os dois, o colaborador e a chefia 
tomam nota dessa formação que é proposta – eu até trouxe aqui um exemplo, para lhe mostrar. Portanto, isto é o relatório que nós 
fazemos em que temos aqui acções imediatas a tomar e acções a médio prazo. Para este colaborador, as acções imediatas são estas 

e as acções a médio prazo são estas. DEFA02 

O departamento de Formação e Desenvolvimento tem um papel a montante da 
preparação do dispositivo, na sua distribuição e na recolha dos resultados. Neste 
sentido, desempenha um papel de intermediário entre a direcção da empresa e os 

agentes que efectivamente praticam a avaliação (Barbier & Lesne, 1977:54).  

4.2. O planeamento e a organização da formação 

De acordo com as indicações da Política de Formação já apresentadas, o planeamento 
da formação propriamente dita, processa-se a partir da análise de necessidades e os 

programas são desenvolvidos com base nas informações recolhidas do processo anual 
de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento (GDD). Os programas de formação e 

desenvolvimento da Efacec têm ainda em consideração, as actividades, os negócios, o 
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perfil particular dos trabalhadores (destacando-se o facto de haver um grande número 

de pessoas com formação superior), contudo, também as opções estratégicas do grupo.  

Neste ponto dedicado ao planeamento organização da formação, referir-se-á a oferta em 
termos da formação formal, mas serão igualmente referidas as práticas de aprendizagem 

informal e não formal, a promoção do desenvolvimento pessoal e social, os 
destinatários e os recursos humanos afectos e envolvidos no planeamento e na 

organização da formação.  
 
Em termos de oferta, para além dos cursos e acções de formação formal, existem outras 

acções ou eventos de formação e desenvolvimento que abordaremos nos pontos 
seguintes. Trata-se de acções que decorrendo em situações informais ou não formais, 

por um lado, e de acções que promovem o desenvolvimento pessoal e social dos 
trabalhadores, mas que não são consideradas como situações de formação, na empresa. 
Assim, de toda a formação e desenvolvimento promovida na empresa, existe a formação 

que se constitui como um fim em si mesma, constituída pelos cursos e acções formais, e 
existem as acções que decorrendo no seio dos projectos organizacionais, se constituem 

como um meio para a consecução dos objectivos dos mesmos.  
A empresa não possui uma plataforma nem qualquer curso de formação a distância.  

4.2.1. A oferta de formação 

Quanto à oferta de formação propriamente dita e anunciada, ela baseia-se em cursos e 
acções que decorrem em contextos formais de aprendizagem, dentro ou fora da 

empresa. Sempre que a formação ocorre com recurso a formadores internos, dentro ou 
fora das instalações da empresa, a formação é “interna”. Se ela ocorre com recurso a 

entidades ou formadores externos, no exterior da empresa, ela é “externa”.  
 
Atendendo aos dados disponíveis, a oferta de formação pode analisar-se tanto a partir do 

GDD16, como a partir do documento de planeamento anual da formação “Mapa de 
Formação”.  

No GDD constam todos os cursos a que qualquer trabalhador pode manifestar o seu 
interesse em frequentar. Através do portal de Intranet, entre Março e Abril de cada ano, 
o trabalhador é convidado a indicar as “acções imediatas” que visam melhorar as 

competências e/ou que desenvolvam o potencial (formação formal ou não: auto-
formação, envolvimento em projectos… e as “acções a médio prazo” em que o 

trabalhador deve indicar um conjunto de funções que podem no futuro ser 
desempenhadas pelo avaliado; e/ou áreas específicas de desenvolvimento. Indica 
também o prazo estimado para que a acção possa ser realizada. 

 
Os cursos seleccionados pelo trabalhador têm que ser autorizados pela chefia e são 

posteriormente validados pela direcção respectiva e posteriormente aprovados pela área 
de Recursos Humanos. 

                                                 
16

 Instrumento GDD (Gestão do Desempenho e do Desenvolvimento) utilizado ao nível dos Recursos Humanos para a definição de 

planos individuas de desenvolvimento e formação, ao qual todos os trabalhadores têm acesso através do portal corporativo.  Tem um 
carácter transversal e que, para além das repercussões na Compensação dos trabalhadores, possibilita a obtenção de importantes 
outputs para as áreas de Desenvolvimento e Formação e de Mobilidade Interna e Planeamento de Carreira. 
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A lista de cursos do GDD corresponde ao catálogo e em 2008 apresentava a seguinte 

configuração (quadro XV). 
 

Quadro XV: Oferta Anual de Cursos na empresa 

Áreas dos Cursos Nº % 

Informática 28 36% 

Técnicas e Novas Tecnologias 15 19% 

Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança 10 13% 

Línguas estrangeiras 10 13% 

Comportamento Humano 8 10% 

Marketing e Vendas 3 4% 

Gestão e Finanças 2 3% 

Inovação 1 1% 

Total 77 100% 
Fonte: GDD de 2008 

 

No GDD os cursos surgem numa lista em que é primeiro identificada a área de 
formação seguida da designação do curso.  
As áreas com maior número de cursos são das de Informática e de Técnicas e Novas 

Tecnologias que perfazem 56% do total de cursos de oferta no catálogo.  
 

Os cursos de Informática contemplam várias ferramentas dos Sistemas Operativos, 
Bases de Dados, Redes, Programação, Design, e podem apresentar diferentes níveis.  
Normalmente são cursos externos e surgem pela necessidade de incrementar 

conhecimentos de uma ferramenta informática ou pelo início de utilização de algumas 
ferramentas, como refere um entrevistado: 

Foi o próprio director que disse “ok, nós vamos adquirir uma licença, nós vamos começar a fazer desenhos de 
engenharia através destes dois programas. Então, se calhar vamos utilizar uma equipa específica para se especializar 

nisto”. Fomos nós que organizámos mas foi o director que sugeriu. FEFA03  

 

Os cursos de Técnicas e Novas Tecnologias comportam acções que visam o 
conhecimento dos processos e sistemas que se relacionam com o trabalho. Contemplam 

temáticas diversas como sejam a Electricidade, os Automatismos, a Logística, a 
Pneumática, a Electrónica e incluem alguns cursos de Segurança de Máquinas.  
Existe uma extensa variedade de cursos técnicos que se realizam, principalmente, para 

os trabalhadores das unidades de Produção.  
 
Precisamos mesmo de protótipo, de fabrico, tudo. Desenvolvimento de projecto, tudo. Está claro, como consórcio, como parceiro s, 
está claro. Mas eu acompanhei o projecto todo desde o início, até à instalação, reparação. Se não tivesse isso e também o (curso) 

TIM 3 que me dá uma parte mais da papelada, esquemas e tudo isso, porque é que isto acontece... PEFA05 

 
As outras, o TIM 3 foi tirado na APIF, fui inscrito na escola náutica de Paço d´Arcos, o CAE foi tirado na APIF ali ao pé do jardim 

Constantino, a Daikin foi na Daikin, a dos computadores foi na AHF. PEFA05 

 
Alguns dos cursos da área da Qualidade, Higiene e Segurança apresentam igualmente 
vários níveis, como sejam os das Equipas de Intervenção ou os de Primeiros Socorros.  

 
Os cursos de Línguas Estrangeiras apresentam vários níveis para os idiomas de Alemão, 

Espanhol, Francês e Inglês. 
 
A área de Comportamento Humano inclui cursos com temáticas de Liderança, Equipas, 

Gestão do tempo mas também Formação de Formadores ou Técnicas de Apresentação.  
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Verifica-se que em alguns casos, os cursos destinam-se a trabalhadores cujas áreas de 

especialização e de trabalho são diferentes das áreas do curso. É o caso da área de 
Marketing e Vendas que inclui um curso de Marketing destinado aos trabalhadores com 

funções comerciais e outro para os trabalhadores “não comerciais”. A quase da 
totalidade destes cursos é realizado externamente.  

 
A área de Marketing não comercial, foi a dra Maria João que acho que também está na Católica. Mas é funcionária da 

Efacec. PEFA05 

 
A área de Gestão e Finanças é um outro exemplo que contém cursos de Finanças e de 
Contabilidade para “Não Financeiros”, além do curso de Gestão de Projectos que se 

destina a técnicos de diferentes áreas do negócio.  
Por fim a área da Inovação detém apenas um curso de “Inovação” que é transversal a 

toda a organização. 

Estas opções em termos de conteúdos relacionam-se directamente com o objecto das 
empresas do grupo, no que diz respeito à Informática e às Tecnologias, e as Línguas e a 
área Comportamental revelam uma preocupação com outras dimensões que se 

relacionam com a aquisição de competências de âmbito transversal.  

Numa fase seguinte, e a partir da recolha da informação constante em todos os GDD 
individuais, a área de Recursos Humanos elabora o “Mapa de Formação” onde constam 

os cursos e acções a realizar para o grupo de empresas em Portugal.  
O “Mapa de Formação” corresponde assim a um plano de formação que embora 
definido para o período de um ano apresenta a designação de 2008-2009 (como 

exemplo) dado que a informação proveniente do GDD é coligida no primeiro trimestre 
do ano. 

O documento “Mapa de Formação 2008-2009” apresenta-se num quadro que indica o 
número da acção, a acção a realizar, a área de formação respectiva, a data de início e a 
data de fim, a duração e o local (pólo da empresa) em que decorrerá. É a partir da 

informação coligida do GDD e deste documento que a área de Recursos Humanos envia 
a convocatória depois para o trabalhador participar na acção na qual se inscreveu. 

 
O gráfico 5 apresenta as acções contempladas no plano de formação que inicia em Abril 
de 2008 e termina em Dezembro de 2009. 

Do total das 252 acções previstas, as 71 acções da área de Informática representam 
28%, ao que se seguem as 40 (16%) de formação Técnica e Novas Tecnologias, 35 

(14%) de Línguas estrangeiras e 33 (13%) de Comportamento Humano.  
 

Gráfico 5: Acções previstas para 2008-2009 

 
Fonte: Mapa de Formação 2008-2009 
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Quanto à duração dos cursos (quadro XVI) que constam no Plano de Formação, 
verifica-se que têm uma duração mínima de 7 horas (em apenas um curso da formação 

de executivos) sendo que a maioria se situa nas 30 horas de duração. A duração máxima 
encontra-se na formação de formadores cujo curso tem uma duração de 114 horas 
(ainda que a legislação obrigue um mínimo de 90 horas) e nos cursos da formação de 

executivos onde a duração é, em média de 81 horas e em alguns cursos, superior a 200 
horas. 

Quadro XVI: Duração dos cursos 

Áreas de  formação Moda Média 

Informática 30 30 

Técnicas e Novas Tecnologias 16 29 

Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança 30 32 

Línguas estrangeiras n/d n/d 

Comportamento Humano 30 40 

Marketing e Vendas 30 33 

Gestão e Finanças n/d 42 

Inovação n/d n/d 

Formação Executivos n/d 81 

Fonte: Mapa de Formação 2008-2009 

 

Relativamente aos horários de realização, à excepção dos percursos de formação 
individualizada onde se situa a formação pós graduada e de executivos, todos os cursos 

decorrem dentro do horário de trabalho. 
 

Comparando o GDD com o Plano de Formação, observa-se que este contempla os 

cursos a realizar da área de “Formação Executiva” que não constavam daquele, pelo 
facto de se tratar de planos de formação individualizados e que por isso, não constam do 

documento GDD que é transversal.  
 

Um outro aspecto que surge da comparação dos dois documentos é que os cursos 

presentes no catálogo suscitam o interesse dos trabalhadores. Existem 77 cursos de 
oferta e, de acordo com o plano de formação 2008-2009 são também os mesmos 77 
cursos a realizar em 2008. A prová- lo, observe-se o gráfico 6 em que se compara o 

número de cursos “de oferta” no GDD com o número de cursos que surgem no plano de 
formação, o que significa que os mesmos foram escolhidos pelos trabalhadores. Dentro 

de cada área de formação, os valores são semelhantes e na quase totalidade dos casos, 
os cursos são os mesmos. Em 3 casos, no plano de formação prevêem-se realizar mais 
cursos do que os previstos na oferta, tratando-se de mesmas temáticas mas de diferentes 

níveis de aprendizagem. 
 

Gráfico 6: Cursos “de oferta” e cursos a realizar por área de formação 

 
Fontes: GDD 2008 e Plano de Formação 2008-2009 
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Como referido, existem situações de formação que a empresa não considera como tal. É 
o caso da formação de Integração na empresa que nem integra o catálogo ou o plano, 

nem é depois considerada no tratamento dos dados que é realizado internamente.  
A formação de integração diz respeito à formação que ocorre para a integração de novos 
elementos e é referida e reconhecida pelos entrevistados. O processo inicia com uma 

sessão em sala, apoia-se no manual de acolhimento, ao qual aludiremos num dos pontos 
seguintes, e seguidamente o novo trabalhador é entregue à chefia e inserido na sua 

equipa de trabalho. O trabalhador encontra-se num processo de aprendizagem,  
 O que nem sempre é institucionalmente seguido pelos RH… FEFA03. 
  
 Nós temos uma sessão de acolhimento em sala em que passamos um vídeo para explicar à pessoa o que é que a empresa 

 faz. Porque a empresa é tão grande que nem sempre as pessoas têm noção do que é a Efacec. FEFA03 
 
 Na altura, quando eu vim para a empresa, não tive assim, bem, há sempre determinadas pessoas da hierarquia que vão 
 dando uma mão aqui, uma mão ali, mas houve uma grande parte do trabalho que foi feita por minha própria iniciativa 
 de ir à procura das coisas para as resolver. Mas, considero que tive a ajuda de algumas pessoas dentro da empresa, sem 

 as quais também não seria tão fácil ter obtido determinados conhecimentos e soluções. DEFA02 
 
 Senti-me sempre perfeitamente acolhido, apesar de ser uma empresa grande, o grupo de trabalho é pequeno, cerca de 

 15 ou 20 pessoas no máximo e existe um espírito de equipa, felizmente bastante forte. Tive essa sorte de ter bem 

 acolhido e bem acompanhado. PEFA07 
 

Para além desta formação formal, há a considerar o facto de a empresa apostar em 
outras formas de formação que ultrapassam os cursos e as acções de formação enquanto 
acções isoladas. Trata-se da aposta em actividades de I&D, a que a empresa consagra, 

em permanência, mais de 150 dos seus Quadros, e, em 2008 a empresa manteve um 
grande número de projectos e actividades neste âmbito, nas suas várias unidades de 

negócio. No entanto, por saírem foram do âmbito das actividades de formação 
propriamente dita, os dados destas acções não estão disponíveis para análise.  De acordo 
com a informação disponível no relatório de sustentabilidade de 2008, estes projectos 

integram-se em outros projectos coordenados pela Agência de Inovação ou por 
universidades várias ao abrigo de protocolos e parcerias.  

 
As acções de melhoria de processos, no âmbito do programa Efanext, continuaram a ser 
promovidas em 2008 através de metodologias de melhoria contínua Kaizen, Lean e 5 Ss, 

com a realização de diversos workshops junto dos trabalhadores. Apesar de serem 
acções de formação formais, elas surgem integradas no seio dos projectos e não são 

consideradas para efeitos de formação.  

4.2.2. Práticas de aprendizagem informal e não formal 

As situações informais de aprendizagem apoiam-se numa didáctica profissional (Pastré, 
2005) que reconhece os processos informais de aquisição de conhecimentos em situação 

de trabalho (Méhaut, 2009). 
Watkins e Marsick (1992) citados por Enos et al (2003) distinguem a formação formal 
da aprendizagem informal. A formação formal ocorre na ausência de acção; os 

participantes são removidos do trabalho do dia-a-dia para participar em cursos, 
palestras, debates, simulações, dramatizações e outras actividades de formação. A 

aprendizagem informal, ao contrário, ocorre na presença tanto da acção como de 
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reflexão e inclui actividades de aprendizagem auto-dirigida, networking, coaching, 

mentoring, planeamento, ou em situações de tentativa e erro (p. 291).  
 

