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PEFA01 

Efacec 

Destinatários da Formação - Divisão de Transportes / Daniel Leão (Engº) 

Entrevista 1: 09/12/08 das 12h40 às 13h15 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhe perguntar qual é a sua função na empresa… 

DL– Neste momento dirijo um grupo, tenho uma obra em Dublin e dirijo um grupo para aí 

com 10 pessoas. 

AB – Mas as suas funções, a sua formação… 

DL– Sou engenheiro electrotécnico. Neste momento sou responsável pela execução do 

projecto de Dublin, na Irlanda. 

AB – Portanto, um projecto da Efacec, no âmbito da internacionalização… 

DL– Sim, o metro de Dublin. 

AB – E há quantos anos está na empresa? 

DL– Há 9 anos. 

AB – Qual é a sua opinião sobre a formação, a política de formação. Considera que 

a Efacec é uma empresa que investe em formação… 

DL– Investe muito em formação. Nós temos a formação, basicamente, que necessitamos e 

que muitas vezes gostaríamos de ter porque muitas vezes não é necessário ter formação em 

Francês mas a empresa disponibiliza essa formação se for necessário, de acordo também 

com a Direcção. Aqui nesta empresa já tive formação de Inglês, Francês, de Eplan, toda a 

formação que necessitei para desenvolver o meu trabalho. 

AB – Mas essa formação é proposta pela empresa ou foi o Daniel que propôs? 

DL– Mais ou menos em Abril, fazemos o GDD que é a Gestão de Desenvolvimento e 

Desempenho onde indicamos os cursos que nós desejamos e depois quando chega à altura e 

os cursos são organizados, a DRH solicita à nossa direcção que nos disponibilize para essas  

acções. Nós, quando necessitamos de alguma formação, para desenvolver um certo tipo de 

trabalho, por exemplo agora, uma formação que estamos a ter, neste processo de 

internacionalização, que é de Inglês, é uma formação à parte da formação que a Efacec tem 

proposta anual. Nós precisamos de uma formação específica e intensiva para os funcionários 

irem para Dublin e estamos a tê-la, 4 vezes por semana, todas as semanas. Uma formação 

mais intensiva, mais acelerada, porque as necessidades da obra assim são necessárias. 
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AB – Então como tipificaria a formação da empresa? Formação de idiomas, já 

referiu, depois dentro da formação técnica específica já das áreas da engenharia, 

existe alguma coisa… 

DL– Existe também muitos cursos técnicos, principalmente , penso que na Arroteia e na Maia 

existe muito mais do que aqui em baixo. Mas aqui também existe, a nível de ferramentas 

computacionais como o AutoCad, Office, Windows, existe uma lista bastante grande de 

cursos, a nível de idiomas, a nível de gestão, a nível informático, mesmo a nível de cursos 

técnicos também existe qualquer coisa, não sei precisar agora mas sei que existe porque já 

os vi. Mas, como tenho a formação académica, dispenso um bocado essa parte. Mas existe 

todo o tipo de formações. 

AB – A formação que há um bocado me disse que está agora a faltar, por exemplo… 

DL– É de Inglês. 

AB – Ah, é de Inglês. Muito bem. Daquilo que sabe e que vê acontecer aqui na 

empresa, nomeadamente, ao nível mais da formação técnica, quem é que costuma 

dar a formação, em que contextos ela ocorre, se é no contexto tradicional de sala 

com formador, quem é que dá a formação? 

DL– Por norma, é no contexto de sala, pelo menos aquelas que eu tenho tido, formações 

internas dentro da Efacec mas em sala também fora da Efacec, também já tive. Também sei 

que existem simulacros, quando houve o curso de bombeiros no âmbito da segurança aqui 

no edifício. Sei que foram para um pavilhão antigo, fazer mesmo um simulacro, o que fosse 

necessário, e os cursos técnicos também passam por não sei precisar nenhum mas penso 

que no caso de a formação ser necessária, por exemplo de electricista, também vão para o 

terreno fazer a formação adequada. 

AB – Alguma vez participou como formador? 

DL– Não, como formador, não. 

AB – E outros colegas ou outras pessoas da empresa que participam… 

DL– Sim, existe. Sei que há formações que são dadas por funcionários da Efacec mas nunca 

participei em nenhuma. 

AB – Nas formações, alguma vez lhe foi solicitado algum estudo, alguma 

preparação para a formação, nem que seja um questionário, com vista a um 

diagnóstico, no sentido de adequar a formação ao grupo… 

DL– Sim, sim. 
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AB – Pode descrever alguma situação? 

