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FEFA03 

Efacec 

Direcção de Recursos Humanos/ Técnica de Formação e Formadora – 

Helena Barreiros, com a participação do Dr José Gama 

Entrevista: 15/12/08 das 17h30 às 18h50 

______________________________________________________________ 

AB – Começaria por lhe perguntar como se designa, dentro da DRH a área pela qual 

é responsável…é área de Formação? 

HB– É mesmo Departamento de Formação. Sou a pessoa que cá em baixo – bem, neste caso 

temos o responsável da formação que é o Dr Gama. É a pessoa que é transversal a todas as 

competências. A minha chefia directa está no Porto. É a Dra Cristina Morais. Eu sou a 

responsável técnica - operacional por toda a parte formativa dentro da Efacec em Carnaxide 

e todas as pessoas alocadas à Efacec Carnaxide. Somos 300 mais as 500 que andam 

espalhadas pelo país de Coimbra para baixo. 

AB – E a pessoa que referiu que está no Porto, a Dra Cristina Morais… 

HB– É a minha chefe directa… 

AB – Mas é a responsável de formação de todo o grupo? 

HB– Não, é responsável de formação pelo pólo de Carnaxide, em conjunto com o Dr José 

Gama, mas isto foi definido há relativamente pouco tempo. Foi definido, acho que a semana 

passada enquanto estávamos a fazer o processo de Acreditação. Foi assim que foi definido. 

Ainda temos outro responsável que é o Fernando Lopes.  

AB – Participa também no processo de Acreditação? 

HB– Participo e participei no processo de Acreditação e acabámos por ter que fazer todos em 

conjunto, as pessoas que estão alocadas à Formação. 

AB – Perguntava-lhe a opinião que tem sobre a formação na Efacec. Como é que vê, 

em geral, as políticas de formação? Acha que estão articuladas com os processos 

de trabalho? 

HB – Na minha opinião, estão muito bem articuladas. Muito honestamente, está mesmo 

muito bem articulado. E isto porquê? Acima de tudo, a formação e todos os planos 

formativos, quando são construídos, eles advêm de uma técnica que é a avaliação do 

desempenho. Ou seja, à partida, o processo formativo é uma avaliação que a chefia, em 

acordo com o colaborador traçam qual é que vai ser a política estratégica para ele, durante 

aquele ano, em termos de formação. E a pessoa acorda ou não. Pode sugerir outro tipo de 
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formação. À partida, ficam definidas as necessidades de formação e a própria necessidade 

estratégica que possa advir dentro daquele ano, para cumprir objectivos do grupo, ou da 

equipa ou da unidade de negócio. Por isso, sim, acredito que está muito bem alinhada. É 

óbvio que existem sempre formações emergentes, é obvio que nós não conseguimos estar 

durante um ano inteiro e termos tudo planeado ao pormenor. Temos de ser muito flexíveis. 

À partida existem propostas que são ganhas pelas unidades de negócio e temos que 

responder a essas. Daí, pode advir a ajuda dos Recursos Humanos ou, neste caso, formação 

on-the-job que é aquilo que as pessoas acabam por fazer. Esta tem sido o meu projecto 

deste último ano. É chegar a todos os directores de unidade de forma a que eles possam 

participar-me, no final de cada acção, mesmo que seja no final, eles identificaram essa 

necessidade e no final comunicam-me que houve essa necessidade e que os participantes 

foram X. isto para quê? Para nós termos contabilizadas todas as horas de formação. Isto 

para efeitos de alvará, de concursos, de projectos, de propostas, é extremamente 

importante. 

AB – Refere-se também ao GDD, não é? É a partir do GDD que eles definem as 

necessidades, e depois, elabora o plano. Mas depois, além dessas, há as acções que 

referiu, que surgem espontaneamente… 

HB– Surgem espontaneamente por aquisição de uma nova proposta. Nós tivemos esta 

situação, por exemplo: Nós ganhámos uma proposta para o Metro da Argélia e houve a 

necessidade dentro do caderno de encargos, de formar as pessoas em primeiros socorros 

mas que fosse acreditada por uma entidade internacional. Aqui eu podia utilizar qualquer 

uma das empresas que nos dá primeiros socorros, mas convém que ela seja reconhecida 

internacionalmente. Teve se ser a Cruz Vermelha a dar essa formação acreditada. São 

necessidades muito específicas para as pessoas que se vão deslocar. Surgiu a meio do ano e 

inserimos no plano essa acção. Nós temos que no final do ano fazer o balanço não só 

técnico-pedagógico mas técnico-financeiro da formação para submeter a candidatura. 

