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Codificação desta entrevista: DEFA04 

Efacec 

Direcção de Sistemas de Energia - Subestações/ Carlos Freitas (Engº)  

Entrevista: 18/12/08 das 17h30 às 18h00 

______________________________________________________________ 

AB – É responsável por que área aqui na empresa? 

CF – Sou director da área de Sistemas e Subsistemas de Energia. Pertencemos à Efacec 

Engenharia. 

AB – Que pessoas e com que funções, tem a seu cargo? 

CF – Pessoas directas tenho à volta de 43, directas, depois há  mão de obra indirecta, que é 

não especializada que faz parte de uma pool da Efacec que nós  acedemos quando 

precisamos, mas mesmo directamente, são à volta d e 43 pessoas, entre engenheiros, 

técnicos, tenho secretárias, a maior parte penso que à volta de 70%, 80% são engenheiros.  

AB – Que normalmente, estão alocados  a projectos… 

CF – Sim, sob a minha responsabilidade, além do planeamento anual, tanto a parte 

comercial como a parte operacional, de execução de obras. 

AB – A parte comercial é a elaboração dos projectos? 

CF – É a elaboração das propostas para ir aos concursos e fazer a proposta e se depois 

ganhar, é tudo passado para o departamento operacional que faz o projecto e a construção 

da obra. 

AB – Começo por lhe perguntar qual a perspectiva que tem, em termos gerais, da 

formação que a Efacec proporciona aos trabalhadores. Se é adequada, suficiente,… 

CF – Têm vindo suficientes, às vezes não é mas, também tem havido uma colaboração, tem 

vindo a melhorar nos últimos anos e, neste momento, penso que já estamos, nos últimos 

dois anos temos caminhado no bom sentido, tem funcionado bem. Tem havido problemas de 

coordenação porque muitas vezes é coordenado no início do ano ou no final do ano anterior, 

várias acções de formação só que depois as datas, nem sempre são as possíveis e mesmo 

para nós, com datas marcadas, depois depende dos andamentos de obras e projectos, é 

difícil conciliar e aí a culpa também não é só dos RH, é também um bocado nossa. É marcada 

ao longo do ano, mas às vezes com um ano de antecedência, não podemos, quando chega à 

altura, temos obras importantes e que têm que acabar nessa altura e muitas vezes não é 

possível, para as pessoas que estão inscritas e por acordo mútuo, às vezes, acaba-se por 

prescindir da formação porque também temos que pensar fazer as obras que é daí que vem 

o dinheiro. A empresa tem às vezes alguma prioridade, mas sempre que possível, tentamos 
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evitar que as pessoas faltem à formação. E temos feito uma formação mais especializada. E 

tem vindo a ser cada vez mais especializada. Dantes havia uma formação mais genérica e 

neste momento começámos a perceber que havia vários cursos que as pessoas iam para 

receber formação mas que não tinham aplicação prática nem tanto interesse e começou a 

haver uma interacção entre os RH e os vários departamentos, através até da Avaliação das 

pessoas, ano a ano temos aqui a avaliação de desempenho e tenta-se verificar quais são os 

pontos fracos e os que precisam de melhorias. As pessoas às vezes sugerem alguns cursos e 

nós analisamos e vemos realmente se vale a pena. 

AB – Refere-se ao GDD… 

CF – Tem um plano de formação dos RH em que nós tentamos enquadrar as pessoas e às 

vezes surgem lacunas e durante o GDD reconhece-se e tenta-se arranjar formação. Às vezes 

algumas formações saem fora do plano e algumas são mais restritas a cada departamento, 

como ali tenho algumas nos projectos que aparecem, em algumas áreas precisamos de 

melhorar. Nós próprios e depois com os RH tentamos procurar esses cursos que são mais 

específicos. Há um plano de formação mas às vezes há lacunas específicas e nós próprios 

também nos envolvemos. 