Na empresa, para além da formação formal, organizada em cursos e acções de 
formação, existe todo um processo de partilha e de acesso à informação imerso em 
vários dispositivos, contextos e funções que vai da utilização da informação 

disponibilizada na Intranet, às reuniões em que todos trazem os assuntos e partilham 
experiências. As lógicas dominantes na concepção destes dispositivos são de vária 

ordem e podem incluir situações em que se concebe a formação a partir das situações 
de trabalho, em que a formação ocorre nas situações de trabalho, ou em que se 
processa através das situações de trabalho (Barbier et al, 1996).  

 
As práticas de aprendizagem informal e não formal que aqui se consideram, incluem 

todas as situações de aprendizagem adquiridas fora de contextos específicos de 
aprendizagem que se enquadram nos conceitos de aprendizagem experiencial (Kolb, 
1984; Barbier et al, 1996) e de formação por projecto (Kolmos, 1996) ou grupos de 

trabalho e de formação (Barbier et al, 1996). O objectivo, ao referir estas práticas, é 
tornar visível todo o âmbito do conhecimento e das experiências realizadas pelos 

indivíduos, na empresa, independentemente do contexto onde a aprendizagem 
originalmente ocorre. É também uma forma de ter toda a gama de habilidades e 
competências valorizadas e, “para a sociedade, uma questão de fazer pleno uso dos 

conhecimentos e experiência, evitando assim desperdício e duplicação” (Colardyn et al., 
2004:69).  

 
Na aprendizagem informal incluem-se práticas de aprendizagem decorrente das 

actividades da vida diária relacionadas com o trabalho, família, ou lazer. É 
predominantemente um processo social (Enos et al, 2003), por isso, é muitas vezes 

referida como aprendizagem experiencial e pode, de certa forma, ser entendida como 
aprendizagem acidental (Colardyn et al., 2004). Não é estruturada em termos de 
objectivos, duração e / ou apoio à aprendizagem. A aprendizagem pode ser intencional 

mas, na maioria dos casos, é não- intencional (Glossário do Cedefop, 2000, referido por 
Colardyn et al., 2004).  

 
À luz das lógicas dominantes de Barbier et al (1996), a formação nas situações de 
trabalho ocorre quando existem grupos de trabalho e de formação, ou quando se 

mobilizam e implicam os trabalhadores para a mudança ao nível do trabalho, como é o 
caso, na empresa, da participação dos trabalhadores em projectos e em reuniões e na 

partilha de informação. Tais dispositivos ocorrem em situações de aprendizagem 
informal em que muitas das actividades decorrem do próprio trabalho, como: 

 A participação dos trabalhadores nas reuniões da empresa 

 A participação dos trabalhadores engenheiros no trabalho de projecto 

 A participação dos trabalhadores nos projectos organizacionais 

 A integração de novos trabalhadores na empresa 

 A dinamização de acções com a participação de especialistas internos  

Nos conteúdos e nas metodologias das práticas existentes, verifica-se uma preocupação 
com a autonomia e a integração dos trabalhadores, tal como na perspectiva da função 

libertadora da educação, de Paulo Freire (1969). Verifica-se, igualmente, a assumpção 
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de um papel na luta por uma sociedade democrática e um compromisso com a ética. 

Rummert (2007b:15), refere-se ao homem consciente, participante ou colectivo 
(Gramsci) que se conhece a si mesmo e identifica a importância dos seus actos nos 

rumos do processo histórico da sociedade à qual pertence, sendo, por isso, capaz de 
criticar sua concepção de mundo e sua acção. Na empresa e das evidências empíricas, 
extraem-se vários exemplos de promoção da autonomia e da integração dos indivíduos, 

através da sua participação em projectos e no desenvolvimento de programas que 
proporcionam uma autonomia crescente e envolvimento dos trabalhadores nas decisões 

operacionais. 

Um exemplo disso é a participação em reuniões, em que para além das reuniões 
mensais de performance em que são analisados aspectos corporativos e quantitativos da 

gestão dos negócios, existem quatro reuniões anuais com os directores das unidades de 
negócio, exclusivamente dedicadas a matérias relacionadas com a gestão de Quadros, 
designadas por reunião de performance de recursos humanos. A agenda destas reuniões 

é constituída por matérias fixas como a revisão do plano anual de RH, o recrutamento e 
selecção, a avaliação de performance, a formação e desenvolvimento, os planos de 

mobilidade, ou a gestão de talentos.  
 
Por outro lado, são realizadas reuniões formais para apresentação, discussão e 

alinhamento das estratégias das unidades de negócio. Em Fevereiro de 2008 nesta 
reunião, participaram cerca de 170 trabalhadores da unidade de aparelhagem de média 

tensão. Nesta reunião, os planos de negócio desta unidade de negócio, foram partilhados 
com os seus trabalhadores. 
Os resultados destes encontros são depois partilhados por todos os trabalhadores e 

tornados públicos, através do relatório de sustentabilidade, no qual constam opiniões de 
trabalhadores: 

«Este encontro foi óptimo para dar informação do que se pretende e perspectivar como vai ser o ano de 2008». 
Rui Almeida, Verificador de Qualidade 

«As apresentações são importantes para conhecer melhor a empresa e o trabalho que aí vem». 
Nelson Marques, Desenhador/Projectista 

«A apresentação foi muito bem feita, ajuda ao espírito de equipa e melhora a capacidade de iniciativa». 
Luís Ribeiro, Desenhador/Projectista de Alta Tensão 

 

Dentro do que são as actividades de participação dos trabalhadores, e nas suas 
estratégias corporativas, podem incluir-se os pequenos-almoços com o CEO, descritos 

no relatório de sustentabilidade e que são uma outra prática destinada a facilitar a 
comunicação entre os trabalhadores e a Administração. Estes encontros têm a duração 

de uma manhã, juntam à mesma mesa o presidente da comissão executiva, a GERH e 
cerca de quinze Quadros, com o objectivo de discutir aspectos do presente e de médio e 
longo prazo das actividades da empresa. 

 
A participação em grupos de projecto seguindo a metodologia de trabalho de projecto 

(Kolmos, 1996), é uma situação habitual para os engenheiros da empresa. No âmbito 
dos projectos em curso, são os próprios a organizar de forma sistemática reuniões de 
trabalho em que todos os envolvidos participam, no sentido da definição da estratégia e 

da uniformização de procedimentos. Trata-se de grupos de trabalho e de formação 
(Barbier et al, 1996) e como descreve um engenheiro entrevistado: 

 
Quando existe um certo número de pessoas a começar uma nova actividade, existem regras, maneiras de raciocínio que têm que ser 
impostas. Num trabalho de equipa não pode haver cada um a raciocinar para o seu lado. Tem que haver uma espécie de uma 
estratégia de raciocínio. E por norma existe uma reunião, uma formação, de 1 dia, 2 dias no máximo, para delinear estratégias e 

maneiras de pensar para que quando as coisas são reunidas outra vez, virem todas em conformidade. Temos por exemplo, um 
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projecto é dividido em 10 mini-projectos mas para o cliente só pode ir um projecto. Quando existe uma formação para delinear a 

estratégia que é para quando estamos a juntar os 10 mini-projectos, facilmente, os consigamos reagrupar e facilmente saia 1 

projecto único para o exterior. PEFA01 
 

Um director entrevistado, evidencia as vantagens do trabalho em equipa - com 
diferentes níveis de experiência, que se cria no seio do trabalho de desenvolvimento dos 

projectos: 
 
Todo o nosso trabalho é um trabalho que, pelo menos para as pessoas que entram de novo e que estão a fazer as coisas p ela 

primeira vez, acaba por ser um trabalho formativo porque as pessoas neste tipo de trabalho, neste ramos da engenharia, nós 
trabalhamos em equipa, com objectivos e as pessoas ao inserirem-se nessas equipas têm que ter determinadas capacidades de 
resposta e a maior parte das vezes, as respostas nem sempre são imediatas, algumas levam mais tempo a adquirir e outras só são 

adquiridas com o apoio daquelas pessoas que já têm experiência nas acções. DEFA02 

 
Para além do trabalho por projectos que ocorre no âmbito das actividades normais de 

trabalho dos engenheiros, existem os projectos organizacionais que pressupõem a 
participação e envolvimento dos trabalhadores. Os projectos Efacec ser um empregador 
de referência e o projecto ef@Inova são, exemplos das preocupações do grupo em criar 

ambientes propícios ao desenvolvimento e participação activa dos trabalhadores nos 
projectos de gestão, criando condições para o desenvolvimento da confiança mútua, da 

participação inovadora e da responsabilidade partilhada pelos resultados da organização.  
 
O projecto colombo17 é um projecto ligado à inovação e às novas ideias desenvolvido 

no âmbito da equipa transversal de Inovação do grupo José de Mello. Este programa 
tinha como objectivo incentivar a geração e implementação de ideias com vista a 

fomentar os aumentos de produtividade, ou seja, fazer mais rápido, mais facilmente 
e/ou com menores custos. Todos os trabalhadores com vínculo contratual com a 
empresa puderam participar nesta iniciativa. No relatório de sustentabilidade de 2008 é 

apresentado como um exemplo dos esforços da empresa no sentido de alinhar os 
objectivos individuais como os organizacionais. Tinha a particularidade de toda a 

informação estar acessível on-line, a todos os trabalhadores pelo que qualquer 
trabalhador podia consultar as ideias lançadas, com indicação do sector e do autor e se a 
ideia era elegível ou não para prémio. 

 
No cartaz que anunciava o projecto (quadro XVII), colocado na entrada das instalações 

do pólo de Carnaxide e no pólo da Arroteia, apelava a participação de todos e à 
mobilização da experiência dos trabalhadores. Nele, podia ler-se: 

 

Quadro XVII: Cartaz apelando à participação dos trabalhadores em projecto 

 
 

 
 

 
Fonte: Observação no terreno dia 31-1-2009 (Doc. OBSEFA08 no Apêndice 5) 

 

                                                 
17

 Em 2008, o programa colombo contou com 229 participantes, que produziram 458 ideias das quais 63 foram aprovadas. Para 

apoiar o programa, foi implementada uma ferramenta de gestão que é acessível no portal de Inovação na Intranet e foram feitas 
acções de sensibilização e formação a toda a população. O Programa colombo Efacec esteve em vigor por um período de 6 meses, 
com término em Março de 2009. 
 

 “No Colombo todos têm uma palavra a dizer. As boas ideias são premiadas e todos ficam a ganhar. 

Independentemente da sua função, o seu contributo é importante. Inspire-se no dia-a-dia e nas suas experiências. 
Melhorar processos, automatizar tarefas, aumentar a produtividade, reduzir e controlar custos…tudo isto podem ser 

ideias colombo! Ninguém melhor que você para saber como podemos transformar ideias em energia.” 
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Na opinião de um dos directores entrevistados, a participação nestes projectos é 

importante, mas não é considerada como sendo uma actividade de formação: 

 

Acho que o gabinete de Inovação tem uma função que é extremamente importante. Se calhar agora se o gabine te de Inovação 
desaparecesse, não se iria sentir muito a diferença na perspectiva de que os colaboradores agora já são proactivos, mas antes, 
havia muitos colaboradores nomeadamente da mão-de-obra directa, que eram incapazes de ir a uma sessão de workshop e ter a 

participação que hoje em dia têm. DEFA08 

 
Para as pessoas que participaram  aqui nos projectos de inovação e no colombo, não percepcionam aquilo como formação. A 

única coisa que os faz percepcionar aquilo como formação é que eles, no final, assinam uma folha….DEFA08 

 
Neste caso do colombo, isso não foi necessário porque era algo um bocadinho diferente. Era apenas explicar um programa interno 
e mostrar-lhes como é que funcionava a ferramenta. Eram sessões de meia hora e não era se calhar aquela típica formação com 

vários módulos, que dura 2 meses e que tem algum tipo de avaliação. DEFA08 
 

De acordo com a informação constante na ef@news (nº 2/2009), no final do 1º trimestre 
do projecto, vários trabalhadores viram as suas ideias aprovadas, com prémios 18, e 
foram salientados os seguintes números: 220 participantes, 430 ideias recebidas, 4 

ideias aprovadas, 40 trabalhadores premiados e mais de 7400 visitas ao site colombo. 
Neste projecto, para além dos autores das ideias há os aprovadores, em que 

internamente, especialistas das várias áreas reconhecem e validam as ideias 
apresentadas. 
 

Os projectos de  Inovação, como o caso do ef@Inova lançado em 2003 são encarados 
como um processo sistemático,  contínuo e sustentado, com uma actuação em três 
eixos: conteúdo, aprendizagem e comportamento. Neste âmbito, são organizados 

workshops e laboratórios de inovação com o contributo de diferentes  entidades 
externas, em especial de clientes que se disponibilizam  para entrevistas e visitas de 

estudo. A principal missão deste projecto é desenvolver na organização uma cultura de 
inovação, tornando-a num valor do grupo, para qualquer colaborador, 
independentemente da função ou tarefa que desempenhe. Envolver toda a organização 

para encontrar oportunidades de crescimento que assegurem o futuro é, sem duvida, 
um desafio para todos. 

 
Quanto à metodologia de participação dos trabalhadores na formação e nos workshops 
realizados no âmbito deste projecto de inovação, a mesma é explicada por um dos 

responsáveis dinamizadores dos projectos: 
  
Reuníamos os colaboradores e eles nos workshops seleccionavam uma ortodoxia que cruzavam depois com uma competência-
chave, depois dali iam tirando ideias, sempre com uma regra que era, numa ideia má ou se não concordamos com ela, temos que 
dar uma ideia melhor. E tendo o focus sempre no como. Ou seja, uma pessoa dizia “uma ideia é ir vender mais” mas “como?”, 

explorar isso é que era mais difícil. DEFA08 

 
Na 3ª fase dos workshops que era pegar nessas ideias todas e as pessoas o que iam fazer era, nó s tínhamos uma mesa com 200 

ideias – faz de conta, que tinham saído, as pessoas iam formar grupos, iam ler essas ideias, iam agrupar aquelas que lhes diziam 
mais alguma coisa e iam criar um tema à volta dessas ideias e depois com esse tema iam então construir um domínio. Um domínio 
era uma proposta, uma proposta de valor onde as pessoas iam definir alguns objectivos, iam dizer o que é que iam fazer. 

DEFA08 

 
Iam identificar o que é que a empresa já tinha para cumprir esses objectivos, identificar o que é que  era necessário passar a ter 

para os cumprir, iam fazer uma planificação, construir um plano de acção, quase, para um determinado objectivo . DEFA08 
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 Os prémios entregues aos autores das ideias aprovadas, são desde a entrega de vouchers de fins de semana, a cheques prenda no 
valor de 1000 euros e também a possibilidade de ganhar um carro Smart.  
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No fim, com as ideias, as pessoas criavam os domínios. As pessoas, identificavam o tema, a proposta de valo r – o que é que 
estavam a propor e como é que faziam o que estavam a propor – quais os benefícios que identificavam para a empresa e para o 
cliente – tinha que haver benefícios para os dois, os primeiros passos – o que era essencial fazer em primeiro lugar e depois o que é 

que já tínhamos dentro de portas que nos permitisse fazer o que é que eles estavam a propor e o que é que era necessário adqu irir. 
DEFA08 
 
O projecto de inovação não era para criar um novo produto. Podia ser mas nunca foi. O objectivo aqu i não era chegar ao fim e 
dizer vamos passar a vender isto ou a fazer aquilo ou a dar isto, ou… não, o nosso objectivo era muito mais prático para a 

organização e para a estrutura de cada uma das unidades e para o envolvimento dos colaboradores. DEFA08 

 
A participação dos trabalhadores em projectos globais, para além do colombo, ocorreu 
igualmente através da outra ferramenta que é a Idioteca (Sistema de Gestão do 

Conhecimento preconizado pelo Sistema de Gestão IDI). Durante o ano de 2008, foi 
promovido um dia inteiramente dedicado às actividades IDI da Unidade de Transportes.  