AB – Porque têm projectos de formação financiada… 

HB– Sim, temos.  

AB – Toda a formação é financiada? 

HB– Existe uma proposta, bem, o plano que sai do GDD é o plano aprovado. Mediante essas 

necessidades, nós rastreamos as que sabemos, à partida, e pelas quais nós somos 

acreditados pelo IQF, agora Ministério do Trabalho, e submetemos para candidatura essas 

formações. Todas as outras formações que são muito específicas – podem ser plataformas 

elevatórias ou rolamentos, análise de vibrações - aí será suportada pela unidade de negócio. 

Mas somos nós, Recursos Humanos que organizamos. Mesmo a procura de fornecedores de 

formação. 

AB – Como é que dividiria os tipos de formação da empresa? Como os tipificaria? 
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HB– … 

AB – Formação técnica, comportamental… 

HB – Comportamental, Línguas, Inovação, Marketing e Vendas, Gestão e Administração, 

Técnicas e Novas Tecnologias. Penso que me está a escapar uma… 

AB – Desses tipos de formação, os formadores são externos, são internos … 

HB–  Depende, nós temos formações que damos com formadores internos mas, na 

generalidade, recorremos a formadores externos, também. Não só também para aumentar a 

nossa diversidade mas para adoptar novas metodologias, novas formas de estar, novas 

tendências porque acabam por nos promover uma série de cursos que não os tínhamos 

acessíveis…Muitas vezes não estamos abertos a esse tipo de inovação. 

AB – E também acontece, por exemplo, serem os próprios directores ou 

responsáveis de área a sugerirem formação? 

HB– Sim, na generalidade, são essencialmente, eles que sugerem. 

AB – Novas acções? 

HB– Por exemplo nós em Setembro tivemos uma acção, foram duas, mas contemplámos só 

uma acção o curso de SmartSketch. É um programa ao nível da informática - era isso que 

me estava a faltar – e que 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. 

AB – E em relação a todas estas acções, os diagnósticos são uma prática ou 

não….como é que considera que vai adequar a formação ao grupo? Há alguma 

prática em particular… 

HB– Existem várias práticas, até. Existe a reunião. 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. A segunda prática é, em termos de diagnósticos para 

línguas e para informática. Não nos pertencem, na generalidade, esses diagnósticos, 

pertencem à empresa fornecedora e, acima de tudo, quando existe uma acção de formação 

em Finanças para não financeiros ou Marketing para comerciais ou não comerciais, aí é 

impreterível que exista uma conversa com os próprios colaboradores e ver as expectativas 

que eles têm face a cada acção. Então, reunimos primeiramente com o director e à posteriori 

reunimos com cada uma das pessoas ou com o grupo. Para sabermos o que é que eles 

querem, no fundo, e para adequar os pontos em que podemos ser melhores. 
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AB – E ao nível dos resultados? Como é que sabe depois … 

HB – Como é que nós fazemos o tratamento dos resultados depois, à posteriori? 

AB – Sim, refiro-me concretamente à avaliação, se quiser: que tipos de avaliação é 

que utiliza? Comecemos por aí…avaliação da formação… 

HB– Nós temos avaliação da aprendizagem, basicamente, temos avaliação… 

AB – A avaliação da reacção, não é? Aquele questionário no final da acção… 

HB– No final, sim. 

AB – Mas para além desse, disse-me que há a avaliação… 

HB– Em termos da satisfação da própria avaliação. Depois, é algo que está a ser e que 

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. Ao nível da informática, nós conseguimos medir logo e conseguimos medir 

porque as pessoas acabam por trabalhar imediatamente nos programas. Agora é mais difícil 

em línguas, na área comportamental, e é mais difícil em finanças. 

AB – Mas, referiu também a avaliação da aprendizagem? É feita em alguns cursos? 

HB–  Normalmente é um questionário e nós temos 3 tipos de questionário. Um é avaliado 

pelo formador que avalia a aprendizagem de cada um dos indivíduos, depois temos a 

avaliação do formando face às condições da sala, face ao próprio formador, e à acção ou o 

contexto e seguidamente temos o formador a avaliar a própria acção. 

