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Codificação desta entrevista: PEFA05 

Efacec 

Manutenção/ José Pedro Duarte  

Entrevista: 27/1/09 das 16h40 às 17h10 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhe perguntar sobre as funções que exerce aqui na empresa e há 

quanto tempo cá está? 

JD – Há cerca de 14- 15 anos que eu estou na Efacec. Comecei como fogueiro e actualmente 

sou gestor de contratos. Na área da Manutenção, na área hospitalar. Eu estou só na área 

hospitalar. 

AB – O que é que contribuiu para essa progressão? 

JD – Tentar sempre mais. Comecei como fogueiro no Hospital Garcia da Horta e depois 

comecei a fazer uns trabalhos de canalização no SAMS e hoje em dia sou o responsável do 

SAMS e agora tenho parte da responsabilidade dos hospitais centrais de Lisboa. Com várias 

formações pelo meio, não é? Como é lógico! 

AB –  Mas fez alguma formação para ascender a essas novas funções, antes de 

ascender às mesmas? 

JD – Não, primeiro adquiri as funções e depois fiz alguma formação também. 

AB – E qual é a sua opinião sobre a formação que a Efacec disponibiliza aos 

empregados? Acha que é suficiente, é boa, não é boa…em geral… 

JD – Na área em que a gente trabalha, nunca é suficiente. Trabalhamos numa área em que é 

um mundo de equipamentos. Por mais que se tenha formação, ou por mais que se tente 

estar informado, é muito difícil. É que nós não temos uma marca específica. Nós fazemos a 

manutenção no hospital, por exemplo, há aparelhos de todas as marcas e é muito difícil ter-

se a formação desejada. Mas, o essencial, a mim, tem-me sido dado. 

AB – Referiu-se aos equipamentos, que tipos de formação é que a Efacec 

disponibiliza para as pessoas da Manutenção? 

JD – No meu caso, já trazia alguma formação – e venho da Marinha, já fui marinheiro, e na 

altura  estava como condutor de máquinas, a minha formação era em máquinas, depois tirei 

o curso de fogueiro, cá fora, fiz o exame,… 

AB – Fogueiro, é… 
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JD – É o operador das caldeiras…depois quando ingressei na Efacec comecei a trabalhar em 

fogueiro, estive só dois meses e saí e comecei a trabalhar no que aparecia. Comecei a  

trabalhar na área de ar condicionado, depois fui fazer um curso à Daikin, depois comecei a 

mexer mais nas máquinas e fui tirando outros cursos, outras formações. 

AB – Por um lado, há a formação que faz na Efacec e a outra, fora da Efacec… 

JD – Exactamente. Porque para se tirar de AVAC, de ar condicionado, não se tira dentro da 

Efacec. Tem que ser fora. 

AB – E essa formação, foi o José Pedro que a pediu ou foi-lhe sugerida? 

JD – Foi um bocado as duas coisas. Nessa altura, havia necessidade de saber um bocado 

mais e disse a eles que estava a penar ir fazer isso e não houve objecção nenhuma nisso. 

Essa até foi na entrada de serviço. 

AB – Então que tipos de formação é que tem feito? Já fez de equipamentos, de 

máquinas,… 

JD – Agora fiz da qualidade do ar – do TIM 3 que é a nova legislação do RECESSE. 

AB – O que é? 

JD – O TIM 3 ao nível da Manutenção é o mais alto e fiz e o da qualidade do ar interior, por 

causa destas novas competências e todos os novos edifícios têm que estar certificados, 

aquela história toda. Também fiz o dos gazes por causa da camada de ozono, também foi 

através da Efacec, na Agência Portuguesa do Ambiente (…). Tirei também de Inglês, tirei de 

computadores, tirei na APIRAC …Gosto de computadores, tirei na NHK, na altura, tirei 

marketing não comercial cá dentro da Efacec, foi uma quantidade deles. 

AB – Por exemplo, porque é que fez formação de Inglês? 

JD – Porque tínhamos um contrato com a Nato e  era preciso ir para – como já fomos várias 

vezes, para a Turquia e para a Grécia, montar umas máquinas para a Nato e entretanto, 

achou-se por bem quem não soubesse Inglês…mas pelos vistos, não valeu de muito. Pouca 

gente fala Inglês. Eles falam é turco e a gente fica na mesma. Mas ficou-se com alguns 

conhecimentos de Inglês e acho que agora a língua oficial da Efacec é o Inglês, portanto, já 

deu uma ajuda. 

AB – Disse-me que tirou essa formação. Uma parte é também dentro do que é a 

Higiene e Segurança do Trabalho… 

JD – Não só. Essas formações do TIM 3 também já traz isso tudo. A da qualidade do ar, já 

tem a ver com os conhecimentos, uma parte disso. Nós também fazemos alguns trabalhos e 
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já temos a ver com segurança. E foi-nos dado formação de higiene e segurança. Nós somos 

certificados ambientalmente, portanto também já temos formação sobre isso. Foi-nos dada 

uma série de formações ao longo destes 14 anos. 

AB – Se eu lhe perguntar, no ano 2008 quantas acções frequentou? 

JD – Foram duas. Qualidade do ar interior e o TIM 3. 

AB – O TIM 3 é… 

JD – Tem a ver com o Recesse. É a nível de Manutenção. Os técnicos para mexerem agora 

em qualquer máquina, têm que ser ou TIM 2 ou TIM 3. É AVAC, é Ar Condicionado, é 

Caldeiras, é Bombas, imã série de coisas. 

AB – Desta formação que tem feito, nomeadamente, na Efacec, quem é que dá a 

formação? 

JD – A área de Marketing não comercial, foi a dra Maria João que acho que também está na 

Católica. Mas é funcionária da Efacec. 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. 