Cada equipa apresentou as principais actividades e projectos de IDI, num total de 
dezasseis apresentações que abrangeram a sinalização para soluções ferroviárias, metros 
ligeiros e linhas de baixo tráfego, soluções para comunicações rádio, vídeo inteligente e 

informação ao público, informação para invisuais, ou soluções para a European Space 
Agency.  
 

Também a unidade de Manutenção procedeu a uma análise da actividade IDI, que 

conduziu à identificação de facilitadores, de projectos e das respectivas acções de  
melhoria. O’Connell, & Byrne, (2009:7) e Osterman (1995) numa análise das empresas 
dos E.U. mostram que novas formas de organização do trabalho estão associados a 

maiores taxas de formação. Os autores consideram que os principais factores influentes 
estão relacionados a práticas de qualidade: Círculos de Qualidade, Gestão da Qualidade 

Total e Controle Estatístico de Processos levam a um aumento da formação nas 
empresas. Um dos directores entrevistados considera igualmente que os procedimentos 
no âmbito dos processos de Qualidade, contribuem para a formação o trabalhador na 

empresa: 
 
As empresas hoje em dia são todas certificadas, e portanto têm sistemas de Qualidade baseados na ISO 9000 e noutras, quando são 
também certificadas em ambiente e segurança, etc. e as pessoas não aprenderam nada disso na universidade, o que é uma empresa 
certificada, que procedimentos é que têm de ter, têm que conhecer os procedimentos da empresa, como é que aplicam esses 

conhecimentos, mais uma aprendizagem para a pessoa. DEFA02 

 
Depois, insere-se a pessoa num grupo de trabalho que tem determinadas funções e objectivos que passam a ser também os dessa 
pessoa. A pessoa passa a ter também esses objectivos e tenta também atingi-los, como membro de uma equipa da qual faz parte e 

toda a gente quer que a pessoa faça parte e a pessoa tenta também interagir com isso, atingindo os objectivos da própria equipa. 

Portanto, é tudo aprendizagem, não é? DEFA02 
 

Outros projectos são o efaEvolution e o efaInmotion que se inserem na política de 
internacionalização do grupo e em meados de 2007 foram redefinidas as linhas 

estratégicas que a empresa estava a implementar. Na implementação destes projectos 
houve duas fases distintas mas consecutivas. Numa primeira fase envolveram-se os 
Quadros – projecto efaInmotion e numa segunda fase envolveram-se os restantes 

trabalhadores – projecto efaEvolution.  
 

No documento nota informativa nº 2/2008, cujo assunto era o projecto de gestão da 
mudança cultural, o presidente da empresa apelava à interiorização de uma cultura de 
internacionalização cujos pilares são o projecto efaInmotion, a formação 
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comportamental, o encontro de trabalhadores internacionais, e o projecto efaPI, que 

visa a adopção da língua inglesa como língua oficial da empresa.  
 

O efaInmotion19 é um projecto que envolveu todos os Quadros da Efacec e que contou 
com o apoio externo de uma empresa consultora. O projecto teve início em Junho com 
estudo de opinião sobre a Efacec, seguindo-se um programa intensivo de acções com 

base em metodologias participativas e interactivas que terminou ainda em 2008. Os 
participantes apresentaram diversas propostas de desenvolvimento dos negócios e das 

suas Unidades. 
O projecto efaEvolution dirige-se aos trabalhadores não Quadros da empresa, com 
coordenação da área de Gestão de Recursos Humanos, contando com o apoio externo de 

uma empresa consultora. Teve início no final do ano de 2008 e estaria concluído no 
primeiro trimestre de 2009. 

 
O efaEvolution, os colaboradores estão a participar neste projecto e isto são projectos de formação cultural e comportamental. 
transmite-se um bocado da história e da cultura da Efacec, os grandes feitos da Efacec , transmite-se a situação actual e os 

objectivos para o futuro. Tenta-se perceber também que conhecimento é que os colaboradores têm da própria empresa. As sessões 

são sempre heterogéneas. DEFA08 
 

De acordo com a informação disponibilizada na revista ef@news (nº 2/2009), o trabalho 
desenvolvido nos mais de 120 workshops realizados, com o apoio de 26 facilitadores 
dos três pólos da empresa em Portugal, permitiu concretizar mais de 480 horas de 

formação e de participação activa de todos. 
 

Este tipo de iniciativas que envolvem a participação activa dos trabalhadores fazem 
parte da cultura da empresa. Anteriormente a estes projectos,  existiram outros, como o 
projecto efaNext, já no âmbito da internacionalização e da satisfação dos clientes; em 

2007 a internamente designada metodologia da inovação era aplicada em acções do 
Desenvolvimento Corporativo com o objectivo de grupos de trabalhadores, 

desenvolverem planos de acção e de melhoria das áreas; o Prémio Sugestões estava 
instituído desde 1963 e visava apenas os trabalhadores e mão-de-obra directa. Também 
a Caixa de Sugestões já existiu para que os trabalhadores dessem as suas sugestões e 

ideias.  
 

A integração de novos trabalhadores na empresa, insere-se na lógica de concepção da 
formação no desenrolar das situações de trabalho (Barbier et al, 1996). As práticas de 
supervisão e do próprio trabalho em equipa remetem para a existência de itinerários 

individualizados de formação concebidos segundo o modo de organização do trabalho, 
durante o exercício da actividade profissional. A aquisição progressiva das práticas 

profissionais através do alargamento das tarefas da actividade do novo trabalhador, é 
valorizada como sendo formativa pelos participantes em formação, entrevistados:  
 
Agora, por acaso, entrou hoje um elemento e a semana passada entrou outro, lá para o nosso grupo, estão a ler informação, estão 
a ver o que é que é, vão começar daqui a 1 semana ou 2 a fazer um bocadinho do projecto, muito específico, uma coisinha muito 
pequenininha, depois passam para uma coisa maior, uma coisa maior, até serem completamente indep endentes, demora sempre 

bastante tempo. PEFA01 
 

                                                 
19

 A designação efaInmotion caracteriza a Efacec em constante movimento (motion), proactividade e mudança que, apesar de 
rápida, deve no entanto ser conduzida de forma “fina”, cuidada e planeada, pensando nos detalhes, nas particularidades e 
sobretudo na atenção que a vertente emocional exige, quando gerimos pessoas (Relatório de sustentabilidade, 2008). 



 

58 

Por norma, a principal formação que nós temos é essa mesma. Tem a ver com a pessoa que está a trabalhar com alguém, essa 

pessoa mais experiente vai-lhe dando bocadinhos de trabalho, cada vez mais, até que essa pessoa vai ter tanto trabalho que já vai 
precisar dos seus colaboradores para o ajudar. Depois já fica a coordenar uma equipa, outra vez de pessoas que fazem coisinha 
pequeninas e já conseguem reagrupar essa informação toda. Práticas instituídas, para que seja propositada essa formação, não 

tenho conhecimento assim de mais. PEFA01 
 
Aqui, a principal formação que temos é mesmo o trabalho. Não há nenhuma formação que nos consiga formar para o trabalho que 

realizamos. Não há a nível de universidades, não há a nível de empresas, não há nenhum nível que – eu ando à procura dela já há 
muito tempo – até no estrangeiro, que me consiga dar mais formação que aquela que nós temos aqui na nossa área em específico e 
se as pessoas conseguem ao fim de 1 ano e meio, 2 anos conseguem desenvolver algum projecto, quer dizer que estiveram em 
formação e a principal formação que nós temos é vir para aqui de manhã e sair daqui à noite e fazer o que fazemos. Não há 

instituto, não há nada que consiga formar pessoas para a nossa área. Pelo menos que eu tenha conhecimento. PEFA01 
 
Bem, eu tenho que dar sempre alguma. Se giro à volta de 70 ou 80 pessoas há sempre “olha está a acontecer isto, o que é que se 

pode fazer”, não é formação de, mas é formação no terreno, e orientá -los e isso tenho que fazer. Compete-me fazer isso se quero eu 

as coisas vão a bom porto…. PEFA05 
 
Aprende-se essencialmente com a experiência. E com a experiência das pessoas que trabalham connosco. São sempre um bom 

apoio para as próprias pessoas que entram na empresa. A experiência pessoal é passada e a empresa tem mais-valias nisso. 
PEFA07 

 
Também os directores entrevistados se referem à sua experiência na promoção da 

aprendizagem nas situações de integração de novos trabalhadores, no posto de trabalho:  
 
No fundo, faço aquele papel didáctico, procurar que a pessoa pense por ela própria, chegue à solução por ela própria, porque no 

fundo, o que eu quero é que as pessoas consigam por elas próprias aos resultados e chegar às conclusões por elas próprias. Não 
quero criar aqui relações de dependência. Quero que as pessoas realmente aprendam a andar por si próprias e aprendam a pensar 
por si próprias. Eu só sou um veículo de ajuda nos momentos em que as pessoas estão num impasse e não conseguem dar o 

próximo passo. É esse o meu papel. DEFA02 

 
Falo com as pessoas, e tento mesmo quando eles têm dúvidas “estas pessoas é que sabem”, e digo mesmo às pessoas mais 
experientes “vocês ajudem as pessoas novas, até porque vos tira um bocado a sobrecarga”. Porque como eles não têm experiência, 

os mais experientes ficam um bocado sobrecarregados e é até para os aliviar um bocado “se vocês ensinarem, daqui a uns tempos , 
é mais fácil”, e quando eles têm dúvidas, vão-me perguntando, às vezes tento interagir e levá-los a que eles interajam e que falem 
uns com os outros. E falo com as pessoas tanto os mais velhos como os mais novos e quando têm dúvidas, vou lá ter com eles pa ra 

eles …ao princípio custou mas agora muitas vezes já nem vêm ter comigo. Começam a interagir. DEFA04 

 
Nas práticas de integração de novos trabalhadores mas também com o objectivo mais 

alargado de promoção da troca de experiências entre os vários trabalhadores das 
empresas do grupo José de Mello, existe o Programa Conhecer o grupo José de Mello 
com os objectivos de conhecer a realidade do grupo José de Mello e dos seus negócios. 

O programa dá espaço à partilha de experiências entre os trabalhadores e visa a criação 
de redes de contactos internos de modo a que resultem no estabelecimento de sinergias 

que contribuem para o desenvolvimento da cultura empresarial e que permite a 
disseminação de valores comuns aos seus membros (relatório de sustentabilidade  
2008). A avaliação desta iniciativa, ao nível da satisfação dos participantes, contou com 

resultados acima dos 90%, em 2008.  
 

Embora não ocorra como uma prática sistemática, no âmbito da partilha de 
conhecimentos, são organizados cursos cuja dinamização cabe a especialistas, técnicos 
ou chefias das unidades de produção. Mobilizando os sistemas hierárquicos da 

produção e da formação da empresa, estas práticas inserem-se numa concepção da 
formação a partir das situações de trabalho  (Barbier et al, 1996). Um director 

entrevistado refere a sua experiência como formador interno: 
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Havia um técnico a coordenar isso com os RH, que era a pessoa que dava a maior parte do curso. Mas, entretanto acabou o curso, 

não sei como é que isso ficou. DEFA02 
 
O curso já estava organizado nessa perspectiva e a mim deram -me um resumo do curso e eu combinei com o formador anterior, 
para termos uma sequência de tema, combinei com ele que ele falava umas coisas e eu ia falar de outras para as coisas se 

encaixarem e terem algum sentido para os alunos. DEFA02 
 
Eu, inclusivamente, até já participei uma vez ou duas numa formação dessas, no âmbito da gestão de p rojectos, foi no âmbito do 
curso … num módulo sobre gestão do contrato ou gestão das subempreitadas … parece-me interessante que as empresas 

promovam esses cursos de formação, agora, de facto, é sempre difícil conjugar a vida profissional com a formação…  DEFA02 

 
Nas palavras deste entrevistado, o papel do departamento de formação da empresa, e o 

seu contributo para a dinamização das acções organizadas por outras áreas da empresa, 
restringe-se a um apoio administrativo, e de reconhecimento social: 
 
Recorríamos ao departamento de formação para saber quais as pessoas que estavam alocadas às unidades, enviar as 

convocatórias e para que realmente estas acções fossem tidas como acções de formação . DEFA08 
 

A aprendizagem não-formal consiste de aprendizagem incorporada em actividades 
planeadas que não são explicitamente designadas como aprendizagem, mas que contêm 

importantes elementos de aprendizagem (Glossário do Cedefop, 2000, referido por 
Colardyn et al., 2004). Como exemplos, podem referir-se: 
 

 O acesso aos dados de gestão da empresa  

 A comunicação corporativa e a Intranet acessível a todos 

A área da comunicação corporativa20 encarrega-se de assegurar os fluxos de informação 
em todas as direcções e em todos os níveis da estrutura. Os processos de comunicação 
são vastos e tanto são usados de forma isolada como concertada. A comunicação interna 

visa “aproximar todos os colaboradores do grupo pela partilha de informações e de 
conhecimento” e tem como objectivo que os trabalhadores conheçam “aspectos e factos 

do grupo que vão para além do trabalho do dia a dia”. A Intranet21 e a publicação 
ef@news são meios de comunicação interna, tal como a comunicação operacional22. 

Das observações e análise documental que realizámos (quadro X), para o acesso à 
Intranet, e todas as tarefas que nele pode realizar, desde o posto de trabalho de qualquer 

trabalhador, mesmo que possua um baixo nível de qualificação escolar. Para tal, os 
trabalhadores devem possuir uma série de capacidades, competências e destrezas 

técnicas que têm que mobilizar aquando do manuseamento destas ferramentas 
informáticas.  
 
O site funciona há 3 anos. Todos têm acesso e os que não trabalham com computadores, têm os quiosques multimédia – por acaso 
tínhamos aqui um que foi retirado há pouco tempo. Pelo menos dentro dos pólos, há variadíssimos pólos com acesso à rede. Podem 

participar em alguns sítios, colocando alguma informação. DEFA08 

                                                 
20

 As actividades incluem: preparação de informações/ publicações dirigidas às partes interessadas, a emissão de comunicados de 

imprensa, a coordenação da Internet e da Intranet, as Publicações de informação geral, a Organização de visitas corporativas, a 
preparação e implementação de campanhas e manutenção dos painéis internos de informação, a Preparação de eventos corporativos 
- exº: encontros de Quadros, entre outros. 
21

 O portal permite acesso a notícias internas e externas, intranet local, aplicações corporativas como marcação de férias, dados 

pessoais e outros, documentação como protocolos e catálogos, canais corporativos, entre outros. 
22

 Visa informar e envolver os trabalhadores nos processos e nos  negócios. Utiliza mecanismos que vão desde reuniões a toda a 
documentação necessária ao trabalho. O e-mail é uma ferramenta tal como outros documentos o são: as notas informativas, as notas 
de organização, as instruções ou as ordens de serviço. 



 

60 

 

De acordo com o manual de acolhimento, a Intranet é uma das melhores ferramentas 
de comunicação interna do grupo, sendo que permite o acesso a notícias internas e 

externas, a Intranet`s locais, a aplicações corporativas, a documentação, ou a canais 
corporativos. (quadro XVIII). 
 

Quadro XVIII: Informações e dados na Intranet, acessíveis aos trabalhadores 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Análise documental por observação no terreno (Doc. DOCEFA02) 

 
Na Intranet os trabalhadores têm ainda acesso à Página da Inovação, com um conjunto 
de ferramentas de partilha de informação e de conhecimento, através de uma biblioteca 

com artigos, documentos e sites úteis e um espaço para comentários; têm acesso à 
ferramenta de trabalho com informação gerada nos workshops de inovação e descrição 

da metodologia utilizada. 
 
A ef@news, é uma publicação interna de informação de carácter geral, que divulga os 

acontecimentos mais relevantes das actividades do grupo, fornecendo informações sobre 
as estratégias corporativas planeadas ou em fase de implementação. É distribuída em 

papel e está disponível na Intranet. 