AB – E esses questionários são tipificados para todas as acções? 

HB – Sim, a menos que sejam sensibilizações. Que sejam acções de formação on-the-job, 

pequenas reuniões de trabalho que realmente façam sortir uma reunião, a pessoa está 

deslocada não é praticamente uma reunião decisória mas sim, a ter uma formação com o 

director. Aí não saem questionários. 

AB – E aí designa como sendo “sensibilização”? 

HB– Sensibilização. São acções de sensibilização. 

AB – E consideram que são formação, ou não? 

HB– Consideramos.  
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AB – Pode descrever uma, como é que acontece? 

HB– Onde nós temos mais esta situação é na Efacec Engenharia. É uma das nossas 

empresas onde temos acções de sensibilização na área de QAS – Qualidade, Ambiente e 

Segurança. Nós somos certificados e acreditados em Qualidade, Ambiente e Segurança, 

então, um dos nossos técnicos de QAS, têm de ter formação dada para todos os 

colaboradores, em estaleiro, em estaleiros de obra, em escritórios, então, eles dão acções de 

sensibilização. Quer ao nível da Qualidade, do Ambiente ou da Segurança. Trabalhos em 

zonas eléctricas, são acções de sensibilização em muitas vezes estão lá apenas 3 

colaboradores nossos. Depois temos também outras pessoas que acabam por ter formação 

também, são subcontratados. 

AB – Em relação aos destinatários, qual é que é o público-alvo da formação – se é 

que existe… 

HB– Essa é uma pergunta difícil… 

AB – Nós estamos na Efacec Engenharia… 

HB – Aqui em Carnaxide temos a Efacec Engenharia, Brisa, Sistemas de Manutenção e 

Assistência, Assistência Total e Manutenção – que é outra empresa, Ambiente, Sistemas de 

Electrónica, e Efacec Sistemas de Gestão que somos nós. Temos ainda a SG Capital (…) esta 

é a nossa população alvo. Isto estratificado, é complicado dizermos, queremos chegar a toda 

a gente, ou seja toda a gente tem um plano de formação individual. Porque o GDD não é 

apenas para pequenas populações-alvo, é para todos. Então, articulamos para toda a gente. 

Não existe especificidade. Existe uma tentativa de fazer uma retenção e talentos com 

formação específica que nem é dada cá, é dada no exterior e é uma clara aposta naquele 

talento, naquele jovem que nós queremos reter. No entanto, o plano de formação, não 

discrimina, não estratifica. Estratifica depois na formação que vai ter: quem é a população –

alvo, quais são os seus conhecimentos – obviamente não podemos ter disparidades dentro 

das salas, se não, vai ser muito complicada a formação. 

AB – Passando agora para a estrutura e recursos para a Formação, além da Helena 

Barreiros, quantas pessoas estão alocadas à formação … para estas empresas que 

referiu? 

HB– Aqui em Carnaxide? Sou eu (risos)… 

AB –  Será um universo de 300, 400 pessoas? 

HB– São 331 pessoas. Com secretária, ou seja, com espaço físico, nós estamos muito de 

mãos dadas com o QAS, é impreterível. 331 pessoas, com secretária. 

AB – QAS que é a Qualidade… 
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HB– É o departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança. E depois temos 

aproximadamente 400 a 500 pessoas que andam na rua. Muitas vezes, é obrigatório pelos 

nossos clientes que tenham passaporte de segurança, primeiros socorros, muitas das vezes 

podem estar deslocados em países estrangeiros e aí necessitam de línguas. 

AB – Mas aí, a maior parte são operários, não é? 

HB– Não necessariamente, temos muitos engenheiros, também. 

AB – Quando diz que andam muito de mão dada com o QAS é por causa dessa 

formação? 

HB – Esta formação passa toda pelo departamento de QAS. São eles próprios que 

organizam, são eles que são proactivos na realização destas acções de formação porque são 

eles que vão necessitar de provar que realmente continuam a ser merecedores da 

certificação. 

