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DEFA02 

Efacec 

Cargos de Chefia – Unidade de Geração de Energia / – Paulo Miranda (Engº) 

Entrevista: 10/12/08 das 14h40 às 13h20 

______________________________________________________________ 

AB – Começava por lhe perguntar as funções que exerce na empresa… 

PM – Eu sou director de uma área na Unidade de Geração de Energia, portanto, tenho 

algumas pessoas que trabalham comigo, direcciona projectos, basicamente, projectos na 

área da gestão, da gestão de energia, da gestão da produção. 

AB – Quantas pessoas é que tem na direcção? 

PM – É variável porque depende do volume das obras que nós fazemos. Quando temos obras 

posso chegar a ter 10-15 pessoas, posso chegar a ter 3-4. Depende, depende do volume das 

obras, dos projectos em si. Basicamente gerimos obras, gerimos empreitadas que cada vez 

são maiores, portanto, isso é que vai dizer quantas pessoas é que nós temos… 

AB – Mas tem uma equipa fixa? 

PM – Nem sempre. Tenho fixa por projectos. 

AB – E está na empresa há muitos anos? 

PM – Há 11 anos. 

AB – Pergunto-lhe a opinião que tem sobre a política de formação desta casa. Como 

é que a vê? Acha que é uma empresa que investe na formação? Interessa, como lhe 

referia, a questão quantitativa mas também a qualitativa…se realmente a formação 

que se faz é eficaz… 

PM – 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. 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; 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 
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e, no fundo, manter também as pessoas motivadas com a sua função. Acho que esse é 

também outro objectivo número um porque se as pessoas não estiverem motivadas, não 

conseguem gerar o melhor proveito para a empresa e para si próprias. Portanto, há uma 

larga gama de formação, um espectro muito grande não só de formações básicas para as 

pessoas que estão em níveis mais baixos, como também formações em níveis mais altos. 

Depois há o tal coaching que aqui na Efacec acho que funciona também razoavelmente. Há 

uma preocupação de os dirigentes, das chefias em dar esse apoio às pessoas que trabalham 

consigo, porque se as pessoas não tiverem esse apoio, não conseguem também rentabilizar 

melhor o seu trabalho. Portanto, esse apoio é sempre salutar não só para manter a equipa 

mais unida como também para formar a própria equipa. 

AB – Mas a empresa tem, de facto, directrizes, dá directrizes aos responsáveis das 

áreas sobre o coaching? 

PM – Não. São atitudes que partem das próprias chefias. 

AB – Não existem, propriamente, indicações superiores, digamos, ou a nível dos RH 

para desenvolvimento de coaching. Há responsáveis que por interesse e auto-

recriação o fazem. É isso? 

PM – Exacto, e por acharem que é uma necessidade para manterem a equipa mais coesa e 

mais direccionada para os objectivos que são necessários. 

AB – No seu caso, por exemplo, tenta adoptar esses mecanismos de… 

PM – Tento. Faço sempre isso com todas as pessoas… 

AB – Pode descrever? Refere-se à integração de novos elementos ou ao seu 

desenvolvimento… 

PM – Quer integração, quer aconselhamento, por exemplo, de chefias intermédias que estão 

em situações por vezes mais complicadas, devido ao stress de estarem a gerir as coisas não 

conseguem ver um bocadinho mais acima e ver que realmente têm que tomar outras 

posições para poderem resolver os seus problemas. Então, nessa perspectiva, tento ajudar e 

tento explicar que essa visão não é a melhor e portanto, que a pessoa deve não ver assim 

mas ver assado para que se possa posicionar de outra, para melhorar a sua qualidade de 

vida, não é, porque às vezes as pessoas começam a entrar numa bola de neve e numa 

espiral de trabalho que as deixa completamente assoberbadas e sem poderem enfim ter a 

noção do discernimento para encontrarem um caminho que realmente seja um caminho mais 

fácil e mais correcto, mais objectivo. Às vezes isso é difícil. A pessoa quando está imersa nos 

problemas não consegue ter essa visão e julgo que a hierarquia, a pessoa que está por cima, 

a dirigir, tem que ter um pouco essa visão, quando é que as pessoas precisam desse apoio, 

quando é que precisam ser orientadas. No fundo é aquele papel do líder um pouco 

democrático, que orienta. 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\9\ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_2.doc - 

ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_2 
3

AB – Voltando um pouco atrás, à questão da formação que é proporcionada pela 

empresa, através dos RH, acha que a formação é mais reactiva ou proactiva? 