4.2.3. Promoção do desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores 

A integração do desenvolvimento pessoal e social nas dinâmicas formativas é, desde 
logo, um factor que no âmbito dos processos formativos merece ser considerada porque 
a performance de um sistema de trabalho ou de uma organização depende também, em 

grande medida, da densidade das redes de relações e interacções que ela permite, 
estabelece e organiza (Sarmento, Rua, Oliveira, Teixeira, 2009:38).  

Nestas práticas de desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores tanto se podem 

incluir as que se estabelecem no meio das dinâmicas dos processos de trabalho e da 
organização, como aquelas que a empresa promove como um fim em si mesmas. Neste 

princípio, as práticas que promovem o desenvolvimento pessoal que aqui são 
consideradas, incluem todas as situações, actividades e eventos que se inscrevem numa 
lógica de mobilização dos trabalhadores com objectivos humanísticos ou com o 

construir uma sociedade melhor (Cunningham, 1993).  

- Notas de serviço e Comissões de serviço 

- Recursos Humanos 
- Serviços Jurídicos 
- manual do colaborador – Para integração de novos trabalhadores 
- Efanews – Revista actual e números anteriores 

- Associações Culturais e Recreativas – Existem no Porto e em Lisboa 
- Cantinas – Possibilidade de efectuar reservas 
- Formação: Plano Anual de Formação 
- Portal Web RH – Neste portal, têm acesso a mapa de férias, pagamento de quilómetros, horas extra, e a regras de 

recrutamento e selecção – a este portal têm acessos todos os trabalhadores e desde aqui podem alterar todos os seus dados. 
No verso do recibo existe informação sobre a empresa, como exemplo, as últimas admissões no grupo de empresas, novos 
projectos da empresa… No portal existe ainda informação por exemplo, sobre a festa de Natal e sobre o Passaporte de 

Segurança 
- PQD – Prémio de Qualidade e desempenho para áreas fabris 
- Existe uma área de Desenvolvimento e Formação com indicação do e-mail (formacao@efacec.pt)  
- Existem ainda informações sobre os projectos em curso EfaInmotion, EfaEvaluation, e Projecto Efa PI (Inglês para todos) 

- Informação sobre o Encontro de Colaboradores Internacionais 
- Acesso ao GDD 

mailto:formacao@efacec.pt
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O’Connell, & Byrne, (2009:7) referem que Osterman (1995) constatou que as empresas que 

responderam positivamente sobre o seu compromisso de aumentar o bem-estar dos 
empregados em relação à sua situação pessoal ou familiar apresentaram maiores taxas 

de formação. Independentemente de a empresa considerar ou não tais práticas nas suas 
estatísticas ou âmbito de formação propriamente dita, neste projecto, elas são 
consideradas e são-no, neste capítulo da oferta de formação.  

Tal opção deve-se ao facto de na empresa existirem práticas que não se enquadrando no 
seu sistema de formação, encerram em si uma dimensão do desenvolvimento pessoal e 
social, e assentam em lógicas que privilegiam a educação, no sentido dos valores e 

comportamentos que podem ser veiculados pelas diferentes instituições da sociedade  
(Josso, 2005; Morin, 2002; Lengrand, 1981).  

Neste sentido, consideram-se neste âmbito todas as situações que visam o 

desenvolvimento de competências transversais, sem que possuam uma ligação particular 
a uma tarefa específica. Como na educação, estas práticas tendem a visar um equilíbrio 
entre o cognitivo, o afectivo e o gestual, orientando-se, assim, para o desenvolvimento 

das diferentes dimensões da personalidade. Na empresa, as práticas e eventos que 
contribuem para o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores, são: 

 Desenvolvimento de competências pessoais e cívicas 

 A “liberdade de associação” 

 A formação de idiomas, acessível a todos 

 
O desenvolvimento das competências pessoais e cívicas, produz benefícios sociais e 

económicos tais como a cidadania activa com o aumento da responsabilidade social e 
política da sociedade. Na empresa, a rejeição de práticas discriminatórias, e o respeito 
pelos direitos humanos, são referidos nos relatórios de sustentabilidade.  A promoção da 

ética como um dos valores fundamentais da companhia surge expressa em documentos 
como no relatório de sustentabilidade de 2008. No seu sistema de gestão, a empresa 

define ainda um código de ética23 e um amplo conjunto de princípios que para os 
trabalhadores, se situam ao nível das condições de trabalho, de segurança, de processos 
justos, de respeito mútuo, de autonomia ou de direitos humanos. Estes princípios são 

formalizados e comunicados usando diferentes meios de comunicação, nomeadamente 
através do manual de acolhimento e do sistema de gestão utilizado nas certificações das 

várias empresas. 

Em 2006 e 2007, a empresa conseguiu colocar-se entre os dez finalistas do prémio 
cidadania das organizações e das empresas24. Do mesmo modo, venceu ex-aequo na 

categoria das grandes empresas no final de 2006, o prémio empresa mais familiarmente 
responsável25.  

                                                 
23

 No manual de acolhimento é referido que “os comportamentos e as práticas desejadas para os seus colaboradores pautam-se pelos 

seguintes deveres que são objecto de acordo escrito por parte do trabalhador: ética, responsabilidade, profissionalismo, integridade, 
equidade, confidencialidade, lealdade e trabalho em equipa, zelo, ponderação, qualidade, ambiente, higiene, segurança e saúde, e 
supervisão”. 
24

 Organizado pela PricewaterhouseCoopers e pela AESE 

25
 Organizado pela Deloitte e pela AESE 



 

62 

O desenvolvimento de atitudes e competências de ordem física, intelectual, moral e 

social é promovido pelas associações de trabalhadores existentes na empresa desde há 
várias décadas. A liberdade de associação surge como um valor defendido pela 

empresa, nos documentos internos e externos, como no relatório de sustentabilidade.  

No âmbito da internacionalização, a formação de idiomas nomeadamente, através do 
projecto Inglês para todos (projecto efaPI), enquadra-se na dimensão cultural (Charlot, 

2005) da formação. Um dos directores entrevistados refere que a estratégia da empresa 
ao possibilitar o acesso ao idioma por parte de todos visa preparar as pessoas para os  
projectos actuais ou futuros em que estão inseridas.  

 
A Efacec em particular, promove essa formação de uma forma genérica e muitas vezes não quer dizer que aquela pessoa naquele 
momento tenha uma obra em que necessite do Inglês, mas, sim, para criar essa capacidade na pessoa para ela depois no futuro 

possa trabalhar num ambiente em que o Inglês seja a língua mãe. Hoje em dia, a própria Efacec adoptou o Inglês como a sua 
primeira língua numa perspectiva de funcionamento internacional. Portanto, quando há reuniões com as equipas internacionais 

etc, fala-se Inglês. É uma forma de podermos estar todos sintonizados. DEFA02 

 
O projecto visa igualmente o envolvimento dos trabalhadores internacionais (no final de 
2008 já cerca de 1000 e pertencentes a quinze nacionalidades), nos aspectos estratégicos 

e operacionais dos negócios da empresa, sobretudo em situações em que 
simultaneamente estejam presentes trabalhadores de nacionalidades diferentes e com 

diferentes línguas maternas (por exemplo reuniões de trabalho). Nesse sentido, em 2008 
decorreu um trabalho de transição da língua oficial de Português para Inglês, o que 
decorreria até final de 2009. Do ponto de vista da empresa, um entrevistado da área da 

formação, centra a importância no facto de o Inglês ter passado a ser a língua oficial do 
grupo: 

 
É um ponto fulcral é conseguirmos dotar todas as pessoas de competências profissionais mas também pessoais para fazer face a 
uma estratégia de internacionalização. Somos confrontados com trabalho e  tarefas muito novas e por vezes não estamos 
predispostos a isso. Uma mudança cultural principalmente virada para os Estados Unidos é algo que nos confronta muito. Uma 

política do presidente em que vamos passar a ter uma língua oficial que é inglesa . FEFA03 
 

A perspectiva dos participantes na formação de Inglês, reconhecem a sua importância 
para o seu desenvolvimento pessoal e profissional: 
 
Sim, o objectivo da formação obviamente que é fornecer-nos mais-valias técnicas. Será o primeiro objectivo. Mas claro que como 
pessoa, transmite-me uma segurança diferente daquela que eu tinha. Enquanto pessoa acaba por ser assim também. E eu penso que 
é esse o objectivo da formação também. Não só dar essa ferramenta técnica ao funcionário mas poder usufruí-la no dia-a-dia. Com 

repercussões a nível pessoal, obviamente. PEFA07 
 
É lógico, o curso de Inglês, o marketing não comercial, abre-nos outras perspectivas que a gente não acompanhava, não é? Não 

sabia sequer por onde é que havia de começar ou o que é que chamavam àquilo, enfim, uma série de coisas. Mas é lógico que dá 

sempre também para a parte particular. PEFA0 
 

Ao nível do desenvolvimento social dos trabalhadores, incluem-se as situações, 
actividades ou eventos que contribuem para manter e desenvolver as relações da 
empresa com os seus trabalhadores. O desenvolvimento de mecanismos de apoio social,  

com a intenção de melhorar os resultados dos recursos humanos é-nos apresentado por 
Halbesleben & Rotondo (2007). Nesta empresa, a dimensão do desenvolvimento social 

das pessoas surge através do apoio às iniciativas, dos trabalhadores como: 
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 Compatibilização da vida pessoal e profissional 

 Acções de desenvolvimento de competências individuais e profissionais  

 Apoio ao estudo 

A compatibilização entre vida profissional e familiar surge descrita nos relatórios de 
sustentabilidade onde se refere que a empresa visa obter uma melhoria no equilíbrio 

trabalho – vida dos trabalhadores. Para tal, a empresa conta com colaboração das 
associações de colaboradores que têm como objectivos26 o bem-estar, o 
desenvolvimento sócio-cultural e um melhor aproveitamento dos tempos livres por 

parte dos Colaboradores da Efacec e dos seus familiares, realizando para o efeito um 
elevado número de actividades culturais, desportivas, recreativas e outras acções de 

carácter social. As associações beneficiam das instalações cedidas pela empresa e da 
utilização dos seus sistemas informáticos (comunicação e grafismo), no sentido de uma 
divulgação atractiva das suas actividades. Por outro lado, para a realização das suas 

actividades, as associações estabelecem protocolos e outras formas de cooperação com 
entidades externas, facto que tem sido reconhecido pela comunicação social.  

O apoio a planos de desenvolvimento de competências individuais e profissionais, surge 

através do projecto de mudança cultural colombo, em que, por via da fase de 
crescimento em que a empresa se encontra, implica o desenvolvimento de padrões 
culturais que sustentem e alavanquem esse crescimento e que contribuam para o 

envolvimento inequívoco dos colaboradores da empresa. Por outro lado, a crescente 
presença da empresa no mundo “terá repercussões cada vez mais fortes na cultura da 

empresa” (relatório de sustentabilidade 2008). Para fazer face a estes desafios, a 
empresa promove formação nas suas mais variadas áreas e contextos. Existe como que 
uma dimensão humana das mudanças, que, tal como referia Soyer (2003:22), não pode 

ser ignorada.  

A própria participação em acções de formação, se acordo com um participante, 
contribui para o seu desenvolvimento mais amplo; 

O simples facto de haver comunicação com outras pessoas, a troca de ideias, e quando se fala  em troca de ideias não é só a título 

profissional. Acho que é sempre uma mais-valia e uma abrangência não só no aspecto profissional. Eu considero que sim. Não 

podemos pensar que as formações serão estritamente profissionais. PEFA06 
 

No âmbito do desenvolvimento das competências individuais e profissionais dos 
trabalhadores, é de referir, por exemplo, a sua participação, como voluntários, no 
programa da Junior Achievement Portugal27. A empresa promove a participação interna 

dos trabalhadores como voluntários neste programa que pressupõe a ajuda a crianças do 
9º e 10º ano no seu primeiro contacto com conceitos associados ao trabalho (ética, 

                                                 
26 Exemplos de actividades promovidas pelas Associações em 2008: Provas de pesca desportiva, Marchas de Montanhismo (Rota 

dos Romeiros, Moinhos, Entrudo E Tradição, Cantos e Encantos de Manhouce - S.Pedro Do Sul, Encontro Transfronteiriço 
– Montalegre, Rota Do Tungsténio – Arouca, Trilho Das Garças - Paredes De Coura,  Rafting no Rio Paiva, Torneio de Ténis de 
Mesa, Visitas à descoberta do património (Guimarães, Coimbra, Braga, Almeida, Santo Tirso, Vila do Conde, Tarouca, Compostela, 

Resende, Caminha, Valença, Chaves, Tomar, Santarém, Aveiro, Batalha, 
Alcobaça), Campo de Férias, Bolsas e Prémios de Estudo, Biblioteca e Videoteca, Diversos acordos de redução do custo dos 
bilhetes em espectáculos. 

 
27

 Esta associação integra-se na Associação Junior Achievement –Young Enterprise Europe (JA-YE), o centro de operações regional 
europeu da associação internacional Junior Achievement Worldwide, a maior organização mundial sem fins lucrativos dedicada à 
formação de jovens nas áreas do trabalho. 
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valores, economia familiar, empreendedorismo, cidadania, carreira). Para estas aulas, o 

trabalhador voluntário prepara um guia que detalha a sua vida, nomeadamente, em 
termos de planeamento. 

 
O apoio nos estudos dos trabalhadores é uma realidade, tal como se mostra no quadro 
XIX. A empresa apoia a designada formação de executivos e, os planos de 

desenvolvimento individual. Nestes últimos, enquadra-se o apoio a doutoramentos, 
mestrados, pós-graduações e MBA´s. A formação de executivos engloba cursos, 

conferências e alguma formação pós- graduada. Neste quadro é possível identificar os 
cursos que são apoiados pela empresa. De notar que do valor total, o apoio recai e o 
apoio que em quase todos é de 75% e, noutros é de 50% do custo.  

Hoje, um crescente número de estudos sugere que as empresas fornecem aos seus 
trabalhadores uma quantidade considerável de formação geral e também a pagam 

(Asplund, 2005:49 referindo-se a estudos de Loewenstein and Spletzer (1998, 1999, 
OCDE, 2003)).  

 
Quadro XIX: Apoio à formação executiva 

Cursos Entidade 
2006-2007 2007-2008 

Quant Custo (Eur) Quant Custo (Eur) 

Programa Avançado para Executivos UCP 2 15600 3 23400 

Advanced Management Program IESE 1 29000 _ _ 

Pós-Graduação em Gestão para Juristas UCP 1 4300 _ _ 

Program for Management Development IESE 2 58000 3 87000 

Alternativas de Financiación en Momentos Clave IESE _ _ 1 2700 

Developing Microgeneration and Microgrid INESC _ _ 1 0 

Implementing Strategy Wharton 1 5846 _ _ 

Strategic Alliances Wharton _ _ 1 4187 

UITP Light Rail Conference UITP _ _ 2 1150 

Gestão Estratégica e Criação de Valor FCEE 1 2000 _ _ 

Balanced Scorecard European Summit Palladium 1 3260 _ _ 

PG - Engenharia e Soldadura ISQ _ _ 1 4235 

PG - Gestão de Energia ISQ 1 2300 1 2300 

PG - Lean Management IPP 1 1875 1 1875 

Gestão em Energias Renováveis UCP 2 5000 _ _ 

Mestrado em engª do Ambiente FEUP _ _ 1 2500 

Mestrado em engª  Informática FEUP 1 3600 _ _ 

Lic em C. da Comunicação ISMAI 1 3135 _ 3135 

PG em Gestão empresarial ISCTE 1 5800 _ _ 

Mestrado em G. de Operações UL 1 3800 _ _ 

PhD em Middeware em Tempo FCUP 1 0 1 0 

Cursos Gestão de Compras EGP _ _ 1 0 

Mestrado em Marketing FEP 1 5000 _ _ 

Formação Avançada na Ferrovia CSF _ _ 4 1600 

Communication Training for Intern. Business CANNING     1 0 

Developing a New Generation of Leaders IIR     1 1998 

Conferência China Sourcing BME     1 790 

Mestrado em G. Estratégica Industrial ISEG _ _ 1 5000 

TOTAL   19 148516 25 141870 

Fonte: Relatório Mensal de Formação (Acumulado a 31/12/07 e 31/12/08) 
 

4.2.4. Os destinatários 
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São várias as dimensões e os indicadores que permitem, de forma objectiva, conhecer os 

destinatários da formação e analisar eventuais assimetrias ao seu acesso. A distribuição 
de participantes e número de horas de formação pelos grupos profissionais da empresa 

são, desde logo, os indicadores mais imediatos. No entanto, como veremos, não são, por 
si, suficientes, podendo mesmo, quando isoladamente considerados, conduzir a desvios 
na sua análise e interpretação. Impõe-se conhecer, para além destes dados, a cobertura 

ou distribuição efectiva da formação (através do número de horas ou de participantes) 
pelos vários grupos profissionais, ao mesmo tempo que é tido em conta o número total 

de trabalhadores em cada grupo para conhecer o seu peso relativo e a proporção em que 
cada grupo esteve presente em formação. 