AB – E como é que decorre a formação no posto de trabalho? Pode detalhar? Em 

que situações é que acontece… 

HB– No posto de trabalho? É raríssimo. Normalmente, é no acto da admissão. Nós temos o 

acompanhamento à pessoa face a uma série de programas e de software que nós temos 

muito específicos. É o caso do BANN de software que é uma aplicação muito específica (ou 

BAAN, qualquer coisa assim), é só nossa. Então é a pessoa que daquela área percebe mais 

daquela aplicação, tem vários módulos, tem Service, tem Compras, tem Exportação, então  é 

a pessoa que dá a formação àquele novo membro, aqui, é uma fase de acolhimento. Aqui é 

uma formação on-the-job, no local de trabalho. Na generalidade, na acção de sensibilização, 

as pessoas são retiradas para sala, nem que seja em estaleiro. 

AB – E como é que acha que as chefias reagem à formação? Imagino que mande 

convocatórias, não é? 

HB– Mando a divulgação e  a convocatória. 

AB – E as pessoas, depois, como é que é? As pessoas enviam-lhe a convocatória 

previamente à formação? A Helena sabe de antemão quem é que vai estar 

presente? 

HB – É assim: o processo é o seguinte: Nós como já temos o plano, nós já sabemos quem é 

que quer fazer o quê. À partida, nós fazemos um pedido de confirmação… 

AB – Para aquela data… 
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HB– …Para aquela data “existe este curso no qual se inscreveu e que a sua chefia já aprovou 

inicialmente”. Ele então dá-nos a confirmação com conhecimento da chefia. Se o número é 

inferior a 5, então nós fazemos uma divulgação para toda a empresa, aqui em Carnaxide. 

Posteriormente a isso, seleccionamos e recolhemos todas as confirmações e as aprovações 

das chefias. Posto isto, fazemos então uma convocatória a todas as pessoas que nos 

confirmaram e tiveram a aprovação da chefia. As pessoas, à partida já sabem onde é o local, 

as horas, a duração, o conteúdo e o cronograma da acção, e como é que se vai realizar. 

AB – Muito bem. Uma pergunta que eu gosto sempre de colocar e que não é muito 

fácil, é se considera que para além da formação nas empresas há outras acções que 

embora não sejam consideradas formação têm um carácter formativo…às vezes até 

mais eficaz do que as acções de formação…são situações, às vezes, até de 

organização do trabalho… 

HB – Dê-me um exemplo… 

AB – Um exemplo pode ser aquilo que as empresas têm às vezes com os tutores, de 

colocar os novos elementos no posto de trabalho com as coisas minimamente 

estruturadas, pedir às pessoas para realizarem relatórios ou trabalhos, situações 

em que a formação não se limita ao momento de sala…. Só lhe estou a perguntar se 

eventualmente existem essas práticas…se calhar os recursos Humanos nem têm 

conhecimento disto…mas isto é ou não é formação? 

HB – Andragogicamente eu acho que sim. Porque é dar acompanhamento a uma pessoa. Eu 

própria fui acolhida por pessoas que já cá estavam e essas pessoas foram os meus tutores. 

Na gestão de recursos humanos numa multinacional… Não é institucional mas sim, é uma 

forma de aprendizagem tão válida como a formação. 

AB – Portanto, reconhece que existem estas práticas mas não são consideradas 

formação… 

HB– Não, não são consideradas formação, ou seja, não nos são dados os inputs para nós 

considerarmos formação porque elas não são planeadas. À partida a pessoa tem um mapa 

mental em que “esta pessoa vai precisar de saber isto e isto para conseguir desenvolver 

minimamente a sua função” até chegar a um ponto de aprendizagem que estará a lutar por 

pontos de melhoria. 

AB – Desculpe voltar um bocadinho atrás, para recordar uma questão: no GDD há 

uma lista de cursos à partida? 

HB– Não. NO GDD as pessoas sabem, à partida, o plano porque nós lançamos o plano face a 

uma candidatura. Esse plano vem de anos anteriores e nós fazemos um lançamento e as 

pessoas acabam por no final da aprovação do plano, acabam por se prender a esse plano 

para delinear as próximas acções. 
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AB – Refere-se a que pessoas, aos directores e responsáveis? 

HB– Os directores, os colaboradores, todas as pessoas têm acesso ao plano.  

AB – De que forma, em papel, por mail na Intranet? 