PM – Nós temos aqui um sistema de avaliação de desempenho – não sei se o Dr Gama lhe 

falou desse nosso sistema – 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, da 

sua melhoria profissional, a sua integração cada vez melhor e a sua rentabilização. E 

portanto, nessa perspectiva, escolhe-se uma formação adequada para esse colaborador para 

esse ano. 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. 

AB – Muito bem. E isto é definido em conjunto? 

PM – 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, 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. Às vezes pode ser uma obra, 

ele pode pensar que a seguir vai fazer uma obra de determinada dimensão e não: tem uma 

obra de uma outra dimensão e portanto, isso implica determinadas formações que ele tem 

que ter e determinados conhecimentos que ele tem que adquirir. Portanto, nessa 

perspectiva, quem está por cima, normalmente, tem uma visão um bocadinho maior e 

consegue dar essa perspectiva ao colaborador. 

AB – Este documento, traz normalmente a lista de cursos disponíveis… 

PM – Sim. 

AB – E acha que essa lista é abrangente, é a suficiente? 

PM – Nem sempre, mas dá a oportunidade de nós escrevermos aqui, tendo essa lista como 

apoio, de escrever aqui outras acções que a pessoa ache que são necessárias e portanto, 

não é limitativo. 

AB – E portanto, nesse sentido, já aconteceu sugerir acções ou cursos? 

PM – Já, por exemplo, esta formação aqui, EVM, não tenho a certeza se lá está. Penso que 

não está.  

AB – E as acções que sugere, são depois acatadas? 
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PM – Nem sempre. Nem sempre. Também há aqui uma questão que tem a ver com a 

disponibilidade da própria pessoa e com a gestão que os Recursos Humanos fazem dos 

próprios cursos que promovem. Isso aí quem poderá responder melhor é o Dr Gama. Eu pela 

minha parte posso-lhe dizer que nós propomos aquilo que achamos que é necessário para o 

colaborador naquele ano. Muitas vezes essa formação é feita mas há casos em que não é 

feita. Por vezes, porque os RH não promoveram aquela formação para aquele colaborador, 

outras vezes porque realmente não houve oportunidade em o colaborador fazer essa 

formação, por indisponibilidade. 

AB – Ainda em relação à formação que é promovida, existe algum tipo de estudos 

ou de trabalho que é promovido para o diagnóstico a realizar antes das acções ou 

cursos no sentido de adequar a formação ao grupo? 

PM – Sim, normalmente há um pouco essa preocupação, embora isso sem sempre será 

aprofundado a um nível que se calhar seria o mais desejado. Por várias razões, mas posso 

dar-lhe exemplos mais concretos, por exemplo, nós temos, 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 as formações que há aí, as próprias 

empresas que promovem essa formação, muitas vezes, não a promovem tanto com o intuito 

da reciclagem, mas sim, mais de apoio aos exames, porque aquilo tem um exame de 

formação, etc… 

AB – Trata-se, desculpe, de uma certificação para a gestão e projectos, não é? 

PM – É, exactamente. E portanto, nessa perspectiva, é desejável que essa reciclagem seja, 

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, como também não se procura, s e calhar, com muita – também não é fácil encontrar 

– mas, se calhar, também não se procura com bastante assertividade, encontrar aquelas 

empresas que realmente façam a formação adequada e profunda que vá ao encontro das 

necessidades eu aqueles colaboradores têm, em áreas muito específicas. 