DL– Por exemplo, no Inglês, para adequar o nível – acho que era o Wall Street, uma dessas 

escolas conhecidas que estava a dar a formação, e fazíamos sempre o teste, o diagnóstico 

para saber se encaixávamos no nível I ou num nível mais elevado. 

AB – No caso dos idiomas isso é mais ou menos vulgar acontecer. Referia-me mais 

a alguma formação técnica, o desenvolvimento de alguma ferramenta específica, 

algum processo ou sistema… 

DL– Temos uma ferramenta – já é um bocado a nível internacional – uma ferramenta 

específica de desenvolvimento de projecto que é o Eplan – já tivemos essa formação, houve 

um questionário penso que daqueles mais para cumprir o proform; no fim houve uma 

avaliação também para ficar nos registos a avaliação do formador, da formação, nada de 

muito concreto. Não é tão específica como os diagnósticos dos cursos de línguas. É mais um 

proform do que outra coisa qualquer. 

AB – E em relação à avaliação dos cursos, referia-se àquele questionário no final do 

curso, não é? Mas para além disso, alguma vez participou nalgum tipo de estudo ou 

questionário com o objectivo de avaliar o impacto da formação ao nível do 

trabalho? 

DL– … 

AB – Pergunto-lhe, agora, como coordenador de uma equipa, como é que avalia ou 

como é que sabe se uma formação foi eficaz, em termos do trabalho realizado… 

DL– Se as pessoas conseguirem desenvolver o trabalho com essas ferramentas, foi eficaz, se 

não conseguirem, não foi eficaz, não é? Por exemplo, no caso da formação técnica que 

tivemos de Eplan, foi eficaz para grande parte das pessoas que lá estiveram. No meu caso, 

também lá estive não foi eficaz porque eu nunca mais utilizei a ferramenta, como é obvio, foi 

uma formação um bocado desperdiçada, para mim; para a equipa foi aproveitada porque o 

resto dos elementos estão a trabalhar perfeitamente com aquela ferramenta. 

AB – Pode só detalhar um pouco mais como é que foi organizada e como é que se 

desenvolveu essa formação? Foi uma sugestão sua? 

DL– Sim, foi uma sugestão da equipa. Pedimos aos RH e os RH organizaram a formação e 

nós pura e simplesmente fomos assistir. Pedimos a formação, a formação foi arranjada e nós 

participámos. 

AB – E foi dada por alguém de fora… 

DL– Foi dada por uma pessoa que é especialista na ferramenta, de fora. 
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AB – E participou, de alguma forma, na organização, ao nível dos conteúdos…ou só 

pediu? 

DL– Pedimos, dissemos qual era o nível, porque já é uma formação habitual. Dissemos que 

era o nível de principiante, que era para pessoas que nunca tinham utilizado a ferramenta e 

o formador veio e deu a formação nesse âmbito. É fácil uma pessoa organizar uma formação 

para pessoas que estejam no nível zero. Quer dizer, pura e simplesmente, não conhecem a 

ferramenta e a formação é dada nesse sentido. Agora uma formação que em princípio, vai 

haver – quero ver se em Fevereiro, Março do ano que vem, que já é para apurar, aprofundar 

um bocado a ferramenta, já vai ter que ser justificado de outra maneira e organizado de 

outra forma. 

AB – Portanto, pensa que terá que ter uma intervenção maior? 

DL– Sim. 

AB – Por exemplo, neste projecto que tem agora em Dublin, como é que preparou, 

quer dizer, para além do idioma, as pessoas já tinham todas, a formação 

necessária… 

DL– Excepção feita ao idioma. Neste momento temos uma formação, as pessoas antes de 

irem, tiveram uma formação intensiva aqui em Portugal e os que cá estão ainda estamos a 

tê-la, já temos em Dublin 8 pessoas. Duas não precisavam de formação porque já sabiam 

falar perfeitamente inglês. As outras 6, não sabiam falar inglês, tiveram uma formação cá e 

agora vão começar no início do ano com uma formação de inglês para estrangeiros na 

Irlanda para as pessoas que estão lá deslocadas. Cá vamos continuar a ter a nossa 

formação, intensiva, de inglês, até sabermos dizer qualquer coisa. 

AB – E a sua equipa, qual é o nível? São operários especializados, são… 

DL– Desde operários, e até ajudantes de operários até engenheiros. Temos 5-6 engenheiros, 

temos 4-5 técnicos, mais 6 operários, em Dublin, é bastante diversificado. 

AB – E na sua opinião, voltando um pouco à questão inicial, considera que a 

formação na Efacec é mais reactiva ou proactiva? 