AB – Pode descrever ou detalhar como é que surge esse envolvimento? Começa por 

sugerir… 

CF – Começamos por sugerir, falamos com os RH, mas como é uma área muito específica 

também não conhecem bem as empresas e nós, às vezes, temos contactos de outras 

empresas ou de outras pessoas, ao nível de projectos ou relações com obras, sabemos que 

há certas empresas que dão esses cursos e indicamos os nomes aos RH para eles entrarem 

em contacto com essas empresas de formação, para ver se é possível. Num dos casos até foi 

a nível da gestão de projectos, nasceu um bocado assim: nós vimos que havia uma lacuna, 

não só da minha área mas nas áreas aqui da Efacec Engenharia, foi um bocado com o nosso 

interesse e também dos RH, uma conjugação dos esforços e acabámos depois por arranjar 

formação adequada e tem vindo a ser realizada. Principalmente a nível dos engenheiros mais 

novos, porque isso não é dado na faculdade. E para terem alguma noção e experiência, tem 

havido alguns cursos. 

AB – Está a referir-se à formação que é ministrada por empresas externas, por 

consultores … 

CF – Também há formação interna mas nem sempre porque há lacunas específicas em cada 

área. 

AB – Mas em relação à formação interna, já alguma vez participou como formador? 

CF – Como formador não, mas como formando. 
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AB – E na sua equipa, tem alguém que tenha participado? 

CF – Tenho. 

AB – Como formando ou formador? 

CF – Ao nível de formando. Ao nível de formadores não, já se tentou ensaiar ali, fazer 

formação para o próprio departamento em áreas específicas que nós temos essas 

competências, para os mais novos ou as pessoas que entrarem, mas por uma ou outra razão 

isso acabou por não ir para a frente. 

AB – Portanto, a sua ideia seria por os mais velhos e experientes a dar formação 

aos mais novos… 

CF – Em algumas áreas muito específicas da nossa área. 

AB – E porque é que não foi para a frente? 

CF – Não foi porque as pessoas também tinham trabalho – nos últimos anos temos tido uma 

sobrecarga muito grande. As pessoas também tinham um grande trabalho e depois tinham 

que fazer um plano de acção e isso tudo e preparação, para ser fora de horas, como temos 

tipo uma grande sobrecarga, acabou por nunca haver tempo disponível para fazer essa 

preparação. Mas não é uma ideia que a gente não queira. Não abandonou mas fica para 

quando houver um bocado de disponibilidade. 

Tem-se aproveitado, vão ensinando aos mais novos enquanto lá trabalhavam. Não é bem um 

curso mas temos promovido um bocado uma interacção entre as pessoas. 

AB – Pode detalhar um pouco? Trata-se de uma formação informal ou não formal 

que acaba por acontecer no posto de trabalho? Mas promove alguma situação em 

concreto para que isso aconteça ou isso acaba por acontecer naturalmente? 

CF – Promovo, 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 para eles …ao princípio custou mas agora muitas vezes já nem 

vêm ter comigo. Começam a interagir.  

Também há a formação da empresa, interna. Isso temos tido e continuamos a ter. 
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AB – O que é que chama interna? Com pessoas de cá, técnicos que dão a formação? 

CF – A que a empresa dá também mas isso são mais gerais e há outras feitas pelos RH que 

nós também utilizamos, nomeadamente os cursos de línguas, é muito importante porque nós 

temos projectos cá e no estrangeiro e depois há outros cursos gerias que é preciso, ao nível 

da Segurança, que é dado internamente e às vezes externamente. Depende um bocado 

também da disponibilidade das pessoas. 

AB – Para as acções em geral, acha que é feito algum trabalho prévio, diagnóstico, 

no sentido de adequar a formação ao grupo? 

CF – Tem vindo a ser, pelo menos ali na nossa área, a gente tem vindo a tentar adequar 

com vários cursos, nomeadamente aqueles cursos mais específicos para engenheiros em que 

é feito, depois é pedido uma avaliação do curso. Ao longo dos anos, tem vindo a melhorar. 