AB – Nesse caso, são sempre empresas ou entidades externas, as que fazem a 

formação? 

PM – Normalmente, são. 

AB – E o que é que lhe parece da formação que é promovida internamente, com 

recurso a pessoas da empresa? Que também acontece… 
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PM – Acontece. Eu, inclusivamente, até já participei uma vez ou duas numa formação 

dessas, no âmbito da gestão de projectos, dei – quer dizer, não foi bem no âmbito da gestão 

de projectos, foi no âmbito o curso penso que se chamava qualquer coisa como Gestão do 

Estaleiro ou qualquer coisa assim. Eu fui lá falar num módulo sobre gestão do contrato ou 

gestão das subempreitadas, qualquer coisa assim desse género. Parece-me interessante que 

as empresas promovam esses cursos de formação, agora, de facto, é sempre difícil conjugar 

a vida profissional com a formação, a não ser que a pessoa tenha muito tempo livre e se 

possa dedicar. 

AB – Por exemplo, nesse caso concreto, como é que esse curso foi organizado? 

Limitou-se a chegar lá e dar a formação ou participou na própria concepção dos 

conteúdos do curso? 

PM – Não, 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. 

AB – Mas, por exemplo, numa formação como essa, assim, tão técnica e tão 

específica, quem é que coordena esse curso? Alguém técnico ou são os RH? 

PM – Na altura, isso era, 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. 

AB – Em relação aos resultados - passando agora já um pouco para os resultados e 

a avaliação dos cursos promovidos pelos RH- acha que há depois resultados ao 

nível do trabalho? as pessoas vão fazer os cursos e depois aquilo tem aplicação ao 

nível do trabalho? 

PM – Depende. Acho que fica sempre qualquer coisa dentro da cabeça das pessoas. Agora, 

depende muito da hierarquia dessas pessoas e da forma como essas pessoas trabalham e da 

forma como estão integradas nas equipas de trabalho. Portanto, tem que haver aqui uma 

linha condutora e isso, às vezes, falha. Tem que haver aqui uma linha condutora entre a 

formação – quando entramos em áreas muito específicas e queremos estandardizar 

determinadas áreas de funcionamento como é a gestão e a gestão dos contratos, etc- muitas 

vezes fugimos um bocado à regras instituídas nas empresas que muitas vezes não 

acompanham as boas práticas, as chamadas boas práticas de gestão, neste caso, a gestão 

dos contratos. Não quer dizer que a empresa não saiba trabalhar. Trabalha mas utilizando 

outras práticas que muitas vezes não são as que constituem os melhores resultados e é 

preciso, muitas vezes, que nós transmitimos – os formadores, nesse caso, transmitem 

alguns conhecimentos a essas pessoas mas é necessário que essas pessoas dentro das 

organizações também tenham chefias que estejam sintonizadas com esta maneira de 

trabalhar e com estas boas práticas, porque se essas pessoas não estiverem sintonizadas 
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com essas boas práticas, o que acontece é que as pessoas, “pronto, ok, é tudo muito bonito 

mas é teoria”, não é? E portanto, fica a saber mas não vai aplicar e nessa perspectiva, não 

funciona. A pessoa fica com esse conhecimento que dura algum tempo mas depois não o 

aplica, por outro lado, quando há realmente uma linha condutora e todas as hierarquias 

estão sintonizadas com determinadas práticas, claro que as formações têm um impacto 

muito maior e muito mais profícuo do que se não tiverem essa linha condutora. É mesmo 

essencial e essa linha condutora manifesta-se a todos os níveis. A formação, se a não tiver 

quer ao nível básico, quer ao nível intermédio, quer ao nível de direcção, nunca funciona. 

Para as coisas funcionarem tem que haver esse conhecimento, essa articulação de todos os 

meios hierárquicos dentro da empresa. Têm que estar todos em sintonia para as coisas 

funcionarem. 