DL– Tem uma reacção bastante proactiva porque existe uma lista bastante grande, 

anualmente, de cursos…os cursos já existem todos. Não há nenhum curso que seja criado 

para uma necessidade. Por norma, o que é criado e que é reactivo é, uma necessidade de 

um grupo, de uma equipa, é solicitada e como é óbvio, é reactiva. Mas, por norma, se 

calhar, 99% dos casos é proactiva, dos RH. 

AB – E a formação que normalmente sugere ou pede, o que tem acontecido, a 

resposta é … positiva? 
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DL– Sim, é sempre positiva. Acho que nunca tive uma resposta negativa. 

AB – E qual é que é a percepção que tem em relação ao público-alvo da formação? 

O que é que a empresa valoriza mais em termos de destinatários… são os 

operários, são os engenheiros… quem é que tem mais formação nesta casa? 

DL– Acho que é transversal. Os cursos são diferentes, como é obvio, mas mesmo para o 

pessoal operário, existe sempre os cursos de socorristas, os cursos de electricistas, de … 

existem sempre bastantes cursos porque eles têm os cursos para chefe de equipa, para 

encarregado, os cursos para… 

AB – Pedia-lhe agora que se recordasse do tempo em que entrou para a Efacec. 

Como é que foi a sua integração na empresa? Teve algum plano de formação? 

DL– Não. A minha entrada para a Efacec foi um bocado caricata. E era para ser por muito 

pouco tempo, era para ser por um mês, para fazer um trabalho muito temporário - está um 

mês bastante longo, até hoje – mas na altura não tive formação nenhuma porque entrei na 

perspectiva de me ir embora logo a seguir. As pessoas que me contrataram era para fazer 

um trabalho que demorava 1 mês, 2 meses e ia-me embora, nunca tive essa formação e 

também nunca precisei dela para as funções que exercia na altura. Então foi uma integração 

assim um bocado… 

AB – …directamente no terreno… Dos resultados dos projectos nos quais tem 

participado, acha que a empresa retira desses resultados alguns inputs para 

formação? Por exemplo, um projecto que tenha corrido menos bem, servirá para 

depois organizar alguma formação, ou o contrário,… 

DL– Nós não temos formação específica para os projectos que estamos a executar. Como é 

que eu hei-de explicar? Nós aqui fazemos projectos para sub-estações – tracção, 

principalmente, mas não temos nenhuma formação para subestações – tracção. Temos 

formação de Inglês, de AutoCad, do Windows, do Office, de todas as ferramentas que andam 

à volta do que nós precisamos mas não temos nenhuma formação que nos forme para aquilo 

que fazemos. Isso é uma coisa que vai nascendo ali no grupo, no dia a dia com o trabalho. 

Portanto, não dá para aproveitar o resultado final do nosso trabalho para ter outras 

formações para melhorar esses aspectos. Melhoramos, quando avançamos para um outro 

projecto, não vamos correr os mesmos erros que corremos em projectos anteriores. Mas, 

quer dizer, não há uma formação para isso. 

AB – Não há uma formação, digamos, formalmente instituída como acção de 

formação. Mas, aproveito a sua resposta para lhe perguntar: há outras actividades 

que considere – na sua opinião – que podem ter igualmente um carácter formativo? 

Ou seja, elas não são cursos ou acções de formação… 
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DL– Por norma, nomeadamente os engenheiros, quando entram aqui nesta casa, precisam 

de 1 ano ou 1 ano e meio para começarem a produzir. Vêm da escola, estão 1 ano ou ano e 

meio a fazer, a ajudar qualquer coisa e só a partir de 1 ano e meio, 2 anos, 1 ano, depende 

do período – quer dizer, não tem uma formação para cada pessoa que vai entrar aqui – a 

pessoa vai fazendo o que lhe vai aparecendo, mas só ao fim de em média 1 ano e meio é 

que está apta para desenvolver qualquer tarefa. Quer dizer, eu entendo este período de ano 

e meio como formação. Agora, por acaso, entrou hoje um elemento e a semana passada 

entrou outro, lá para o nosso grupo, estão a ler informação, estão a ver o que é que é, vão 

começar daqui a 1 semana ou 2 a fazer um bocadinho do projecto, muito específico, uma 

coisinha muito pequenininha, depois passam para uma coisa maior, uma coisa maior, até 

serem completamente independentes, demora sempre bastante tempo. 

AB – E é o Daniel que organiza essas práticas de formação em contexto de 

trabalho? 