Na análise dos destinatários, podem utilizar-se outros indicadores como sejam o acesso 

às acções internas e externas, e o factor género. Outros factores que podem contribuir 
para a análise serão, os custos ou o investimento por grupo profissional, e mesmo as 
áreas de formação e o tipo de cursos a que cada grupo profissional tem acesso. Para uma 

análise detalhada, importaria analisar em cada grupo profissional, o peso relativo que 
têm os cursos técnicos orientados para a tarefa, e a formação de carácter mais 

abrangente e transversal.  

Desta forma, assegurar-se- ia para além de uma dimensão quantitativa, uma dimensão 
qualitativa na análise dos destinatários da formação. Se a primeira comporta as opções 
da empresa quanto aos grupos de profissionais participantes e ao investimento feito em 

cada um, a segunda identifica o tipo de investimento e a natureza dos objectivos da 
formação. A primeira refere os dados quantitativos dos participantes (por género, nº de 

horas e frequência em formação, custos), e a segunda refere o tipo de cursos (conteúdos, 
contextos, locais). Só desta forma se poderá ter uma visão ampla da perspectiva da 
empresa quanto aos destinatários da formação.  

Para a análise dos destinatários, considere-se, então, em primeiro lugar e a partir do total 

de trabalhadores, a taxa de cobertura dos participantes de um grupo, pelos trabalhadores 
desse mesmo grupo. Se o objectivo é compreender a equidade no acesso à formação, 

importa considerar a distribuição da formação ou o acesso à formação por cada um dos 
grupos profissionais que perfazem o total de trabalhadores da empresa. Tal pode apurar-
se tendo em conta não só o número de participantes mas também o número de horas em 

formação.  

Uma maior taxa de cobertura num dado grupo, tanto pode significar que, nesse grupo, 
houve mais trabalhadores que tiveram acesso à formação, como pode significar que aos 

mesmos trabalhadores foi possibilitada uma maior frequência em formação. O despiste 
desta situação só é possível, considerando a identificação de cada participante em 
formação, nesta empresa, não disponível. 

No quadro XX, observe-se a taxa de cobertura nas 3 empresas do grupo com maior 
número de trabalhadores e que contribuem com 68% dos trabalhadores (do total das 8 
empresas que estamos a considerar)28. A taxa de cobertura é sempre superior a 100%29 

                                                 
28

 Foram usadas 3 empresas apenas para facilitar a leitura dos dados, uma vez que se se usassem as 8 empresas, o quadro seria muito 
maior. 
29

 O que sugere 2 cenários possíveis: ou todos terão participado mais do que 1 vez em formação, ou os mesmos trabalhadores terão 
tido várias oportunidades de formação. 
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significando, desde logo, que todos os grupos profissionais terão tido, em média, pelo 

menos uma participação em formação. Observando as cores no quadro, os grupos 
privilegiados no acesso à formação (os que registam uma maior taxa de cobertura) nem 

sempre são os que detêm maior número de participantes, e nem sempre são os que se 
relacionam directamente com o âmbito de actuação de cada uma das empresas 30.  

Na primeira empresa do quadro, o grupo dos Quadros Médios é aquele onde se inserem 

os engenheiros e técnicos qualificados que são o cerne da produção e âmbito de 
actuação da empresa. Nesta, este grupo é o que detém maior número de trabalhadores, 
maior número de participantes e maior frequência no acesso à formação (cada 

trabalhador, 2,54 vezes, em média).  

Quadro XX: Taxa de cobertura da formação por grupos profissionais 

Empresa Negócio Grupos Profissionais 
2008 

Taxa Cobertura 
Nº Trabalhadores Participantes 

Efacec 
Engenharia, 

SA 

Engenharia e 
Técnicas Afins 

Dirigentes e Quadros superiores 91 217 238% 

Quadros Médios  193 491 254% 

Profissionais Qualificados 147 326 222% 

Profissionais não qualificados 0 0 0% 

Total 431 1079  __ 

Efacec 
Energia, SA 

Fabrico 
geradores e 

Transformadores 

Dirigentes e Quadros superiores 96 211 220% 

Quadros Médios  203 475 234% 

Profissionais Qualificados 671 1293 193% 

Profissionais não qualificados 5 45 900% 

Total 975 2024 __  

Efacec 
Sistemas de 

Electrónica, 
SA 

Fabrico de 

componentes 
electrónicos 

Dirigentes e Quadros superiores 52 202 388% 

Quadros Médios  158 538 341% 

Profissionais Qualificados 169 365 216% 

Profissionais não qualificados 3 49 1633% 

Total 382 1154  __ 

 
 Fonte: Balanços Sociais 

Nas outras duas empresas, a tendência inverte-se, numa discriminação positiva para o 
grupo dos Profissionais Não Qualificados que sendo o grupo mais reduzido de 

trabalhadores, é o que detém taxas de cobertura mais elevadas. No entanto, pelo facto de 
este grupo profissional deter um número tão reduzido de trabalhadores, a análise deve 
recair nos grupos mais numerosos, o dos Profissionais Qualificados, onde se situam os 

trabalhadores da Produção, e Quadros Médios. Considerando a segunda empresa, a 
maior taxa de cobertura, depois do grupo dos trabalhadores da produção, situa-se nos 

Quadros Médios, seguida dos Dirigentes e só depois os Profissionais Qualificados.  

Na terceira empresa, a maior taxa de cobertura, depois do grupo dos trabalhadores da 
produção, situa-se nos Dirigentes, seguida dos Quadros Médios, e só depois os 

Profissionais Qualificados.  

                                                 

30
 No caso da Efacec Engenharia o ramo da empresa é o de prestação de serviços de engenharia, o grupo profissional mais numeroso 

é o dos Quadros Médios (quase totalmente formado por engenheiros) e o grupo prioritário, com maior cobertura é também esse. No 
caso da Efacec Energia, uma empresa de produção, os Operários são o grupo mais numeroso o grupo dos Quadros Médios é o que 
detém maior cobertura. Na Efacec Sistemas de Electrónica, uma empresa de produção, onde também existem mais operários mas 
são os Quadros Superiores que surgem com maior cobertura (devido ao facto de terem frequentado várias acções no exterior).  
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Efectuada esta análise, observem-se agora os participantes em formação, por grupo 

profissional e tendo em consideração os dados constantes nos balanços sociais das 8 
empresas analisadas (gráfico 7): obtém-se uma outra leitura. O maior número de 

participantes em acções de formação recai nos Profissionais Qualificados (com 45% de 
participantes), mas este é também o grupo que inclui a maior parte dos trabalhadores 
(54%) da produção/ Operários e os Técnicos. O segundo grupo com maior número de 

participantes em acções de formação (também o segundo grupo mais representativo de 
trabalhadores com 29%) é o dos Quadros Médios (na sua quase totalidade, 

engenheiros), com 36% de participantes. O grupo dos Dirigentes e Quadros Superiores 
(12% de trabalhadores) representava 15% de participantes em acções de formação. Por 
último, o grupo dos Profissionais Não Qualificados, onde, na sua maioria se inserem 

também operários, em 2008, representava 5% dos trabalhadores e 3% de participações 
em acções de formação. 

Gráfico 7: Participantes no total de acções  

 
Fonte: Balanços Sociais de 2008 

 

Apesar de, neste gráfico, numa primeira análise, a lógica que se regista é a de o número 

de participantes em formação ser maior na mesma medida em que é mais representativo 
o número de trabalhadores nos diferentes grupos, tal não significa que se verifique uma 
total equidade no acesso à formação. Analisando a taxa de cobertura, verifica-se que os 

Quadros Médios e os Dirigentes são os grupos que detêm uma ligeira maior 
oportunidade de acesso à formação.  

 
Considerando agora o total de horas de formação por grupo profissional (quadro XXI), 
nas 8 empresas com Balanço Social, o cenário é também outro e, em 2008, o grupo dos 

Quadros Médios é o que detém maior número de horas de formação. Em 2007, é o 
grupo dos Dirigentes o que detém maior número de horas de formação.  
Estes dois grupos não eram os que detinham maior número de participantes mas são 

aqueles em cujas acções que participam têm uma duração mais longa. Embora a duração 
dos cursos dependa da sua natureza e temáticas, este poderá ser outro factor para 

introduzir aquando da discussão sobre a equidade da formação.  
 

Quadro XX1: Distribuição das horas de formação por grupo profissional 

Duração das acções 
Nº total de horas 

2007 
% 

Nº total de horas 

2008 
% 

Dirigentes e Quadros Superiores 16.349 57% 7.250 23% 

Quadros Médios 6.718 23% 13.293 42% 

Profissionais Qualificados 5.552 19% 9.969 32% 

Profissionais não qualificados 120 0% 890 3% 

Total 28.739 100% 31.402 100% 

Fonte: Balanços Sociais 
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Um outro indicador para a equidade no acesso  à formação será o acesso dos 

participantes às acções internas e externas. Para tal, há que considerar dois níveis de 
análise: os grupos profissionais que frequentam umas e outras e a relação proporcional 

que existe no acesso de cada grupo considerando o número de trabalhadores do mesmo; 
e a duração das acções de cada grupo de profissionais. Esta é a análise que deve fazer-
se, não obstante, as acções internas serem as que perfazem maior número de 

participantes31, o que remete para as opções da empresa em matéria de recurso a 
formadores internos ou externos (gráfico 8).  

 
Assim, em 2008, e considerando os participantes nas acções de formação externas, os 
grupos privilegiados são Dirigentes e Quadros Superiores e os Quadros Médios32 que 

frequentam a formação de executivos e a formação pós-graduada. No entanto, é de notar 
que os participantes em formação externa somam apenas 3% do total de partic ipantes 

em acções de formação. Por este facto, a análise deve centrar-se nos 97% de 
participantes das acções internas. Neste caso, são os Profissionais Qualificados e os 
Quadros Médios que detêm a maior participação, verificando-se a mesma relação de 

proporção com o número de trabalhadores de cada uma destas categorias.  
 

Gráfico 8: Participantes em acções internas e externas em 2008 

 
Fonte: Balanços Sociais de 2008 

 

Quanto à duração das acções internas e externas (quadro XXII), em que participaram, 
verifica-se, em 2008, que 43% do total de horas das acções internas foi para os Quadros 
Médios, seguida de 38% para os Profissionais Qualificados. Conforme já tínhamos 

concluído, em 2007, o maior número de horas coube aos Dirigentes com 51% do total 
de horas das acções internas.  A distribuição das horas das acções externas é muito 

reduzida mas elas cabem principalmente ao grupo dos Dirigentes, com 75% das horas 
em 2007 e, 50% em 2008. 
 

Quadro XXII: Duração em número de horas das acções internas e externas 
 

  
Duração das acções 

2007 2008 

Nº de horas/ 
acções internas  

Nº de horas/ 
acções externas 

Nº de horas/ acções 
internas  

Nº de horas/ acções 
externas 

Dirigentes e Quadros Superiores 10.925 5.424 4.037 3.213 

Quadros Médios 5.052 1.666 10.639 2.654 

Profissionais Qualificados 5.415 137 9.542 427 

Profissionais não qualificados 120 0 770 120 

Total 21.512 7.227 24.988 6.414 

Fonte: Balanços Sociais 

                                                 
31

 Em 2007 representavam 92.% e em 2008, 97% dos participantes do total das acções realizadas.  
32

 Em Quadros Médios estão incluídos os engenheiros com ou sem funções de coordenação, com habilitações académicas de nível 
superior (Bacharelato, Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento) e que não exercem funções de Direcção.
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O factor género constitui, conforme referido, outro indicador do acesso equitativo à 
formação. Para tal, considere-se o número de horas não trabalhadas por motivo de 

formação profissional, dado este, fornecido no Balanço Social onde é possível comparar 
os participantes por género. Da análise do gráfico 9, é possível verificar que o número 
de horas não trabalhadas pelo motivo de formação é, em termos relativos, sempre 

superior para os homens, o que é “natural” tendo em conta que nestas empresas o 
número de homens é muito superior ao número de mulheres. Em 2007 o grupo das 8 

empresas analisadas detinha 2076 trabalhadores dos quais 88% eram homens e em 
2008, as mesmas empresas empregavam 2612 trabalhadores e 89% dos quais eram 
homens. Nos dados aqui apresentados, em 2007, 81% das horas de formação não 

trabalhadas foram-no pelos homens e em 2008, esse valor foi de 76%, o que significa 
que, tendo em conta a proporção entre mulheres e homens trabalhadores, as mulheres 

terão participado mais em formação do que os homens. Méhaut (2009) refere que as 
desigualdades de género são menos fortes, tendo as mulheres, em média, as mesmas 
oportunidades dos homens (p. 167). 

 
Gráfico 9: Horas não trabalhadas por Formação 

 
Fonte: Balanços Sociais 

 

Da revisão bibliográfica, os padrões de participação sugerem que os princípios de 
repartição actual estão em relação inversa à necessidade de formação e é mais 

susceptível de agravar, em vez de atenuar as desigualdades existentes no mercado de 
trabalho (O’Connell, & Byrne, 2009). Nesse sentido, tal como vários estudos têm vindo a 
demonstrar, e na perspectiva da Teoria do Capital Humano, os trabalhadores mais 

qualificados têm acesso vantajoso para a formação, em relação aos trabalhadores menos 
qualificados, (Boyer:2000; Canário et al, 2002; O'Connell et al., 2002; O`Connell, 

2005; Fernández, 2005, Méhaut, 2009). Embora a estratificação no acesso à formação 
possa ser universal, são necessárias mais pesquisas sobre as variações ao seu acesso 
(O’Connell, & Byrne, 2009). 

4.2.5. Os recursos humanos afectos à formação e desenvolvimento 

Decorrendo do facto de se assistir na empresa a lógicas de formação formais e informais 
donde decorrem as situações que integram a formação nas situações da produção e a sua 
descentralização nas funções operacionais realizadas principalmente com a hierarquia 

intermediária, assiste-se a uma recomposição da função formação na empresa (Barbier 
et al, 1996). A formação e o desenvolvimento dos trabalhadores são actividades que não 

só se encontram dispersas por várias áreas da empresa, como também ocorrem em 
variados contextos que não se confinam aos contextos formais de sala.  
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A área de Desenvolvimento Corporativo que assina o manual de acolhimento, faz parte 

dos Serviços Partilhados do grupo e integra as áreas de Gestão de Recursos Humanos, 
de Inovação e Qualidade, do Ambiente, da Segurança e Saúde no trabalho e da 

Comunicação Corporativa. 
Por outro lado, a área de Desenvolvimento e Formação (da empresa Efacec Sistemas de 
Gestão SA), é um recurso centralizado mas igualmente partilhado que se encarrega de 

lançar a oferta formativa e os projectos de formação financiada dirigidos aos 
trabalhadores de todas as empresas do grupo.  