HB – Através de e-mail. O plano é divulgado para todos os directores de unidade que passam 

aos seus colaboradores. O que é que acontece? Na altura do GDD as pessoas não só têm 

acesso ao que são as suas necessidades específicas face aquilo que gostariam de 

desenvolver na sua carreira, como o próprio director tem a noção dos cursos que ele vai 

querer para todos os seus colaboradores. E aí sim, são pessoas que têm já trabalham há 

bastante tempo cá e sabem quais os procedimentos. Ou seja, não é uma lista que está em 

GDD mas a pessoa sabe à partida que tem necessidade de… 

AB – …Sim, sim, mas a minha questão é: onde é que vai buscar informação, quais 

os inputs para elaborar o plano, para definir os cursos que apresenta no plano? 

HB– A pessoa é livre para decidir qual é o curso que necessita… 

AB – Sim, mas há uma lista de cursos que é enviada…. 

HB– Há uma lista à posteriori, ou seja com base na lista que foi enviada anteriormente, a 

pessoa pode ver o que foi feito em termos de trabalho de RH para com todos os 

colaboradores. No entanto, se a sua necessidade for ir tirar um curso no INSEAD, se calhar 

não estará no plano anterior que foi executado, mas sim numa perspectiva futura… 

AB – Eles sugerem e são acatadas as sugestões? 

HB– Se o director de unidade aprovar e se achar que se justifica. 

AB – Outra pergunta, não muito fácil é, se na formação que a Efacec promove, 

existe o objectivo de desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores, e não 

uma formação apenas direccionada para o trabalho e as tarefas? 

HB– Eu acho que acima de tudo isso verifica-se muito mais na formação específica que as 

pessoas elevam sempre as suas competências porque as competências são deles próprios. 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. 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\9\ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_3.doc 9

AB – E se essas acções ao nível comportamental, são sugeridas, a empresa 

aprova… 

HB – Se o director aprova, a empresa avança. 

AB – A Efacec no site tem uma informação vasta sobre vários projectos como o 

código de valores, há o projecto EfaInova, a responsabilidade social, o desenvolver 

uma cultura de inovação com base na aprendizagem e comportamento. Na 

recepção está um cartaz que apela à criatividade de todos….tudo isto me sugere 

que há uma cultura de aprendizagem para além daquilo que são os cursos e o plano 

de formação… 

HB– O EfaInova é premiar todos os colaboradores e abrir a mentalidade de todos os 

colaboradores. A Efacec é uma empresa portuguesa e portanto com aqueles valores 

portugueses que normalmente são conservadores por si só. 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. Então criámos acções de sensibilização para explicar o que era 

o programa como disponibilizámos o software para todas as pessoas poderem participar com 

ideias inovadoras. Se for bem sucedida a ideia, implementa-se e a implementação tem um 

carácter formativo. Nós temos de informar todas as pessoas que vamos aplicar aquela 

inovação. 

AB – Também li que a política de gestão de RH procura dar apoio aos planos de 

desenvolvimento e competências profissionais e individuais. Existe, de facto, esta 

preocupação do lado profissional e também…? 

HB– Individual porque as pessoas depois sentem-se muito confrontadas. Eu pessoalmente 

onde senti maior diferença este ano que foi um ano de mudanças de toda a organização – eu 

senti isso em quase todos os projectos em que estive envolvida – 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, é algo que choca 

muito as pessoas…não só ao nível profissional mas elas sentem-se atacadas individualmente 

“porque é que eu tenho de aprender outra língua?”. É tarefa dos RH possibilitarmos todas as 

ferramentas e sensibilizarmos todas essas pessoas para conseguirmos alinhar os valores 

culturais da empresa. 

AB – E os Workshops e laboratórios de inovação, acontecem? Pode descrever 

algum? 
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HB– Acontecem sim. O último que tivemos, o Pedro oliveira ou o Dr José Gama são as 

pessoas indicadas para falar sobre isso, mas, penso que o Pedro Oliveira é a pessoa mais 

indicada para falar do EfaInova. 

AB – E quem é? 

HB– É  a pessoa eu está à frente deste projecto. É a pessoa que está na inovação e que está 

no Porto. Esta pessoa quando nos deu o workshop explicou o programa. Disse que ia haver 

uma nova aplicação e poderíamos sugerir tudo, desde melhoramentos físicos a novas áreas 

de negócio. Explicou que teríamos disponível a aplicação que se pode introduzir, passa 

primeiro pela chefia para que esta diga se esse projecto já existe na empresa  e é depois 

submetido a uma análise do júri para se saber qual a  melhor ideia e se vai ser 

implementada e quando… 

AB – E essa ferramenta está disponível na Intranet? 