DL– Está instituída nas pessoas, quer dizer, chega uma pessoa ao pé de nós não sabe fazer 

nada. Nós damos-lhe uma coisinha pequena para fazer. Se essa pessoa conseguir fazer essa 

coisinha pequenina, a seguir damos-lhe uma maiorzinha… 

AB – Muito bem, mas, coloca esses novos elementos junto de outros profissionais? 

DL– De outra pessoa que já sabe. Por norma, temos uma pessoa, por norma, se 

contratamos é porque essa pessoa está sobrecarregada com trabalho. Contratamos outra 

pessoa para ajudar essa e essa há-de passar-lhe algum trabalho e até que há-de chegar o 

momento em que essa pessoa já consegue fazer o mesmo trabalho dessa pessoa que veio 

ajudar. E natural. Penso eu é do ser humano. 

AB – Portanto, é uma formação em contexto de trabalho, o que acontece. 

DL– Exactamente. É uma coisa natural, não é uma coisa que seja pensada, organizada. Mas 

é uma formação natural… 

AB – …E que está instituída e que acontece no dia a dia… 

DL–  A semana passada entrou um colega e esteve a ler, no primeiro dia, os estatutos, não, 

o manual do colaborador, agora esteve a ler uma tese de mestrado na nossa área, uma tese 

de doutoramento de um da nossa área que nós temos aí que era para ele perceber o que é 

que nós fazemos aqui. A pessoa na primeira semana não vai conseguir fazer nada daquilo, 

pois, não se vem da escola e pega-se numa tese de doutoramento e sabe-se fazer o trabalho 

final. Mas já tem ideia sobre daqui a uns anos o que é que ele tem que conseguir fazer. 

Agora, larga aquela tese e começa a fazer o trabalho do dia a dia e o objectivo é daqui a um 

tempo ele chegar àquele ponto. Não é fácil… 
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AB – Refere-se, imagino, nomeadamente, à gestão e projectos que aqui na Efacec 

têm que desenvolver… 

DL– Refiro-me à gestão técnica, mesmo. De tecnicamente conseguir fazer face às 

necessidades. A gestão de projectos já tem a ver com o tempo que se está cá, quando se 

conseguir assimilar n funções técnicas e se se tiver a ambição de passar a uma gestão de 

projecto, passa-se mas também não há uma formação – bem, aí já há algumas formações 

adequadas para isso. Mas as pessoas não são formadas para ficarem como gestores de 

projectos, organizadoras. As pessoas são formadas para tecnicamente saberem responder  

às questões. Se souberem responder tecnicamente às questões todas, é normal que fiquem 

a organizar um grupo de trabalho, com vários braços e não fiquem só a ajudar… 

AB – Daquilo que tem referido, parece que a formação é muito orientada para a 

resolução de problemas e de dar resposta ao trabalho que é desenvolvido, não é? 

Para além disso, considera que existe alguma outra formação - ou até as tais 

actividades que não sendo de formação têm um carácter formativo – que possa 

contribuir para o desenvolvimento pessoal e social dos trabalhadores? 

DL– Sim, penso que sim. Existe bastantes formações de carácter – estava-me a lembrar de 

algumas formações do género de Chefias, de orientação de pessoas… 

AB – Da área comportamental, de liderança…? 

DL– Exactamente, há alguns cursos de liderança, bem, não era de liderança, tem a ver com 

o saber lidar com as pessoas, comunicação, etc e penso que isso não tenha a ver 

directamente com o trabalho que se está a executar, que dizer, mas vai influenciar um 

bocado a maneira de ser da pessoa e não influenciar directamente a maneira de trabalhar. 

Daqui a alguns tempos aquela formação vai dar frutos e quando é assim, influencia a 

maneira de pensar das pessoas, penso que não é uma formação para o trabalho, mas é uma 

formação para a pessoa, para a vida. 

AB – Uma última questão - ainda como coordenador de uma equipa, que é, acha 

que há formas de organização do trabalho que são por si só formativas e que 

contribuem para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Isto é, nós 

aprendemos e não é apenas nos cursos… 

DL– Pois, aqui, literalmente, não.  Nesta área, os cursos que nós temos é só mesmo para 

auxiliar. 

AB – Muito bem. Mas então, quais é que são as formas de organização do trabalho 

que mais contribuem para…já referiu uma forma que é quando põe os mais novos a 

aprender com os mais experientes… 
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DL– Por norma, a principal formação que nós temos é essa mesma. Tem a ver com a pessoa 

que está a trabalhar com alguém, essa pessoa mais experiente vai-lhe dando bocadinhos de 

trabalho, cada vez mais, até que essa pessoa vai ter tanto trabalho que já vai precisar dos 

seus colaboradores para o ajudar. Depois já fica a coordenar uma equipa, outra vez de 

pessoas que fazem coisinha pequeninas e já conseguem reagrupar essa informação toda. 