 
A Gestão Estratégica dos Recursos Humanos é uma estrutura próxima das unidades de 
negócio, nomeadamente através das reuniões regulares que mantêm ou do próprio 

momento de avaliação anual de desempenho de onde são emanados os pedidos de 
formação. As duas estruturas se encarregam de organizar os cursos e acções 

estruturados e que fazem parte do que no âmbito deste estudo designamos de formação 
formal. 
 

No entanto, para além destas, existem outras áreas com profissionais afectos às acções 
de promoção do desenvolvimento dos trabalhadores numa perspectiva mais ampla e/ ou 

menos formal. É o caso da área da Inovação, Qualidade e Sustentabilidade que 
concorre, igualmente, para o desenvolvimento dos trabalhadores, não directamente com 
cursos que têm um fim em si mesmo, mas através de situações que possuem um carácter 

formativo ou acções que se enquadram no seio dos projectos corporativos.  
 

Na altura destes projectos, o departamento de formação não tinha a estrutura que tem hoje, os projectos eram feitos directame nte 

com as unidades. DEFA08 
 
Quando me pergunta se eles nos dão um apoio mais administrativo, visto assim, é. Mas também tem o outro lado, há da parte deles 
uma preocupação não só de trazer novas formações, novas matérias, dentro das necessidades identificadas e depois virem aqui 

dizer-nos. DEFA08 

 
Os projectos de geração de ideias através do desenvolvimento contínuo de workshops, 
eventos, programas de ideias, ligações aos Centros de Conhecimento, são exemplos de 

actividades que concorrem para a formação e desenvolvimento dos trabalhadores. A 
actuação da área da Inovação passa também pela intervenção directa nas empresas do 

grupo através das práticas de inovação e, explicitamente, de partilha de conhecimento. 
Os trabalhadores são estimulados a partilhar informação, a dar sugestões e novas ideias, 
no sítio dedicado à inovação, dentro da Intranet do grupo. 

 
No caso destes projectos corporativos, eles podem ser dinamizados tanto pela área da 

Inovação como pela GERH, em alguns casos apoiados por empresas externas de 
consultadoria, e também por facilitadores internos, que são trabalhadores de várias á reas 
que têm o papel de dinamizar as sessões de trabalho em grupo e no seio das equipas. 

 
No âmbito deste estudo, e nos recursos envolvidos, podem ainda incluir-se as chefias 

que nas várias unidades de negócio dos vários pólos da empresa, desenvolvem 
iniciativas de formação e de desenvolvimento dos trabalhadores que se enquadram no 
âmbito de projectos ou necessidades específicas. É o caso do trabalho inerente aos 

projectos de engenharia onde promovem reuniões sistemáticas em prol de cada projecto. 
Embora não considerada de formação, esta prática faz parte do quotidiano de trabalho e 

corresponde ao desenvolvimento de grupos de trabalho e de formação (Barbier et al, 
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1996) na medida em que visa melhorar a produção, as competências mobilizadas para a 

produção e o seu fim é a melhoria da eficácia colectiva (p. 63).  

 

Esta prática sugere que a formação está imersa nos processos de trabalho (Canário, 
1999), o que mostra estarmos presente de uma “formação estratégica com vista à 
resolução de problemas” (Bernardes, 2008). 

4.3. A execução da formação 

A Execução Física e Financeira visa disponibilizar os principais indicadores da 

execução acumulada desde o início do ano. Estes dados permitem o confronto da 
execução acumulada até ao final desse ano com os objectivos a atingir até ao final do 

ano, traduzidos nas metas determinadas pela empresa. A informação encontra-se 
organizada pelos principais indicadores (nº de acções, volume, tipo de formação), e 
pelas intervenções que não estavam definidas em Plano de Formação. Com o objectivo 

de facilitar o acompanhamento da actividade e destes indicadores, apresenta-se uma 
comparação temporal da execução física e financeira global.  

4.3.1. A execução física 

Quando no presente relatório foi apresentada a oferta de formação da empresa, foi 

referido o GDD como um instrumento central onde chefias e trabalhadores em geral 
escolhem os cursos a realizar. É na sequência dessa escolha que o departamento de 

formação elabora o plano de formação, internamente designado “Mapa de Formação”. 
A partir da informação contida neste documento, foi possível analisar as horas de 
formação que se previam, tendo em conta quer a carga horária de cada curso, quer o 

número de acções a realizar.  

Relativamente à execução física, os dados utilizados provêm quer do Balanço Social, 
quer do relatório mensal de formação e também do relatório de sustentabilidade onde 

existem dados quanto ao número de horas e de participantes. Assim, mais do que uma 
referência ao número de horas de formação realizada, o número de cursos e de 
participantes e o número médio de horas de formação por trabalhador, ou o número de 

acções internas e externas, ter-se-á em conta o volume de horas33 de formação. Este 
dado permite obter uma informação mais completa e real o que só é possível quando se 

dispõe do número de participantes em cada acção.  

Na execução física aqui considerada inclui-se a formação realizada em contextos de sala 
e também em outros contextos, como no posto de trabalho. No entanto, outras acções há 
que não são aqui consideradas dado que, conforme referido anteriormente, os dados da 

execução que a empresa considera não contemplam toda a formação efectivamente 
realizada. Não contemplam uma parte da formação realizada em contexto de trabalho, 

como é o caso dos trabalhadores que cumprem o seu processo de integração com 
formação no posto de trabalho e com visitas ao nível do grupo de empresas, com as 
chefias e outros colegas, a que anteriormente aludimos.  

                                                 
33

 Somatório das horas a frequentar/frequentadas por acção, por todos os formandos. 
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Se retomarmos as acções contempladas no plano de formação que iniciava em Abril de 

2008 e terminava em Dezembro de 2009, observa-se que do total das acções previstas, a 
maior parte seriam acções da área de Informática, ao que se seguiam as de formação 

Técnica e Novas Tecnologias, depois as de Línguas estrangeiras e por fim, as de 
Comportamento Humano. 
 

Atendendo, então, aos dados que a empresa considera, o quadro XXIII ilustra as horas 
de formação realizada pelas várias áreas de formação e não se confirmam as áreas que 

tinham sido previstas como prioritárias no Plano. Em 2008 foram as acções da área da 
Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança34 e da área de Técnicas e Novas 
Tecnologias, aquelas onde se registou um maior volume de horas de formação. Em 

2007 as prioridades recaíam sobre os cursos das áreas de Técnicas e Novas Tecnologias, 
Informática e de Línguas.  
 

Quadro XXIII: Volume de formação realizada por Área de formação 

Áreas de Formação 
2007 2008 

Horas % Horas % 
Comportamental 2956 8,1% 3201 9,4% 

Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança 4590 12,6% 8175 24,1% 

Gestão e Finanças 4787 13,2% 785 2,3% 

Marketing e Vendas 89 0,2% 368 1,1% 

Línguas estrangeiras 6118 16,8% 3858 11,4% 

Informática 6423 17,7% 3643 10,7% 

Técnicas e Novas Tecnologias 8317 22,9% 6731 19,9% 

Inovação 468 1,3% 1284 3,8% 

TO TAL 33748 92,9% 28044 82,7% 
Formação Executiva 1383 3,8% 2753 8,1% 

Planos de Desenvolvimento Individual 1206 3,3% 3100 9,1% 

TO TAL 36337 100% 33898 100% 
Fonte: Relatório Mensal de Formação (Dados de 31/12/07 e 31/12/08) 

O gráfico facilita a leitura dos números do quadro anterior.  

Gráfico 10: Nº de horas de formação realizada 

 
Fonte: Relatório Mensal de Formação (Dados de 31/12/07 e 31/12/08 

                                                 
34

 Neste ano, no pólo da Arroteia, foram desenvolvidas varias acções de formação ambiental, incluindo formação em sala e 

formação nas áreas de trabalho. A formação em sala abordou vários temas, nomeadamente, Água e Efluentes Líquidos, Ar/ 
Emissões Gasosas, Substâncias Perigosas, Resíduos, Levantamento Ambiental, e Sensibilização geral de Colaboradores para os 
principais problemas ambientais e Actuação para um melhor desempenho ambiental. A formação nas áreas de trabalho centralizou-
se em temas como a Separação de Resíduos nos postos de trabalho, instruções de Segurança e Ambiente quanto a produtos químico s 

e instrução ambiental em situação de emergência (derrame de substâncias perigosas). 
No pólo da Maia efectuaram-se Sensibilizações (todos os Colaboradores), Gestão de Riscos e Impactes Ambientais e ainda diversas 
acções mais específicas decorrentes das actividades próprias da Efacec. 
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Também o estabelecimento de uma comparação entre o número de acções realizadas e 
as acções que estavam previstas, não é, linear nem plausível. Em 2008 realizaram-se 
1052 acções e o plano de formação 2008-2009 previa a realização de um total de 252 

acções. No entanto, como já referido, o plano de formação não contemplava nem a 
formação executiva nem os planos individuais de formação que surgem contabilizados 
no Relatório Mensal de Formação que é o documento que suporta a informação 

constante nos balanços sociais (e que em 2008 representavam cerca de 17% das horas 
de formação realizada. 

O plano de formação é, assim, um documento que contém apenas uma previsão dos 

cursos e acções a realizar, de forma parcial. No decurso do ano, existem acções pontuais 
que se realizam e decorre a formação dos executivos e os planos individuais, que à 

partida não foram contemplados neste documento.  

O gráfico 11 apresenta o total de acções realizadas em 2007 e em 2008. As acções 
internas, como já se referiu, foram sempre em número muito superior às acções externas 
(90% em 2008 e 85% em 2007).  
 
 
 

Gráfico 11: Nº total de acções internas e externas 

 
Fonte: Balanço Social (2007 e 2008) 

Para uma análise mais detalhada, retomemos o quadro XXII que foi apresentado no 
ponto relativo aos Destinatários, com a distribuição de horas pelas acções realizadas 

internamente e externamente. Do total de 28.739 horas de formação em 2007 e 31.402 
horas em 2008, verifica-se que é para os Dirigentes e Quadros Superiores que as acções 
externas têm maior carga horária, devido aos planos individuais de desenvolvimento que 

incluem a formação pós-graduada. No entanto, é apenas no número de horas de acções 
externas que este grupo profissional é beneficiado. Em 2008 tende a existir um maior 

equilíbrio na distribuição de horas pelas diferentes acções e no acesso pelos diferentes 
grupos profissionais. 

A formação interna e externa constitui objecto de estudo em duas dimensões de análise: 
uma dimensão externa, muitas vezes interessada em aproximar a empresa à realidade do 

meio em que opera; uma dimensão interna pelas implicações nos processos internos e 
criação de conhecimento. Se é certo que a formação interna está enfocada no que é 

específico da organização e pode gerar um maior conhecimento do seu interior, a 
formação externa tanto pode ser geral como específica. A formação interna tende a ser 
específica na medida em que trata de aproveitar e partilhar o conhecimento e a 

experiência gerados mediante processos de aprendizagem ao longo dos tempos. Na 
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medida em que visa as rotinas próprias da empresa e visa desenvolver uma atitude de 

cooperação, ela é idiossincrática (Boyer, 2000:102).  

Quanto à duração das acções, no capítulo dedicado à Oferta de Formação, previa-se que 
a maior parte dos cursos em termos de média e de moda rondava as 30 horas de 

formação. De acordo com a informação constante nos balanços sociais, nos dois anos 
analisados e para a quase totalidade da formação realizada, as acções têm uma duração 

que se situa abaixo das 100 horas (gráfico 12). As excepções, como referido, são para o 
curso de formação de formadores e para os planos de formação individual e algumas 
acções de formação de executivos realizadas externamente. 

Gráfico12: Evolução do nº de acções por escalões de duração 

 
Fonte: Balanços Sociais 

Relativamente ao indicador horas de formação por trabalhador, hoje tido em conta pela 
legislação em vigor, em 2008, verifica-se que o rácio foi de 11 horas e em 2007 foi de 
13 horas por trabalhador ao serviço da empresa (quadro XXIV). 

Quadro XXIV: Nº de horas de formação/ trabalhador
35

 

Dados Trabalhadores 
2007 2008 

N N 

Nº Trabalhadores em 31/12 2795 3106 

Nº horas de formação/ trabalhador 13 11 

Fonte: Relatório Mensal de Formação (Dados de 31/12/07 e 31/12/08) 

 

Os últimos anos têm sido de uma forte expansão para o grupo o que muitas vezes, 
condiciona a própria participação das pessoas em formação, ou porque se encontram no 

estrangeiro, ou porque por via de um elevado número de projectos, não é possível retirar 
as pessoas do trabalho para participarem em formação. Como referia um dos directores 
de áreas da empresa nos últimos anos temos tido uma sobrecarga muito grande (DEFA04). A expatriação 

de Quadros, essencialmente, mas também de encarregados ou chefes de equipa, tem 
sido uma constante.  

4.3.2. A execução financeira 

                                                 
35

 O número de horas de formação/ trabalhador foi calculado a partir do total de horas anual (Quadro “Formação Realizada  por 
Área de Formação) dividido pelo nº total de trabalhadores do mesmo ano. 
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Nas 8 empresas consideradas, pela análise do Balanço Social, e para um total de 2076 

trabalhadores, em 2007, os totais de custos de formação externa ascenderam a 362.846 
Euros. Neste ano, a empresa não considerou e não reportou nos Balanço Sociais os 

custos da formação interna. No ano de 2008, 447.356 Euros para os 2612 trabalhadores 
(gráfico 13). Em 2008 os custos com as acções internas representaram 5% e com as 
acções externas, 95% dos custos totais de formação. Quanto aos custos com as acções 

internas, nos Balanços Sociais, esses custos apenas são considerados em algumas das 
empresas do grupo. 

Gráfico 13: Custos de formação 

 
Fonte: Balanços Sociais 

Relativamente aos custos anuais de formação, em 2007, a empresa gastou 175 Euros e 
em 208 gastou 171 Euros em média, na formação de cada trabalhador. 

Na empresa, parte da formação recorre a financiamento público. Estes custos não estão 
assinalados no Balanço Social de nenhuma das empresas. Em 2007 e 2008, a 

percentagem de formação que é financiada pelos fundos comunitários, situa-se entre os 
25% e os 30%. A empresa recorre aos projectos de formação co-financiada sempre que 

os cursos cumprem os critérios regulamentados no Quadro Comunitário de Apoio em 
vigor. 

4.4. O acompanhamento e a avaliação da formação 

A importância da avaliação da formação nas organizações tem sido demonstrada por 

muitos autores (Goldstein, 1993; Holton, 1996; Swanson & Holton, 1999). Para analisar 
as práticas de acompanhamento e avaliação da formação, ter-se-ão em conta as 
perspectivas de Barbier (1990) e Meignant (1999) como autores de referência no campo 

da educação e da formação, mas também os modelos de  Kirkpatrick (1998), de Holton 
(1996) e de Swanson & Holton (1999), que são autores com modelos de referência ao 

nível das organizações. 

Barbier (1990) considera dois tipos funcionais de avaliação: A avaliação dos agentes e a 
avaliação das acções. A primeira refere-se aos avaliadores e avaliados e agrupa todas as 
formas de exame, de notação ou de avaliação das aptidões. Comporta os dispositivos de 

desencadeamento de condutas (através de provas), e os dispositivos de observação em 
situação (os comportamentos reais observáveis). A avaliação das acções agrupa todas as 

formas de avaliação do trabalho, dos métodos das actividades dos dispositivos e dos 
sistemas. Comporta uma avaliação interna (efectuada relativamente aos objectivos 
fixados no interior da própria acção de formação) e avaliação externa (efectuada tendo 
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em conta os objectivos económico-sociais ou profissionais que justifiquem a acção em 

si).  