HB – Sim. Nós somos muito transparentes. Os nossos colaboradores podem aceder a quase 

tudo. 

AB – São esses tipos de situações que se calhar também têm um carácter 

formativo, não é? na medida em que a pessoa tem que pensar numa ideia, 

desenvolvê-la e estruturá-la, há um estímulo à pessoa e à criatividade… 

HB– Sim, é verdade. 

AB – Já lhe perguntei em relação à avaliação dos impactos da formação que não é 

propriamente medido, não é? 

HB– 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… 

AB – E porquê 6 meses? 

HB– Foi um prazo estipulado. Podia ser um mês ou dois depois. Seis meses depois foi aquilo 

que nos sugeriu esta acreditação, o que iríamos fazer. 

AB – Já a prever um pouco o futuro, quais acha que são as tendências da 

formação? Como é que deve ser a formação? 

HB– Como é que deve ser não é necessariamente aquilo  que nós achamos para onde vai. A 

formação cada vez mais está a caminhar, dentro de uma empresa para um departamento 

em que vai ser em outsourcing. Totalmente em outsourcing o que dá a possibilidade de uma 

empresa de formação tenha o total controlo de toda a formação e isto é impreterível que vá 

acontecer naquela organização porque existe uma carga burocrática muito grande, e 
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logística, nos processos de formação. Penso que este é o caminho. Depois em relação ao 

conteúdo, cada vez mais está alinhada com a s necessidades de cada um dos colaboradores 

dentro do seu posto de trabalho e  da sua necessidade face à estratégia da empresa. Eu pelo 

menos senti isso na análise que fiz para acreditação. Cada vez mais está tudo alinhado para 

que haja um sucesso efectivo das empresas. E esta é a aposta das multinacionais é que 

realmente consiga ter pessoas capazes no entanto cada vez melhores dentro da sua carreira 

e na empresa. Eu vejo as coisas assim… 

AB – E o e-learning? 

HB – É algo que não está muito desenvolvido na organização. É difícil e se calhar termos 

pessoas que queiram aderir ao e-learning. Eu pessoalmente gosto imenso do e-learning na 

parte da informática. Acho excepcional. Acho das coisas mais fáceis, face a outras áreas. 

AB – Para terminar, pode descrever-me como é que faz a integração de novos 

colaboradores? 

HB– Pelos Rh, única e exclusivamente? 

AB – Refiro-me a que quando entra uma pessoa, o que é que está definido para ela? 

HB– Dentro do carácter da admissão, nós passamos o código de ética, é a partilha de valores 

de conduta que vai ter que ter dentro da Efacec e depois existe o Manual de Colaborador, ao 

qual tem acesso à posteriori. Aqui em Carnaxide temos menos admissões do que no Porto. 

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. À posteriori, essa pessoa depois é enviada para a  

equipa e aqui é que começa a parte do obscuro dos RH porque nós não temos conhecimento 

de como é que vai ser a aprendizagem daquela pessoa porque aquela pessoa durante aquele 

ano pode até não ter formação. No entanto, sabemos que ela está num processo de 

aprendizagem, o que nem sempre é institucionalmente seguido pelos RH… 

AB – Mas faz alguma planificação com os responsáveis dos departamentos, para a 

integração do colaborador? 

HB– Inicialmente, não. Sabemos para onde é que a pessoa vai trabalhar. Nós temos áreas 

muito específicas e a pessoa é direccionada em função das competências que aquela área 

exige. À posteriori fazemos o seguimento do acolhimento, muito direccionado para isso. Não 

existe um trabalho metódico ou planeamento face às aprendizagens que vais ter. Não. 

Quando entrar nas áreas de negócio, vai então ser acompanhada. 

AB – Há alguma questão que considere importante e que eu não lhe tenha 

colocado? Por exemplo da Acreditação, são acreditados em todos os domínios, 

porque também já é uma traição na empresa… 
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HB– Pelo menos, já vem desde 1995, que eu tenha conhecimento.  

AB – E a Helena entrou directamente para os RH ou fez outro percurso? 