AB – E a formação tem sido útil? 

JD – A formação é sempre útil. A gente aprende sempre muita coisa, não é? Uma coisa é a 

gente ter aprendido uma série de coisas tipo auto-didacta. Ouve-se aqui, ouve-se ali, mas 

depois se eu não tivesse acompanhado uma série de projectos ao nível de fabricação de 

máquinas de ar condicionado, se calhar andava uma vida inteira sem perceber uma série de 

coisas. 

AB – Acompanhar fisicamente… é a instalação? 

JD – O fabrico, mesmo. Máquinas que a gente está a fornecer para fora. Precisamos mesmo 

de protótipo, de fabrico, tudo. Desenvolvimento de projecto, tudo. Está claro, como 

consórcio, como parceiros, está claro. Mas eu acompanhei o projecto todo desde o início, até 

à instalação, reparação. Se não tivesse isso e também o TIM 3 que me dá uma parte mais da 

papelada, esquemas e tudo isso, porque é que isto acontece…a gente continuava a reparar e 

a fazer uma série de coisas mas se calhar explicar porque é que aquilo acontece…é um 

bocado mais complicado. 

AB – Tem estado a referir a formação que é útil para o seu trabalho e 

provavelmente a Efacec dá-lhe esta formação para que seja um técnico competente 

e a empresa tem interesse nisso… 
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JD – É lógico, não é? 

AB – Mas acha que a formação para além de contribuir para que seja um melhor 

profissional, contribui também, de alguma forma, para o seu desenvolvimento 

pessoal? 

JD – 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. 

AB – Na área da Manutenção, quantas pessoas trabalham? 

JD – Oitocentas e  tal. Isto nos serviços de Manutenção e Assistência. Depois está dividida: 

tem a  área hospitalar, tem a área de energia sul, tem a Brisa, tem a ATL, no total são 

oitocentas e tal pessoas. 

AB – E tem colegas da Manutenção que também dão formação, alguma vez 

colaboraram? Alguma vez deu? 

JD – Não. 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…. 

AB – Voltando às acções de formação em sala com um formador, dessas que tem 

frequentado, alguma vez lhe foi pedido algum questionário ou inquérito antes de ir 

ao curso, no sentido de adequar a formação ao grupo? 

JD – Não. 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. Este TIM 3, é 

um curso que o Instituto de Emprego dá em 3 anos e nós tirámos em 2 meses. Ou as 

pessoas já conhecem alguma coisa ou então não valia a pena andarem lá. 

AB – E em relação à avaliação? Para além daquele questionário que responde no 

final de cada acção em que dá a sua opinião sobre o curso, o formador, etc, depois 

da acção, uns meses depois, alguma vez lhe fizeram testes ou questionários a si 

como participante ou à chefia? 

JD – Eles recebem aqui os relatórios. Estas últimas formações, se a gente não passasse, era-

nos comunicado. Portanto, mas chegar aqui e perguntarem um questionário, não. Estas 

formações foi com exames finais, práticos e teóricos, entrega de projectos, de trabalhos. 

AB – Então, está satisfeito com a formação, em geral… 
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JD – Sim, até à data tudo o que me sugeriram ou que eu tenha sugerido, ainda não correu 

mal para ambas as partes. Nunca levantaram nenhum problema. Às vezes até havia 

necessidade de se tirar algumas formações mas não há tempo. O dia tem 24 horas e já 

chega… 

AB – Qual a sua opinião sobre como se forma um bom profissional? É através de 

cursos e acções de formação ou é mais pela experiência? Ou há formas de 

organização do trabalho que facilitam a aprendizagem? 

JD – acho que é preciso as duas componentes. Mas essencialmente é preciso uma boa 

camaradagem. Se não houver entre chefes directos, se não houver uma preocupação com a 

pessoa que está ali, por mais formação que se dê, por mais dinheiro que se dê, se as 

pessoas não estão motivadas,a motivação às vezes passa por até telefonar a saber como é 

que as pessoas estão, por se encontrarem pelo menos uma vez por mês, falarem tanto dos 

problemas do trabalho como dos problemas do dia a dia e saber ouvi-las um bocado. Passa 

mais por sentirmos todos como uma família do que propriamente com a parte da instituição. 

Faz falta às pessoas de 6 em 6 meses se juntarem todos para jantarem. 

AB – A empresa promove isso? 

JD – Aqui há 14 anos éramos poucos e nós próprios é que fazemos isso. E ficou sempre isso. 

Agora está-se a perder um bocado isso. E isso, noto que vai ser muito mau. 

AB – Pergunto-lhe se dos projectos da Efacec como o Colombo, o EfaInmotion, tem 

participado… 

JD – No Colombo não pude ir na altura… 

AB – Ir a quê? 

JD – Não fui à apresentação. Eles fazem sempre uma apresentação. Este foi toda a gente 

obrigada a ir. Toda a gente foi convocada. Esse do Colombo, não pude ir, estava no 

estrangeiro. 

AB – Não tem participado, não? 

JD – Tem sido uma altura muito má para poder ter algum tempo disponível. 

AB – Mas conhece ideias já aceites e postas em prática? 

JD – Sim, nós vamos à Intranet e vemos ou no jornal.. 

AB – Pergunto-lhe se há alguma questão que eu não lhe tenha colocado e que ache 

importante referir… 
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JD – Eu acho que há sempre coisas que se podem melhorar. Se calhar formação mais 

específica até no local, ao pé das máquinas. Acho que era interessante fazer. Quando a 

gente quando chega ao pé de uma máquina nova tem que chamar o representante. Eles 

cada vez põem mais coisas novas e específicas. Eu não tenho razão de queixa. 

AB – Muito obrigada 

 

 

 