Ao princípio, as pessoas não gostaram. Eram cursos donde não tiravam grande ensinamento, 

principalmente com empresas exteriores. Nós temos vindo a fazer um rastreio, a pedir 

avaliações às pessoas que têm participado e seleccionar e a ser mais exigentes mesmo  nível 

da apresentação dos cursos, tentamos falar com os formadores, que eles apresentem o 

plano de acção e depois discutimos com eles e os detalhes todos. A tentar dirigir para o que 

nós queremos. Não queremos já os planos gerias. 

AB – Pretende uma formação ajustada… 

CF – Às necessidades específicas, exactamente. 

AB – Mas quando diz “nós”, é a empresa ou o departamento … 

CF – O departamento, juntamente com os RH. É feito em conjunto. Os RH fazem um 

primeiro contacto, depois fazemos uma reunião com os RH e às vezes fazemos a reunião 

conjunta com as empresas. Tem havido uma interacção, pelo menos com o meu 

departamento e com outros. Não é geral mas tem vindo a caminhar nesse sentido. 

AB – E em relação à avaliação das acções, que referiu há pouco a questão da 

avaliação da satisfação, se gostou do curso, do formador, … 

CF – 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. 

AB – Tenta que haja uma adequação e aplicação depois ao nível do trabalho, não é 

assim? 
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CF – Exacto. 

AB – Para além da formação que tem estado a referir, mais técnica e orientada para 

o trabalho em si… Para além dessa, acha que a Efacec promove algumas acções 

que contribuam para o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores? 

CF – 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. 

AB – E normalmente é aceite? 

CF – Sim, na maioria dos casos. Nós também, antes de ir à DRH fazemos um rastreio. A 

maioria dos casos tem vindo a ser apoiado. Depois há formações mais genéricas de cultura 

geral que os RH anunciam vários cursos e as pessoas dizem que estão interessadas e aí 

conforme a disponibilidade, tentamos que frequentem alguns desses cursos. 

AB – Acha que as competências que os seus colaboradores têm, mesmo os 

engenheiros, são adquiridas mais por via da formação inicial e da qualificação que 

eles têm, ou da formação contínua promovida pela empresa, ou eventualmente pela 

sua auto-formação, ou pela própria organização do trabalho? 

CF – É uma mistura delas todas. Muitos já vêm com alguma qualificação. Algumas são 

melhoradas aqui e outras existem mesmo lacunas eu nós tentamos colmatar com a nossa 

formação e outras é com a própria auto-motivação o estudo deles e com a interacção com os 

colegas também vão melhorando. 

AB – Mas considera que para além dos cursos propriamente, há outras acções de 

carácter mais informal que têm igualmente um carácter formativo? 

CF – Sim. Tentamos enquadrar os mais novos, quando entram, acompanhar as obras que os 

outros estão a fazer. É para irem vendo e começarem a aprender. Tentamos sempre dar um 

certo enquadramento porque pensamos que a aprendizagem poderá ser mais rápida. E tirar 

proveito mais cedo, das pessoas. Antigamente púnhamos as pessoas a ver catálogos – na 

altura em que entrei, e começava a ver as coisas sozinho e só muito mais tarde eram 

lançadas nos projectos e obras, mas hoje em dia, não, tentamos promover uma integração, 

logo de início, que entram para eles ganharem conhecimentos práticos e saberem a forma e 

os meios com que trabalhamos e como é que interagimos. Podem ter um rendimento 

superior muito mais cedo. 

AB – Nesse tipo de actividades, já para terminar, por acaso eles têm que lhe 

apresentar relatórios ou alguma informação escrita… 
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CF – Não, há as obras e às vezes há relatórios sobre as obras e faço algumas reuniões, 

conforme os projectos, e vejo o andamento mais importante e promovo uma reunião com as 

chefias ou responsáveis dos projectos para saber como é que vão as coisas, quando há 

algum problema ou alguma coisa mais importante, há os relatórios que se fazem de obra, 

mas não há uma cultura de relatórios. 