HB – Fiz outro percurso. Eu entrei para os RH e era transversal. Só agora é que temos a 

Leonor e temos também a …(?) a ajudar-nos e a estratificar melhor as tarefas de cada um 

de nós. Eu entrei praticamente direccionada tanto para a formação como para o 

recrutamento e selecção como para a área administrativa de RH... eu estou desde há um 

ano… 

AB – Perguntava-lhe ainda se acha que há alguém na empresa que eu devesse 

entrevistar – eu faço esta pergunta a todos…Referiu por exemplo o responsável 

pela Inovação… 

HB– Eu acho que sim porque são pessoas que têm novos projectos e também na área da 

formação e acabam por vir trazer uma lufada de ar fresco para a formação e em novos 

processos formativos… 

AB – Eles dão ideias? 

HB– Eles não dão ideias. Eles estão é direccionados em departamentos tão diferentes e 

acabamos por ,  nós temos uma ideia, acabamos por propor, a ideia é aceite e definimos 

formar toda a gente nisto…Existe ainda o EfaEmotion que é a sensibilização para a mudança 

de valores culturais e o Tiago Barbosa e o Dr Gama são as pessoas indicadas para falar deste 

projecto. É muito giro porque é alinhar as pessoas individualmente com os valores da 

empresa sem que exista uma grande disparidade entre o que era trabalhar aqui antigamente 

o que é trabalhar agora porque o ano 207 foi um ano de quebra de rupturas de uma série de 

práticas e de imagem da empresa e que realmente sofreu a mudança. E é esta ruptura que 

as pessoas sentiram que nós queremos acompanhar. O Efaemotion é para isso, o EfaInova é 

para melhorarmos os nossos processos e para vermos onde é que está o índice de motivação 

de cada uma das pessoas, é para conseguirmos estar com cada um dos colaboradores 

individualmente. 

AB – E pode dar exemplos sobre como é que isso se faz, na prática? Esses são os 

objectivos, e o que é que fazem na prática? 

HB– Acima de tudo, a formação em línguas é impreterível dentro do Efaemotion e queremos 

formar todas as pessoas da Efacec. 

AB – Mesmo os operários? 

HB– Todas. Até porque nós já estamos com muitos operários também. Não é a maioria…ou 

se calhar até é. A inovação: ainda não saíram os resultados do EfaInova mas muito 

provavelmente, assim que sair o projecto, será aplicado. Situação de inovação que eu tenha 
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reparado: por exemplo, nós formos certificados por uma questão de alvará a ter uma 

formação sobre o regulamento do Recesse, de Energia e então tivemos de formar uma série 

de técnicos em determinadas áreas. Era apenas uma imposição do alvará. Decorreu durante 

este ano e acima de tudo, o que nós vimos é que seria uma oportunidade de inovar e 

conseguimos concretizar também a parte da peritagem, que não era exigida no Recesse mas 

vimos que seria um ponto de melhoria, um nicho de mercado que podemos explorar e 

“Vamos formar também em peritagem”. É um ponto de melhoria. 

AB – Qual a  diferença do EfaEmotion e o EfaEvolution? 

HB – Houve uma reestruturação entre os quadros e não quadros de forma a conseguirmos 

chegar a todas as pessoas de uma forma mais transversal e, nesse sentido, o EfaEmotion é 

muito direccionado para Quadros e o EfaEvolution para não Quadros. 

JG – Para complementar, no fundo, é assim: os Quadros, para nós – se calhar não tínhamos 

falado nisso - é todas as pessoas que têm formação superior. E temos muitos. Temos cerca 

de 900, no grupo, neste momento. Os não Quadros são os restantes: são técnicos, são 

administrativos, são mão-de-obra directa, etc. O que é que chamamos 2 nomes diferentes 

por uma razão única: O tipo de abordagem é muito semelhante mas obviamente que vai ser 

diferente porque tanto o tipo de formação como de população é diferente. Para já porque há 

duas fases distintas mas consecutivas. Uma, estamos agora a terminar que é a dos Quadros 

que é o EfaEmotion e agora vamos fazer o EfaEvolution que vai ser a partir de Janeiro. Mas, 

portanto, o objectivo é o mesmo é transmitir um pouco a cultura do grupo, o que é que 

fizemos, onde estamos e para onde queremos ir e faremos isso por fases. Achámos que era 

muito mais enriquecedor para as pessoas fazer Quadros e depois fazer outros grupos, do que 

fazer tudo misturado. 