Para o meio empresarial, Barbier (1990:180) propõe-nos, três níveis de avaliação: um 
nível de avaliação puramente interno que avaliaria os objectivos precisos da acção e as 

capacidades a adquirir. Este nível tem em conta as modificações de comportamentos 
observados durante a formação. Trata-se de uma “avaliação imediata”, “intra-

formativa” ou “a quente” por se efectuar durante a formação. Em seguida, um primeiro 
nível de avaliação externa, em relação aos objectivos de mudança das pessoas, com 
ligação directa com as capacidades aplicadas pelos indivíduos no seu trabalho. É o nível 

que avalia a “transferência de capacidades” pelo que tem em conta as modificações de 
comportamento do homem observadas em situação real de trabalho. Designa-se também 

de “avaliação-impacto no terreno” ou “avaliação a frio” porque os lugares e os tempos 
desta avaliação não são os da formação. Um segundo nível de avaliação externa, refere-
se aos objectivos de funcionamento e de desenvolvimento da organização para a qual se 

introduz a formação. Este nível avalia não os objectivos de transformação dos 
indivíduos, mas os objectivos gerias de mudança na organização. É um nível que tem 

em conta os “efeitos da formação sobre o funcionamento geral da empresa” e que 
permite avaliar o investimento ou a rentabilidade da formação, na empresa.  

O modelo de Meignant (1999) sugere 4 níveis de avaliação: O nível 1 corresponde à 
“avaliação da satisfação” e visa conhecer a opinião a quente dos participantes sobre a 

formação. O nível 2 corresponde à “avaliação pedagógica” e visa perceber se os 
formandos adquiriram os conhecimentos e os saber-fazer previstos. O nível 3 

corresponde à “avaliação da transferência para as situações de trabalho”. Visa 
compreender se os formandos aplicam o que aprenderam. O nível 4 corresponde à 
“avaliação dos efeitos da formação” e visa compreender se a formação permitiu atingir 

os objectivos individuais e colectivos fixados.  

Kirkpatrick (1998) apresenta uma taxonomia em que prevê 4 níveis de avaliação 36. O 
estádio 1 corresponde à avaliação efectuada imediatamente após a acção de formação e 

enfatiza a opinião dos participantes sobre a acção e o material apresentado. É neste tipo 
de avaliação que, normalmente, se solicita aos participantes comentários sobre a 
formação. No estádio 2, através de um teste ou de observação mede-se se os 

participantes aprenderam através do material da formação. Muitas vezes, existe um 
grupo de controlo que não teve formação e usa-se para fazer comparações com o grupo 

de formandos. No estádio 3, mede-se a mudança de comportamento dos participantes 
como resultado da formação. No estádio 4, medem-se os resultados e o impacto da 
formação na organização. Neste modelo, à medida que se avança nos níveis de 

avaliação, aumenta a objectividade dos dados e obtêm-se resultados mais importantes 
para a empresa. 

Existe um complexo sistema de influências nos resultados da formação que têm de ser 

medidos quando se pretendem conhecer fielmente os resultados da formação (Holton, 
1996). 

                                                 
36

 No modelo de Kirkpatrick dos 4 estádios, cada estádio de avaliação sucessiva constrói-se na informação proveniente do anterior 
estádio. A formação deve iniciar-se  no estádio 1 e ir avançando ate ao 4. Cada estádio mais avançado representa mais precisão na 
medida da efectividade da formação e requer ao mesmo tempo, mais rigor e análise no tempo. 
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4.4.1. Procedimentos e práticas de controlo das diversas fases da avaliação  

Tendo em conta os modelos anteriormente citados (Kirkpatrick, Meignant), os dados 
recolhidos na empresa revelam que existe a intenção de um controlo sistemático da 
formação realizada, através de instrumentos de avaliação da formação. Tais 

instrumentos suportam o procedimento de avaliação da formação, formalizado no 
âmbito da acreditação como entidade formadora junto da DGERT e descrito na norma 

da Qualidade “Desenvolvimento e Formação” (quadro XXV). 

O procedimento remete, desde logo para uma fase de acompanhamento e outra de 
avaliação. A primeira, pressupõe o contacto directo dos técnicos de formação com os 
participantes em que através de uma conversa informal são convidados a manifestar-se 

sobre a acção em curso no sentido de que a mesma se possa ajustar às suas expectativas 
e necessidades. 

Quanto à avaliação, na norma existe uma referência às avaliações quantitativas e 

qualitativas (questionários e entrevista), à avaliação da eficácia e do impacto, e aos 
relatórios mensais (que aglutinam os dados provenientes dos questionários anteriores). 

Quadro XXV: T ipos de avaliação da formação na Efacec 

Actividade 
Requisitos/ 

Entrada 
Resultados/ 

Saída  
Descrição da actividade Responsável 

Prazo de 
conclusão 

Acompanhamento 

e Avaliação 

Acções de 

formação 

Avaliações 

quantitativas 
e qualitativas 
 
Avaliação da 

eficácia e 
impacto 
 
Relatórios 

mensais 

- Acompanhamento do desenvolvimento 
das acções, através de entrevistas 

individuais 
- Preenchimento dos questionários de 
avaliação 

GERH e 

GORH 

No início 
de cada 
acção 

 
 
No final de 
cada acção 

Fonte: Norma interna de “Desenvolvimento e Formação” 

As tarefas realizadas e a metodologia e os instrumentos usados (quadro XXVI), revelam 
tratar-se por um lado, de uma “avaliação” sobre o cumprimento do plano de formação 

previsto, em termos quantitativos. No final do mês, calculam-se os totais de horas e de 
participantes e os mesmos são analisados à luz do plano de formação e dos quantitativos 
previstos. Por outro lado, trata-se de uma avaliação ao nível de cada acção, através da 

percepção por parte dos sujeitos envolvidos que devem manifestar-se sobre o sucesso da 
acção  de formação. Para esta última, os suportes usados são três questionários: um do 

formando, outro do formador e um outro da chefia. Os dois questionários de avaliação 
da formação do formador e do formando, baseiam-se na percepção dos intervenientes 
sobre a forma como decorreu a formação. O terceiro, o “questionário de avaliação da 

eficácia” destina-se a ser preenchido pelos responsáveis directos dos participantes que 
depois enviam para o departamento de Desenvolvimento e Formação.  

Quadro XXVI: Fases da avaliação da formação na Efacec 

Tarefa 

 
Frequência Metodologia Saída/ Indicadores Resp. 

Acompanhamento do 

Plano Anual de 
Formação 

Mensal 

Comparação entre a 

formação prevista e a 
formação realizada 

Status da concretização e medidas 
correctivas 

GERH e GORH 

Análise do Sucesso das 
Acções de Formação 

Após término 
da Acção de 

Análise estatística 
Relatório final da acção de 
formação, evidenciar acções de 

GERH e GORH 
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Formação melhoria no sentido de tornar o 
processo mais eficaz 

Verificação da Eficácia 

das Acções de 
Formação 

Anual Questionário 

Actualização do registo de 

Experiências e Competências do 
trabalhador 

Trabalhadores e 

Chefias 

Mapa Mensal de 

Formação 
Mensal 

Indicadores da formação 
(nº horas, nº  participantes, 

média horas/ trabalhador) 

Mapa com indicadores GERH e GORH 

Fonte: Norma interna de “Desenvolvimento e Formação” 

Neste questionário a chefia deve manifestar-se, usando uma escala de 1 a 4, e 
relativamente a cada um dos participantes em formação, sobre se se verificaram 

alterações nos seus comportamentos. São questionados sobre os domínios em que se 
verificou a aplicação dos conhecimentos, ficando, no entanto, de fora, a informação 

relativa aos trabalhadores ex participantes que, por qualquer motivo, não tiveram a 
oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. Não se questionam os motivos 
pelos quais tal sucedeu, desconhecendo-se se foi pelo facto de não ter havido ainda 

oportunidade de aplicação, se tal se deve a falta de equipamento ou de outras condições, 
se a formação não foi ao encontro do que era esperado ou se a formação não era 

ajustada àquele trabalhador, por exemplo. 

Quanto aos questionários do formando e o formador, ambos se centram nas habituais 
questões da avaliação do curso. Numa escala de 1 a 4, o formando deve proceder a uma 

avaliação global dos módulos, à avaliação do formador, à organização do curso e a uma 
avaliação global. Usando a mesma escala, o formador, deve proceder a uma avaliação 
do seu módulo, a uma avaliação do grupo, à avaliação do planeamento da acção e 

finalmente deve referir os aspectos mais e menos positivos da acção. 

Do exposto e conforme referido anteriormente, verifica-se que a avaliação da formação 
se circunscreve à acção de formação em si e se focaliza essencialmente no cumprimento 

dos objectivos definidos. As indicações aos formadores centram-se na avaliação da 
aprendizagem e, igualmente, nos aspectos pedagógicos da acção. A prová-lo, a “Norma 
de Funcionamento da Formação (Formador)”, contém um ponto sobre “normas 

específicas de avaliação da aprendizagem”.  A “avaliação da aprendizagem” é, de 
acordo com este documento, um momento de aprendizagem, de sistematização, de 

verificação e controlo, de feed-back, potenciador da progressão em direcção ao 
cumprimento dos objectivos iniciais. 

O documento contém uma série de asserções pedagógicas, entre as quais, é referido que 
não é permitido o recurso a práticas de avaliação de inspiração escolar e tal é 

justificado com uma série de fundamentos, entre os quais: o objectivo último do 
processo formativo é que todo o grupo de formação (formandos e formador) atinja os 

objectivos pedagógicos definidos no início desse percurso. É clarificada a expressão 
atingir os objectivos como sendo que todos os formandos aprenderam o que 
precisavam de aprender…e não o que o formador acha que os formandos deveriam 

aprender. O formador é ainda lembrado de que tem de respeitar os diferentes estilos e 
ritmos de aprendizagem, programando as sessões de forma a melhor tirar partido 

dessas diferenças individuais. 
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O documento descreve ainda um longo conjunto de práticas de avaliação que insta os 

formadores a cumprir. Tais práticas centram-se na avaliação da aprendizagem que é da 
responsabilidade do formador “promover e concretizar”, no processo que deve ser 

contínuo devendo conter vários momentos de avaliação, nos instrumentos que podem 
ser variados e em que o formador é livre de propor e utilizar os que considere mais 
adequados, e na forma de dar feed-back aos participantes. Neste quadro, a norma refere 

que não pode ser usada qualquer forma de avaliação quantitativa dado que o objectivo 
do DDF é “garantir que todos os participantes no curso aprendam o que pretendiam 

aprender, tendo em conta as suas características individuais, o seu contexto de vida 
(social e profissional) e o seu projecto de desenvolvimento”.  

Um outro documento “Normas de funcionamento da formação (formando)”, refere que 

a participação na avaliação do curso é um direito e um dever do formando. É ainda um 
dever prestar provas de avaliação da aprendizagem. 

Na empresa, os instrumentos de avaliação são, então, realizados dirigindo-se a 
diferentes alvos: o próprio formando, os formadores (internos ou externos), a 

organização em que os formandos trabalham, através de órgãos da direcção ou das 
chefias. Quanto aos níveis de avaliação, situam-se nas acções propriamente ditas e nas 

aprendizagens. Ao nível das práticas de trabalho, a “avaliação da eficácia” procura 
aferir as implicações que a formação teve ao nível do desempenho dos indivíduos que 
participaram em formação. Não existem práticas com vista a avaliar o impacto da 

formação nos indicadores da empresa. 

4.4.2. Análise dos resultados da formação 

Dos dados disponíveis na empresa, centremo-nos nos resultados dos questionários de 
avaliação da reacção por parte dos participantes (gráfico 14). No ano 2007, os dados 

referem-se a um total de 139 acções avaliadas por parte de 1389 participantes. No ano 
de 2008, a avaliação refere-se a um total de 51 acções por parte de 506 participantes. Os 
resultados apontam para uma percepção elevadamente positiva, em geral, em todos os 

aspectos da avaliação das acções. 
 

Gráfico 14: Resultados da avaliação da reacção dos participantes 

   
Fonte: Valores de Avaliação da Formação RH/ 2007 e 2008 

 
Relativamente aos entrevistados e às suas perspectivas manifestadas nas entrevistas, 

podem agrupar-se as respostas dos responsáveis de formação, dos formandos, e das 
chefias:  
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Os responsáveis de formação identificam como prioridade o facto de se passar a avaliar 

o impacto da formação:  
 Vamos querer implementar já, este ano e porque tivemos a Acreditação, é organizar um processo para  que possamos 

 ver e medir um impacto da formação nos formandos. Isto, através das chefias e da avaliação da própria chefia e do 

 colaborador no final de 6 meses. Se o ajuda ou não. FEFA03 
 

E a dificuldade de a “avaliação da eficácia” consistir num questionário enviado muito 
tempo após o términos da formação:  
 Sim, é algo que nós temos alguns tendões de Aquiles, sem dúvida, esse é um deles. É muito difícil avaliar e 6 meses 

 depois pedir a um director que avalie aquele colaborador… FEFA03 
 
Na perspectiva dos formandos, um ponto crítico identificado passa pelo desajustamento 

dos participantes a determinada acção: 
 Por exemplo, no caso da formação técnica que tivemos de Eplan, foi eficaz para grande parte das pessoas que lá 

 estiveram. No meu caso, também lá estive não foi eficaz porque eu nunca mais utilizei a ferramenta, como é obvio, foi 
 uma formação um bocado desperdiçada, para mim; para a equipa foi aproveitada porque o resto dos elementos estão a 

 trabalhar perfeitamente com aquela ferramenta. PEFA01 
 

Da parte das entrevistas aos directores, existe uma referência ao acompanhamento que é 
feito durante a formação: 
 É feito um questionário e independentemente do questionário eu costumo perguntar não a todos mas pelo menos a 
 alguns. O que dizem no questionário, às vezes é um bocado diferente. Pelo menos dizem mais qualquer coisa para além 
 do que dizem no questionário. Eu tento sempre saber o que é que eles acharam, mesmo durante a acção, se está a valer 
 a pena ou não. Já aconteceu termos que chamar o formador a meio da acção para lhe pedir que alterasse porque as 

 pessoas estavam insatisfeitas. DEFA04 
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5. Reflexão final 

 

Analisando os resultados em função dos objectivos do estudo, importa discutir as 

políticas e práticas à luz dos tipos de formação identificados na fase exploratória da 
investigação. Analisar, por um lado, em que medida a formação realizada é estratégica, 
se articula com o trabalho e envolve os trabalhadores com vista ao desenvolvimento 

organizacional e, por outro lado, identificar nas políticas e práticas, as acções que 
promovem o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores.  

 
À luz da obra de Soyer (2003), é ainda necessário entender em qual das duas grandes 
opções de formação a empresa se situa: se entende a formação como um instrumento de 

recursos humanos que visa o melhor funcionamento da empresa; ou se a entende como 
um instrumento do bom clima social podendo ser considerada uma “recompensa” ou 

uma “obra social”.  
 
A investigação na Efacec Portugal iniciou-se aquando do estudo exploratório em que se 

entrevistou o director de Recursos Humanos. Essa entrevista revestiu-se de todo o 
interesse porquanto marcou o início do contacto com a empresa e possibilitou a recolha 

de informação com uma vasta abrangência sobre práticas de formação e 
desenvolvimento dos trabalhadores. Trata-se de uma empresa que aposta numa 
formação para todos e numa multiplicidade de práticas e actividades que ao serem 

altamente participativas, estimulam os valores da empresa e o envolvimento dos 
trabalhadores. Para além das acções de formação propriamente ditas, assiste-se à 

inserção social da formação e à valorização de processos de natureza informal 
(Canário, 2003b) em que um conjunto de actividades e de práticas imersas nas unidades 
de trabalho e promovidas por áreas da empresa, saem fora do âmbito do trabalho directo 

de uma direcção de recursos humanos.  
 