AB – Perguntava-lhe, nomeadamente, em relação aos mais novos. Quando os 

manda ir ver uma obra, se eles tinham que produzir alguma informação no sentido 

de melhor estruturarem o que viram e aprenderam. 

CF – Não. Isso fazemos às vezes alguma reunião, ao fim dos 3 meses, mesmo com os 

estagiários que entram, eu promovo uma reunião para saber qual a opinião deles, o que é 

que estão a achar da integração, dos trabalhos que têm feito, e depois conforme a opinião, 

tentar falar com as pessoas que estão a tentar integrá-los, para corrigir ou tentar 

aperfeiçoar. É feito mas, reuniões informais. 

AB – Já que falou da formação de integração, de estagiários e de novos 

trabalhadores … 

CF – Sim, os novos, sem ser estagiários, também têm vindo todos com experiência. 

AB –…há algum plano e integração para quando chegam à área? 

CF – Há um plano geral da empresa, um manual do colaborador e depois cada departamento 

da empresa faz a integração conforme achar melhor. A empresa é grande e nos 

departamentos os trabalhos são muito diferentes. São trabalhos completamente diferentes 

que às vezes um método de integração num, é completamente diferente devido ao tipo de 

trabalho. Penso que é difícil estabelecer uma regra geral, mesmo sem ser só na formação.  

AB – Não tem que ser um plano muito formal…mas é definido consigo, com eles… 

CF – É definido comigo, com as chefias que trabalham comigo e com as pessoas 

responsáveis. Estabelecemos um plano em função d a área para onde é que ele vai trabalhar 

e do que é que queremos. Dentro da unidade temos a área de projecto, a área de gestores 

de contrato, temos a área comercial, depende um bocado também onde é que ele vai 

integrar. Mas tentamos, pelo menos para os mais novos, porque os mais velhos a gente já 

os vai buscar para suprir uma lacuna e aí já vai para o cargo, mesmo. Os mais novos, 

tentamos que ao longo do ano ele passe pelas várias áreas para ter um conhecimento geral 

de tudo. Porque já houve casos em que admitimos estagiários para a área comercial e depois 

pusemos a rodar pelas várias áreas e descobrimos que ele tinha mais vocação para a parte 

operacional. Mudámos e seguiu a carreira e também ao contrário. Por isso, entrevistamos os 

estagiários para uma área e depois podem mudar de área. 
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AB – Participa também nos planos de integração de novos colaboradores ou é só os 

RH? No recrutamento e selecção… 

CF – Participo às vezes nas entrevistas. Às vezes fazemos em conjunto outras vezes eles 

fazem o rastreio e nós participamos na selecção final. 

AB – Valoriza mais a qualificação, a  formação académica ou a competência? 

CF – É valorizado um bocado, mas também mais a competência. Mais a competência e lá a 

maneira de se portar, a atitude, é bastante importante principalmente aqui na nossa área 

com as obras e o projecto, às vezes a atitude e a maneira de resistir à pressão é mais 

importante do que tudo o resto. A formação de base têm eles todos em engenharia e a gente 

também não faz assim grande distinção entre as escolas. Algumas escolas a gente tenta que 

não venham daí. Só em caso de projecto é que a gente prefere uma das universidades, que 

é o Técnico. As outras áreas não fazemos grande distinção.  

AB – Privilegia algum grupo funcional para a formação? Entre os operários, os 

engenheiros,… 

CF – Não. Embora ultimamente tem sido um enfoque maior nos engenheiros porque como 

lhe digo, 80% do nosso departamento é à base dos engenheiros, mas tanto os técnicos como 

os outros têm formação. Mas também tenho vários técnicos e mão de obra e tem-se feito 

cursos para eles e alguns têm proposto e temos aceite. 

AB – Há alguma questão importante que eu não lhe tenha colocado? 

CF – Não. 

AB – Muito obrigada. 

 

 

 

 

 

 