AB – A ideia era começar por cima… 

JG – É um bocado isso. 

AB – Mas, como é que o conseguem fazer? É através de acções de formação e de 

dar o Inglês às pessoas ou há outras formas de trabalhar com as equipas que estes  

projectos implicam? 

JG – Como a Helena já terá falado alguma coisa sobre isto, todo este projecto de 

internacionalização é alicerçado em vários projectos ou subprojectos até porque o nosso 

grande desafio da internacionalização, e de facto, queremos alicerçar com base nisso. 

Tivemos que redefinir quer a estratégia global quer mesmo a nossa de RH para dar apoio a 

essa internacionalização de tal maneira que criámos uma reorganização e temos um grupo 

que trabalha mais quadros e internacional e outro grupo que trabalha mais as equipas que 

estão em Portugal, os tais não Quadros que no grosso são 1700 pessoas e criámos na área 

de RH uma estrutura só para responder à internacionalização que tem vindo  crescer à 

medida que as necessidades vão aumentando mas fundamental para acompanhar porque 
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hoje em dia temos muitas solicitações porque estamos a crescer em todos os mercados, 

ainda agora acabei – por isso é que eu demorei mais a chegar, porque estive a fazer uma 

entrevista a um engenheiro sénior que vai para o Brasil – vai gerir uma das grandes obras 

que temos no Brasil e criámos essa equipa, exactamente para dar resposta a esse desafio. A 

nível das outras áreas, financeira também, mas aí é mais a nível do reforço das equipas que 

estamos a colocar: vários CFO´s que estamos a colocar ou controllers consoante as 

necessidades. A nível de RH como é muito mais cultural e a nível de recrutamento, digamos, 

político, temos de alicerçar mais cedo por isso é que começámos mais cedo e por isso em 

meados de 2007 publicámos a nova política, onde se redefiniram as linhas estratégicas e 

agora estamos a implementar. É o caso do Inglês como linha oficial, para o ano. Depois é 

acompanhar um pouco toda esta projecção, sei lá, na área de sistemas da informação a 

mesma coisa, temos equipas que estão empenhadas em criar os sistemas necessários em 

cada mercado, é portanto um conjunto de sub-projectos para alicerçar este maior. E o 

Efaemotion e o Efaevolution é apenas para alinhar toda a organização nesse sentido. O que 

queremos é que toda a gente, mas sem excepção, passe por aquele projecto que é um 

projecto – que não sei se a Helena teve a oportunidade de dizer – mas que é um projecto 

muito envolvente, não é propriamente um seminário de exposição, as pessoas interagem de 

forma a conhecer o passado, o conhecer o presente, onde estamos e quando e  onde 

queremos estar. Creio que está muito interessante, as pessoas gostaram muito da primeira 

fase, os Quadros e agora vamos ter que arrancar com os Não Quadros porque vão estar 

menos envolvidos nesta parte de internacionalização. Porque nós estamos a exportar entre 

aspas, a expatriar Quadros, essencialmente. Naturalmente que a mão-de-obra será menos 

mas temos projectos lá fora com encarregados, chefes de equipa, etc e portanto, é 

importante que as pessoas percebam toda esta fase de mudança de evolução, por isso é que 

é o EfaEvolution, de evolução. E todos temos de estar sintonizados. 

AB – Há também o EfaInova de que já me falou… 

JG– Sim, mas, portanto, já vem detrás… é mais abrangente. Temos o projecto Colombo que 

lançámos agora, enfim, é um projecto ligado à inovação e às novas ideias mas que tem a 

particularidade – se quiser entre aspas, que para nós é importante de deixar de ser “via 

papel” como se fazia antigamente e agora está tudo informatizado e as pessoas apresentam 

as ideias e aparece na Intranet, em cada momento em que são lançadas, aparece a área ou 

sector que é destinatário e temos timings para responder no sentido de avaliar a ideia se é 

elegível ou não para prémio e depois há uns prémios por ideia, por sugestão e depois 

também há um prémio final. Este também é um projecto deste ano e penso que vai ajudar a 

dinamizar e é uma forma de chegar a toda a gente e as pessoas vão estar mais próximas 

umas das outras com a informática. Já temos muitas ideias mas  ainda estamos na fase… 

AB – Não sei se há alguma outra questão…Muito obrigada. 