Práticas instituídas, para que seja propositada essa formação, não tenho conhecimento 

assim de mais. Talvez haja assim intencionalmente mas não estou, não sei nomear uma. 

AB – E nunca aconteceu, organizar na sua equipa ou em equipas às quais tenha 

pertencido, alguma formação, uma coisa feita ali entre vós, que nem sequer passa 

ao conhecimento dos RH porque não há necessidade disso, porque são coisas muito 

técnicas… 

DL– Muito pontualmente, temos. Quando existe um certo número de pessoas a começar uma 

nova actividade, existem regras, maneiras de raciocínio que têm que ser impostas. Num 

trabalho de equipa não pode haver cada um a raciocinar para o seu lado. Tem que haver 

uma espécie de uma estratégia de raciocínio. E por norma existe uma reunião, uma 

formação, de 1 dia, 2 dias no máximo, para delinear estratégias e maneiras de pensar para 

que quando as coisas são reunidas outra vez, virem todas em conformidade. Temos por 

exemplo, um projecto é dividido em 10 mini-projectos mas para o cliente só pode ir um 

projecto. Quando existe uma formação para delinear a estratégia que é para quando 

estamos a juntar os 10 mini-projectos, facilmente, os consigamos reagrupar e facilmente 

saia 1 projecto único para o exterior. Tem que haver sempre uma – eu digo mais uma 

delinear estratégias do que propriamente uma formação instituída.  

AB – Fazem isso como uma reunião de trabalho, portanto. E quanto tempo pode 

demorar? 

DL– Pode demorar, depende, por exemplo, a mais longa que tive, se calhar, demorou 3 dias 

que foi a pensar todos os esquemas eléctricos que íamos  necessitar para Dublin, houve uma 

pessoa já bastante experiente na casa que ia ter que instituir a maneira de pensar os 

esquemas eléctricos que é uma coisa muito específica, para várias pessoas e essa formação 

demorou – formação!? – essa reunião de trabalho, demorou cerca de 2-3 dias, com 

interrupções pelo meio, como sempre… 

AB – Mas, digamos, que foi um tempo de trabalho dedicado a planificação de 

trabalho… 

DL– Não, não é planeamento. Não teve a ver com isso. Tem mesmo a ver com maneiras de 

pensar e maneiras de agir, tecnicamente, dentro do projecto. 

AB – Então, considera que foi formação… 
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DL– Sim, considero que foi formação. Não foi uma formação instituída. Foi uma pessoa mais 

experiente que reuniu informação e transmitiu às pessoas com menos experiência e sugeriu 

como é que se devia agir tecnicamente todo o projecto. 

AB – Esses dados de número de horas, de pessoas em formação… 

DL– Sim, nesse caso, não foi contabilizado. 

AB – Porquê? 

DL– Não vai aos RH e quando não vai aos RH, sei lá! Podia ser uma formação organizada 

mas a pessoa, ali naquele caso, reunimos informação, distribuímos informação, mas é mais 

uma…, não foi propositado. Foi entendido mais como uma reunião de trabalho do que como 

uma formação. Quando é assim, não… 

AB – Há assim alguma questão que eu não tenha colocado sobre a formação e 

repare, não apenas a formação formalmente instituída. Eu acredito que nas 

empresas, se calhar, há muitas situações “não formativas” que acabam por ser 

mais formativas que muitos cursos de formação e, portanto, são essas acções com 

carácter até informal ou não formal que estou à procura…se se lembrar de mais 

alguma… 

DL– Aqui, a principal formação que temos é mesmo o trabalho. Não há nenhuma formação 

que nos consiga formar para o trabalho que realizamos. Não há a nível de universidades, não 

há a nível de empresas, não há nenhum nível que – eu ando à procura dela já há muito 

tempo – até no estrangeiro, que me consiga dar mais formação que aquela que nós temos 

aqui na nossa área em específico e se as pessoas conseguem ao fim de 1 ano e meio, 2 anos 

conseguem desenvolver algum projecto, quer dizer que estiveram em formação e a principal 

formação que nós temos é vir para aqui de manhã e sair daqui à noite e fazer o que 

fazemos. Não há instituto, não há nada que consiga formar pessoas para a nossa área. Pelo 

menos que eu tenha conhecimento.  

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

importante, que eu devia ter colocado? 

DL– Não, não tenho presente. 

AB – Muito obrigada. 

 