AB – Refere-se também ao dar continuidade ao nível do trabalho, do que é referido 

na formação, não é? 

PM – Exacto. E a própria chefia perguntar mesmo à pessoa “então mas o que é que lhe 

ensinaram no curso? Não foi a boa prática de fazer isto assim e assim? Então porque é que 

está a fazer mal?” pronto, era este questionamento que era necessário depois de uma 

formação nessa área. E isso, se calhar, não acontece porque a chefia nem sequer trabalha 

assim e nem sequer tem conhecimento que pode fazer de outra maneira. Pronto, às vezes 

há esta falha de comunicação e de integração, dentro das empresas. Quando estamos a falar 

de empresas com alguma dimensão. Às vezes, acontece essas falhas e portanto há que limar 

estas arestas todas, e não é fácil. 

AB – Para além dos cursos que tem referido - são cursos ou formação mais 

estratégica orientada para a resolução de problemas ou para a sua antecipação, e 

tendo em vista o trabalho – para além desses, acha que a empresa promove outro 

tipo de formação que contribua mais para o desenvolvimento pessoal, social dos 

trabalhadores e não tanto uma formação meramente orientada para a tarefa? A sua 

opinião… 

PM – Acha que o Inglês pode ser integrado nesse campo, ou não? 

AB – Sim, depende um bocado do objectivo, não é? Se é realmente dar 

competências porque a pessoa tem interesse em desenvolver. 

PM – Normalmente, é. Nenhuma empresa, que eu conheça, promove cursos para os seus 

colaboradores sem eles realmente terem uma aplicação para a sua função. Mais que não 

seja, pode… 

AB – Acha que não… 

PM – Eu não conheço, não conheço nenhuma empresa que promova formação para os seus 

colaboradores que seja meramente para eles irem lá divertirem-se ou para aprenderem mais 
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umas coisas para o seu próprio conhecimento pessoal e não seja para a empresa ter algum 

retorno dessa formação. Não conheço essa filantropia nas empresas. 

AB – Bem, já referiu, pelo menos, os idiomas ou o caso do Inglês… 

PM – Sim, isso, as empresas e 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. 

AB – Uma vez mais, a sua opinião. Para além de cursos e acções de formação, acha 

eu há, ao nível do trabalho, nomeadamente numa equipa, formas de organização 

do trabalho que podem ser, por si só, formativas? Quer dizer, nós aprendemos, não 

apenas nos cursos, não é? 

PM – Sem dúvida. As pessoas quando chegam às empresas….aliás, nos cursos aprende-se a 

ir à procura das coisas e aprende-se que as coisas existem, mas depois, quando se vai para 

uma empresa, aquilo eu é exigido às pessoas não vem escrito em lado nenhum. Portanto, as 

pessoas são inseridas numa empresa e a realidade do trabalho é completamente diferente da 

realidade académica. Nem na universidade se cria ou se explica como é que uma empresa 

funciona. Isso é, quanto a mim, uma lacuna do nosso sistema universitário. Não há essa 

interacção entre o mundo empresarial e o mundo académico. Parece que estão de costas 

viradas, às vezes. E o que acontece é que as pessoas vêm para as empresas e é como se 

não soubessem nada. Chegam à empresa e vão aprender tudo. A empresa tem um sistema 

informático que a pessoa não conhece e podem até ser os maiores craques em informática, 

mas portanto, têm que aprender também o que serve para gerir a dinâmica interna da 

empresa, facturações, abertura de projectos, gestão dos projectos, depois tem o sistema da 

Qualidade. 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. 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? Estamos a falar de uma pessoa que vem da universidade e entra 

numa empresa. 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\9\ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_2.doc - 

ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_2 
8

AB – E no âmbito das equipas que gere, tem alguns princípios ou algumas… 

PM – Tenho. Normalmente, não está escrito em lado nenhum mas eu aplico determinadas 

regras, aplico e promovo determinada organização nas pessoas que entram. Por exemplo, 

em termos da organização do seu computador: de uma forma geral, faço uma primeira 

abordagem com a pessoa em que explico que se a pessoa tiver uma determinada 

organização, isso é mais fácil para ela para poder trabalhar porque ela vai interagir com 

determinados departamentos, com determinadas realidades e portanto, sugiro à pessoa que 

ela crie determinadas pastas no seu computador, e dou o exemplo do meu computador. E 

mostro o meu computador. A pessoa naquele momento não consegue perceber se aquilo é a 

melhor maneira ou não, mas, normalmente aderem. Aderem e mantêm. Tenho constatado, 

mais tarde, quando falo com essas pessoas, tenho constatado que mantêm a mesma 

organização porque consideraram que aquela organização até funcionava. Depois, claro, a 

pessoa é livre de criar as pastas que quiser, no seu computador, etc. mas, há determinados 

parâmetros de organização que eu acho que são importantes a pessoa seguir para o próprio 

funcionamento interno das equipas. Depois, para além dessa organização que tem a evr com 

a integração da pessoa na empresa, dou também todo o apoio à pessoa no âmbito técnico. 

Portanto, normalmente, as pessoas têm dúvidas ao fazer determinados trabalhos muito 

específicos, e eu digo sempre que estou disponível para esclarecer essas dúvidas técnicas 

que as pessoas têm e normalmente até perco – perco… utilizo uma parte do meu tempo a 

dar esse apoio à pessoa que a pessoa precisa de saber como é quês e resolvem 

determinados assuntos. Se não tiver ninguém que lhe dê a mão, a pessoa acaba por se 

desenrascar mas muitas vezes não se desenrasca, o desenrascar não é a solução que se 

pretende. Pretende-se aqui que a pessoa dê uma solução que seja ao mesmo tempo uma 

solução criativa e de promoção de melhoramentos ao nível da execução daquelas tarefas, 

não é? Não interessa que a pessoa esteja aqui para desenrascar…interessa que esteja aqui 

não só para a sua motivação ser cada vez maior como também realizar um trabalho que seja 

o espelho da própria empresa e que cumpra os objectivos que os projectos têm e que as 

empresas assumem com outras empresas, da melhor maneira, não é? E nessa perspectiva 

dou sempre ajuda às pessoas que trabalham comigo para as pessoas consigam atingir esses 

objectivos. 

AB – Ainda mais uma ou duas questões que eram, nomeadamente, em relação ao 

seu departamento, falávamos em situações mais informais, relacionadas com a 

organização do trabalho. Mas em relação a formação, ainda que não lhe chame 

formação, organiza ou organizou, de uma forma mais estruturada, eventos com 

carácter formativo, ou se conhece, dentro de outras áreas… 

PM – Concretamente chamando formação e levando as pessoas para uma sala para lhes dar 

a formação, não. Mas todo o nosso trabalho é um trabalho que, pelo menos para as pessoas 

que entram de novo e que estão a fazer as coisas pela primeira vez, acaba por ser um 

trabalho formativo porque as pessoas neste tipo d e trabalho, neste ramos da engenharia, 

nós trabalhamos em equipa, com objectivos e as pessoas ao inserirem-se nessas equipas 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\9\ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_2.doc - 

ulsd060995_td_Apendice_9_Efacec_2 
9

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 que aquela pessoa tem que 

tomar e isso acaba por ser uma formação constante até a pessoa ser quase autónoma, não 

é? A pessoa desde que entra até chegar a um determinado nível, está sempre em formação 

constante, está sempre a aprender. 

AB – Sim, mas promove alguns momentos que identifique com esse carácter mais 

formativo? 