A formação é concebida numa lógica ora de antecipação, ora de projecto com vista à 
antecipação mas também à resolução dos problemas para o que, a empresa, recorre a um 
conjunto de processos favorecedores da aprendizagem.  

Existe uma forte cultura de projectos e de participação que se consubstancia na 
valorização e no desenvolvimento dos trabalhadores para além da formação que é 

considerada pela empresa como tal, e que ultrapassa as situações de formação formal.  
 
Na sua estrutura, a empresa possui a área de Desenvolvimento Corporativo que engloba 

a Gestão dos Recursos Humanos e também outras áreas que congregam sinergias em 
prol do desenvolvimento dos trabalhadores. O próprio conselho de administração dá 

suporte aos projectos e às iniciativas, através da sua participação nos workshops, nos 
documentos internos como as notas informativas sobre os projectos, no envio de e-mails 
aos trabalhadores a reforçar a sua participação e a dar conta dos resultados alcançados.  

 
Os anos de 2007 e 2008 foram anos centrais de viragem nas estratégias de 

modernização e de internacionalização da empresa. A par da implementação de 
mudanças, a empresa tem desenvolvido todo um conjunto de acções que se englobam 
nos projectos que por sua vez envolvem a generalidade dos trabalhadores. Para além 

destes projectos, existe a adopção de práticas de trabalho por projecto o que pressupõe 
elevados índices de participação e envolvimento dos trabalhadores. Estas práticas 

encerram em si uma dimensão de desenvolvimento dos trabalhadores, recorrendo a 
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actividades que pressupõem a realização de projectos e a discussão de casos que se 

enquadram no âmbito do saber em construção (Barth, 1996), e também de partilha e de 
reflexão na acção (Sá-Chaves, 2002) que contribuem para a transformação dos 

colectivos de trabalho. 
 
As situações ocorrem em diferentes contextos e da análise documental que evidencia a 

realização destas acções, elas não reproduzem o modelo tradicional de sala de aula, 
situando-se antes em grupos de trabalho, em que a problematização de situações à volta 

de uma mesa e de documentos, são a base e recursos para as actividades a desenvolver. 
Na concepção e organização destes projectos é ainda evidente a composição 
heterogénea dos grupos que remete para processos de aprendizagem organizacional 

(Argyris et al., 1978; Dixon, 1998; Senge, 1990; Marsick & Watkins, 1999).  
 

Mais do que estar preocupada com o número de cursos realizados, esta empresa, 
mostra-se interessada nos resultados e no impacto da formação ao nível do trabalho e da 
organização. Para tal, de acordo com Barroso (1995), é preciso que a própria 

organização aprenda a valorizar a experiência dos trabalhadores e a criar condições 
para que eles participem na tomada de decisão (p.75). Tal verifica-se não apenas ao 

nível conceptual e nos documentos em que a administração frequentes vezes utiliza as 
palavras participação dos trabalhadores, autonomia, responsabilidade, partilha, 
envolvimento, mas também ocorre ao nível das várias situações de partilha de 

informação que foram sinalizadas, tal como na participação nos projectos em que os 
trabalhadores mobilizam a sua experiência, e a partilha dos seus conhecimentos.  A 

partilha de informação, no tempo - em vários momentos, nos projectos e, no espaço – 
nas várias unidades de negócio, e acessível a todos, remete igualmente para uma 
“dimensão social e colectiva do exercício do trabalho” (Canário, 2003ª:130).  

 
Pode, assim, inferir-se a “existência de laços entre a educação e o trabalho” (Rodrigues 

& Nóvoa, 2005). Estes autores (Ibid.) citam António Sérgio (p.7) que se referia à 
“educação profissional” para designar uma educação geral, inteiramente diversa da 
educação técnica, no seu objectivo e nos seus métodos…não especializada, em que se 

toma como meio, como razão de ser da instrução, o exercício de uma actividade social: 
é uma educação por (e não para) actividades profissionais.  

 
Todas as práticas identificadas e que se consideram no âmbito da aprendizagem 
informal e não formal, são praticamente invisíveis enquanto acções de formação ou de 

educação na medida em que não são apresentadas pela empresa como actividades de 
formação ou aprendizagem, e aos entrevistados falta igualmente consciência sobre os 

processos de aprendizagem nelas contidos. A maioria dos entrevistados ainda equaciona 
a aprendizagem com a educação formal e formação, e supõe que o trabalho e a 
aprendizagem são duas actividades completamente distintas que não se sobrepõem.  

 
Eraut (2004), no entanto, demonstrou que a maioria da aprendizagem ocorre no 

trabalho, em vez de fora do trabalho. A aprendizagem informal no ambiente de trabalho, 
por exemplo, através de interacções sociais, do apoio dos colegas, da mudança de 
turno, das reuniões de equipa, no desenvolvimento dos gestores e chefias encontra-se, 

como vimos, em ascensão (Marsick & Volpe, 1999, Enos et al, 2003). As organizações 
continuam a formação formal para desenvolver o conhecimento de gestão, mas 

começam a questionar a contribuição relativa da formação formal em relação à 
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contribuição da aprendizagem informal para o desenvolvimento de habilidades de 

gestão (Enos et al, 2003). 
 

Ainda no âmbito dos processos favorecedores de aprendizagem, a empresa promove a 
implicação das chefias na formação dos seus trabalhadores. Verifica-se, assim, a 
participação das chefias e dos líderes na organização de situações de aprendizagem dos 

trabalhadores, tal como tem vindo a ser sugerido para a construção de organizações 
aprendentes (Senge, 1990; Dixon, 1998).  

 
Nas situações de formação formal, e decorrendo ainda do alinhamento da formação com 
as orientações gerais da empresa, observa-se uma articulação da formação com as 

práticas de trabalho. Neste sentido, a formação pode ser considerada um processo de 
treino de natureza instrumental e adaptativa (Canário, 2003ª:130). Todavia, nos 

objectivos e política de formação da empresa, apesar de a formação visar directamente 
os objectivos do negócio, é também referido o desenvolvimento dos trabalhadores 
enquanto indivíduos, como pessoas, ao referir-se ao alinhamento cada vez mais forte 

dos objectivos e expectativas individuais com os objectivos e expectativas 
organizacionais (relatório de sustentabilidade 2008) e ao considerar os desejos dos 

trabalhadores para a formação, verificando-se, assim, uma articulação entre a dimensão 
pessoal e profissional (id:ibid).  
 

Por outro lado, a empresa incita os trabalhadores à sua autoformação e a formarem-se 
ao longo da sua vida profissional e apoia-os nesse sentido. Apoia-os dando condições 

para que possam realizar os seus projectos pessoais e profissionais. Halbesleben & 

Rotondo (2007) sugerem relações significativas entre o apoio social e resultados ao nível 
do desempenho dos trabalhadores.  

 
O facto de a empresa dispor de vários vias de acesso à formação, como sejam a 

existência de mecanismos de trabalho por projecto, a existência de protocolos com 
universidades e centros de investigação, os projectos de investigação e 
desenvolvimento, constituem indícios de que a formação se orienta para uma maior 

articulação com o trabalho e visa uma adaptação às “necessidades” reais da 
organização. 

 
A empresa não só dispõe destes meios e recursos, como partilha a informação relativa à 
formação. O facto de todos os trabalhadores terem acesso à Intranet e de no seu posto 

de trabalho, disporem de toda a informação sobre os projectos, sobre o mercado, a 
gestão de RH, a comunicação, os projectos em curso na empresa, constitui um estímulo 

à participação de todos. Neste quadro, é interessante conhecer as motivações que estão 
na origem de uma aposta clara na promoção do desenvolvimento dos trabalhadores.  
 

Com este modelo, a lógica é não considerar o desenvolvimento e a formação como um 
serviço da empresa mas de conceber a empresa como um conjunto de recursos 

formativos. Interessa que a formação fique difundida nos processos de trabalho e que, 
cada vez mais, se façam menos acções de formação porque elas não serão necessárias  
(Bernardes, 2003:185). Neste princípio, todas as actividades de formação e 

desenvolvimento se encontram imersas nas actividades de trabalho e as situações 
ocorrem não apenas a partir de uma Gestão de Recursos Humanos, mas também através 

de áreas como a Qualidade, a Inovação ou o Desenvolvimento Corporativo.  
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Tratando-se de uma empresa privada que tem como objectivo a obtenção de proveitos, a 
par de promover o desenvolvimento dos trabalhadores porque disso, é a primeira a tirar 

partido, tem em conta um orçamento e tem definidas prioridades afectando recursos a 
diferentes tipos de objectivos. Os objectivos da formação prendem-se com o ter 
trabalhadores mais alinhados com a estratégia e com os valores da empresa. Por muito 

interessantes que possam ser os cursos para os trabalhadores, a montante, existem os 
interesses da empresa que encara a formação como uma opção estratégica para o 

desenvolvimento dos trabalhadores e dos próprios processos de trabalho.  
Não obstante, a intenção da empresa sobre a formação não visa apenas actualizar as 
competências dos trabalhadores em todo o seu ciclo de negócios e para fazer face aos 

seus interesses. Nos princípios de formação, a empresa tem em conta e compensa as 
desigualdades na formação inicial de base. Os trabalhadores que tenham entrado na 

empresa sem formação de base necessária, têm a oportunidade de a melhorar, 
especialmente ao nível das tecnologias e das técnicas.  
 

Analisando, contudo, os destinatários da formação, eles reflectem os princípios da teoria 
do capital humano. Verifica-se que a formação na empresa abrange a generalidade dos 

trabalhadores, ainda que na taxa de cobertura se verifique que os Quadros Médios e os 
Dirigentes são os grupos que detêm uma ligeira maior oportunidade de acesso à 
formação. A diferença em relação aos níveis de participação dos operários não é muito 

significativa, tendo-se verificado que em duas das oito empresas analisadas, os 
trabalhadores não qualificados eram aqueles cuja taxa de cobertura em formação era 

superior. Em relação ao factor género, tendo em conta a proporção entre mulheres e 
homens trabalhadores, as mulheres terão participado mais em formação do que os 
homens. 

 
Relativamente à oferta de formação, todos os cursos decorrem dentro do horário de 

trabalho, e a análise das áreas de formação permite identificar um forte domínio das 
acções ligadas ao negócio e também as de área comportamental que visam, em parte, o 
desenvolvimento pessoal dos trabalhadores. A maior parte da oferta centra-se em 

conteúdos e não surge articulada com projectos de acção. Tal deve-se ao facto de a 
formação associada aos projectos de acção, não ser considerada como tal, e porque a 

mesma decorre, essencialmente, no decorrer do trabalho e sem o recurso a uma sala e a 
um formador. 
 

Quanto ao espaço onde decorre a formação, são largamente dominantes as acções 
externas face às internas. No entanto, tal opção não tem a ver com condicionamentos de 

espaço ou de recursos financeiros. Todas as acções externas são alvo da apresentação de 
um caderno de encargos e de negociações com a área de RH no sentido de adequar a 
formação ao grupo e aos objectivos da organização. 

 
À luz dos dados analisados e dos números disponibilizados pela empresa, as 

modalidades de formação que prevalecem são as acções de formação formal. É de notar 
que apesar do recurso a modalidades tradicionais de formação, a formação ocorre na 
maioria das vezes, como forma de antecipação dos problemas e não como reacção aos 

mesmos. Por outro lado, como vimos, existem situações com um carácter formativo que 
ocorrem nos contextos e nas actividades de trabalho, que não são consideradas nos 

dados quantitativos de formação aqui analisados.  
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A empresa considera no seu orçamento anual o investimento em formação que em parte 
colhe de apoios concedidos no âmbito do QREN/ POPH. No entanto, pelo histórico dos 

apoios, verifica-se que a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores não estão 
dependentes de tais apoios tal como a formação na empresa não é refém das chefias, ou  
unicamente entregue a uma gestão centralizada de RH. Do mesmo modo, o modelo de 

“análise de necessidades” não se baseia apenas no que são as necessidades ou lacunas 
dos indivíduos, nem apenas nos objectivos e nas exigências de funcionamento da 

organização. Para além de ter em conta as expectativas dos trabalhadores, a lógica da 
empresa é antecipar os problemas e as necessidades de evolução de cada trabalhador 
com vista ao desenvolvimento das suas potencialidades e do seu plano de carreira.  

 
Relativamente ao modelo de avaliação da formação, ele apresenta algumas fragilidades 

na medida em que não utiliza todos os níveis de avaliação (Kirkpatrick, 1998;  Swanson 
& Holton, 1999), e a formação acaba por ser avaliada apenas ao nível da reacção, ou 
também ao nível de aprendizagem. Com a subida do nível de avaliação, aumentam as 

complexidades envolvidas, o que explica o facto de apenas os níveis 1 e 2 serem usados. 
Por se mostrar preocupada com os resultados e o impacto da formação ao nível do 

trabalho, a empresa possui um modelo para avaliar a “eficácia” da formação. No 
entanto, os resultados são pouco expressivos e os dados não são analisados. Se a função 
formação é exercida a par do exercício do trabalho e o processo formativo é 

desenvolvido em articulação com o processo produtivo, é porque a empresa tem 
interesse em que a transferência da formação ocorra para o posto de trabalho. Contudo, 

os resultados daí decorrentes não são analisados ao nível da organização. Estes dados 
revelam o que muitos estudos têm vindo a mostrar sobre a importância da transferência 
da aprendizagem (Salas & Garofano, 2004; Salas & Cannon-Bowers, 2001; 

Tannenbaum & Yuhl, 1992, Martin, 2010). No entanto, raramente os programas de 
formação avaliam as necessidades, estabelecem objectivos específicos, ou avaliam o 

impacto para além do nível de reacção. Alguns autores têm mostrado que apenas uma 
pequena parcela de orçamentos de formação é gasta para determinar o efeito da 
formação no desempenho no trabalho (Martin, 2010:88, citando Bersin, 2006) e as 

organizações que avaliam os resultados muitas vezes encontram pouco impacto (Martin, 
2010). 

 
Do ponto de vista metodológico, e das entrevistas realizadas, particularmente aquando 
do estudo exploratório, foi possível compreender que muitas das opiniões e ideias 

expressas ao nível dos directores e quadros partem mais de concepções teóricas e de um 
conjunto de intenções do que de práticas que realmente existem. Para isso serviu a 

triangulação em que se confrontaram as respostas dos entrevistados com as outras 
evidências das observações e da análise de documentos.  
 

As tendências identificadas e bem assim, o sistema de formação da empresa, parecem 
convergir para a transformação dos colectivos de trabalho, através dos saberes teóricos 

mas também dos saberes experienciais, o que à luz de Soyer (2003), significa que a 
empresa está apostada em desenvolver as duas opções: entender a formação como um 
instrumento que visa o melhor funcionamento da organização; mas também como um 

instrumento do bom clima social.  
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Pela sua dimensão e também pela multiplicidade de práticas levadas a efeito, foi 

possível encontrar uma série de situações a problematizar. Nesse sentido, tratou-se de 
um trabalho estimulante e de uma enorme riqueza. Não obstante o trabalho produzido 

ter tido como base a informação disponibilizada mas também a nossa possibilidade em 
termos de tempo no trabalho de campo, teria sido importante a observação de outras 
actividades de formação e um contacto mais próximo com a estrutura central de 

formação da empresa que se encontra no norte do país. O facto de na análise dos dados 
se terem considerado 8 de 11 empresas, possibilitou o acesso à informação parcial, e 

impossibilitou que se usassem os dados totais de todas as empresas do grupo. Também 
ao nível da avaliação, a informação existente não possibilitou que se analisassem os 
resultados nos vários domínios e fases da avaliação. No entanto, todo o contacto 

estabelecido com a realidade da empresa possibilitou o conhecimento das suas políticas 
e práticas de formação que agora culminam com a realização deste relatório.  

 
Do ponto de vista pessoal, este trabalho possibilitou uma reflexão em torno das várias 
temáticas que se impõem debater pelo que fortaleceu a nossa autoconfiança enquanto 

investigadores e também como técnicos de formação.  
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