PM – Lá está, há aquela situação que já lhe falei há um bocado, da parte técnica, que às 

vezes, dedico mesmo uma parte do meu tempo a explicar à pessoa como é que aquilo se faz 

e faço mesmo de professor: ponho a pessoa, quer dizer, faço de professor não formal 

“então, pensa lá nisto e vê lá como é que conseguimos aqui chegar à solução” e a pessoa vai 

pensar e depois trás uma solução e eu depois analiso, vejo se realmente é a melhor solução 

ou não é, 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. A partir daí, as pessoas têm elas próprias que dar os seus 

passos, o que nem sempre acontece. Há pessoas que não querem dar os passos ou não 

estão preparadas para os dar, ou não estão interessadas, há vários motivos. 

AB – Muito bem. Uma última questão, em relação à formação de integração - não 

sei se quer recordar o seu exemplo, ou como é que se passa actualmente, com as 

pessoas que entram para as áreas, há um plano, participam na definição desse 

plano, como é? 

PM – Isto, neste momento, penso que está um pouco diferente daquilo que era quando eu 

entrei para a empresa. Eu quando entrei para a empresa já tinha trabalhado noutros lados, a 

Efacec é já a 5ª empresa onde eu trabalho. Enfim, já tinha outras ideias de outras 

organizações. Mas é sempre uma aprendizagem porque cada empresa é única na sua 

existência e na sua maneira de ser, tem sempre os seus programas informáticos e de 

Qualidade próprios, tem sempre as regras internas e procedimentos e é sempre uma 

aprendizagem. 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. 
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AB – Mas foi mais por sua auto-recriação e não pela existência de um plano… 

PM – Sim, eu fui muito à procura das soluções. Mas também depende das pessoas. Há umas 

eu vão mais à procura outras que ficam mais à espera. Depende muito do feitio de cada um. 

AB – Há alguma questão sobre formação… 

PM – Já agora, só para completar a informação…Agora sei que está um pouco diferente. Até 

sei que promovem, a empresa tem o manual do colaborador, mais completo, agora até está 

acessível na Intranet, a tecnologia também evoluiu e as coisas estão bem mais acessíveis e 

portanto, até promovem visitas ao nível do grupo, as pessoas são integradas nessas visitas 

que fazem às várias empresas e a pessoa conhece melhor o grupo. É uma integração 

diferente, acho que mais interessante, mais positiva. 

AB – Mesmo para terminar, perguntava-lhe se há alguma questão que eu não lhe 

tenha colocado. Alguma questão importante sobre formação, algum aspecto que 

queira completar…Falámos dos diagnósticos, da avaliação, da sua colaboração na 

formação, dos resultados que a formação tem para as pessoas nas áreas que 

coordena, falou de situações menos formais… 

PM – Acho que se falou um pouco de tudo… 

AB – Só não lhe perguntei, já agora e para terminar, na sua opinião, como é que 

deve ser a formação do futuro? Em sala com formadores, no posto de trabalho, em 

e-learning… 

PM – Acho que há lugar para todos esses níveis de formação. A formação tem que ser 

adequada ao tema. Assim como para se fazer uma formação técnica, tem que se mostrar no 

laboratório, para se mostrar na prática como é que as coisas funcionam, numa formação 

económica ou em gestão de projectos, tem que se montar um esquema que funcione, acho 

que não há regras específicas para se fazer formação, acho que elas têm que ser adequadas 

àquilo que se está a explicar. Não considero que a formação seja uma coisa que exista com 

uma sala de aula, com um professor, umas cadeiras. Não, considero que tem que ser 

adequada aquilo que se vai ensinar. Só assim é que se consegue atingir os objectivos e 

transmitir conhecimento, tem que se inserir a pessoa num ambiente que propicie uma 

melhor aprendizagem. Dependendo daquilo que se está a ensinar. 

AB – Muito bem, considera, portanto, todos esses ambientes… 

PM – Considero. Todos esses ambientes, o e-learning é uma forma que para determinadas 

formações se calhar é perfeito e para outras é impossível, a sala com formador a debitar 

matéria, para determinados assuntos é proveitoso e para outros não funciona. Não considero 

que seja uma coisa linear. 
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AB –Muito obrigada. 


