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FALZ09 

Seguros Allianz 

Técnica de Formação: Manuela Neto 

Entrevista: 17/12/08 das 14h45 às 15h45 

______________________________________________________________ 

AB – Começo por lhe perguntar quais são as suas funções como técnica de 

formação da empresa. Eu vejo aí Direcção de Pessoas … 

MN – Uma das coisas que eu lhe trouxe que eu penso que poderá ajudá-la a perceber a 

nossa estruturação da nossa direcção é a nossa norma, isto inclusivamente para ver um 

pouco como é que as coisas estão organizadas em termos de informação, temos diversas 

formas de informação e todo este tipo de documentação no qual estão as descrições das 

funções, estão em papel. Encontramo-nos aqui, este é o nosso Organograma e nós 

encontramo-nos aqui no Planeamento e DO. Já tem aqui a ajuda de uma forma mais sucinta 

do que nós fazemos. A minha função, por descrição, sou técnica de formação, o que eu faço 

é todo o serviço que tem a ver com gestão, organização de formações, participamos no 

levantamento de necessidades, na elaboração do plano e depois é todo o processo de 

organização até ao fim de registo dos dados, grosso modo, a função será isto. Para além 

disso, eu tenho a responsabilidade no âmbito do PDO, pelos indicadores e estatísticas de RH. 

Estatísticas oficiais como sejam o balanço social – trouxe-lhe um exemplar, mas também 

todas as estatísticas de RH, não só de formação. Para além disso, tenho também os 

indicadores de RH que é uma informação, se quiser mais interna. Nós vamos trabalhando os 

dados de RH que são o nosso quadro de navegação interna, é uma prática, penso que seja 

uma boa prática e que eu divulgo trimestralmente para a empresa. Existe alguma 

informação para as chefias mas na realidade está numa pasta pública e qualquer pessoa da 

empresa poderá consultar e saber qual é o objectivo anual de RH. 

AB – Esses indicadores que refere, são, por exemplo, o absentismo, a rotação de 

pessoal… 

MN – A mobilidade, médias etárias, indicadores de recrutamento, antiguidade, entradas e 

saídas, divulgo trimestralmente mas faço a medição mensalmente mas decidi divulgar só 

trimestralmente. Dá um bom quadro da evolução, de como é que nós estamos. No fundo é 

um quadro de RH em todas as áreas. Para além disso, também faz parte das minhas 

funções, o controlo orçamental, exclusivamente da formação. 

AB – Portanto, existe um orçamento para a formação? 

MN – Como qualquer boa empresa, temos um orçamento específico para a nossa área e eu 

tenho criado uma série de mecanismos, em Excel, onde eu controlo do orçamento, para 

sabermos como estamos. Basicamente é isto. 
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AB – Começou por descrever as suas funções e agora pergunto-lhe como é que vê a 

formação nesta empresa: em termos de políticas, é uma empresa que investe, não 

investe, a  formação é a necessária e lógica, enfim, em geral, a sua opinião. 

MN – Nem sequer é uma questão de opinião. É uma questão de ter uma noção clara sobre 

qual é a nossa orientação. A nossa orientação é em termos de formação, não é fazer 

formação por fazer, nunca foi, e todos os anos, com os diversos responsáveis, a política 

nunca foi essa. Sempre foi fazer formação ajustada às verdadeiras necessidades, das 

pessoas e ou da empresa. Porque nós fazemos um levantamento de necessidades que vai 

dar origem a parte do plano, mas essa não é a única fonte. Há formação que fazemos em 

função de orientações e estratégias da empresa, por exemplo. Vejamos o próximo ano, 

penso que a Vanda já lhe terá falado que estamos num processo de iberização. Este 

processo vai resultar numa alteração do sistema informático, inclusivamente, a nível dos 

nossos produtos, ou seja, aqui não temos um levantamento de necessidades, há uma 

mudança e vai ser feita formação e está a ser organizada, estruturada com base na 

orientação estratégica da empresa. 

AB – Além disso, referiu que fazem o levantamento de necessidades de formação. 

Existe um momento e um documento para isso… 

MN – Existe um momento e um documento se bem que este ano, está mesmo a ser um ano 

atípico. Este é o primeiro ano que não estamos a fazer um levantamento de necessidades de 

formação porque no próximo ano vamos estar vocacionados para esta mega formação e 

temos que preparar as pessoas todas para a mudança… 

AB – Por causa da reestruturação… 

MN – Por causa do sistema informático que vai ser mudado. As pessoas vão ter, isto mexe 

com a empresa toda praticamente. Isto implica que o nosso foco seja quase exclusivamente, 

isto, as pessoas vão ter que aprender a trabalhar com sistemas informáticos, vai haver todo 

um ajuste em termos de processos funcionais, além do sistema informático, os processos 

vão mudar, as bases inclusivamente dos nossos produtos podem sobre alterações. As 

pessoas vão estar vocacionadas para ali. Mas, normalmente temos um processo de 

levantamento de necessidades de formação que é lançado normalmente, funciona em 

cascata. Costuma ser lançado no final de Junho – Julho, segue para os directores de1ª linha 

e o objectivo é funcionar para baixo e depois para cima. Vai para as primeiras linhas, as 

primeiras linhas passam para todos os seus responsáveis, cada um faz junto dos seus 

colaboradores as necessidades que eles precisam, obviamente, com triagem e depois, o 

processo vai por aí acima, continua a ser sujeito a triagem e, a triagem final é um 

compromisso do director de 1ª linha que depois encaminha para nós e é a partir daí que nós 

elaboramos a nossa base de pedidos de formação e também que vai dar origem ao plano. 

Claro que com triagem nossa também. Porque às vezes nem todas as coisas são factíveis 

nem viáveis mas essa é a lógica. 
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AB – E esse documento que é enviado, nele constam já uma série de cursos, que é 

o catálogo, não é? 

MN – Sim, eu sei que a Vanda também já lhe falou nisso. Nós fizemos, até ao ano passado, 

não tínhamos uma oferta formativa estruturada e o ano passado estruturámos a oferta 

formativa porque – o que foi uma mais-valia, claro que tínhamos um espaço aberto para 

“outros cursos” se houvesse necessidade de pedir mas tínhamos uma panóplia de cursos, 

que era a nossa oferta formativa, que era aquilo que nos propúnhamos fazer para o próximo 

ano. E quando fazíamos o levantamento, as pessoas podiam escolher em função dos cursos 

já existentes. 

AB – Há pouco a Manuela referiu que o levantamento de necessidades não é a única 

fonte. Já referiu outra, mas pergunto-lhe se existem ainda outras fontes ou 

indicadores não de RH, outros dados da empresa, estou-me a recordar de dados de 

Qualidade, por exemplo, que sejam inputs para a formação. 

MN – Sem dúvida. Eu penso que já falou com a Joana, mas aí estamos um pouco, mais uma 

vez, na fonte das orientações estratégicas porque a Joana provavelmente falou-lhe no CFI 

(Costumer Focus Iniciative), as iniciativas de focalização no cliente e ter-lhe-á falado no NPS 

(Net Promotore Squore) que são os indicadores de satisfação do cliente, ela ter-lhe-á falado 

nisso… 

AB – Falou em geral, não nesses indicadores em concreto. 

MN – Eu estou-lhe a falar nisto especificamente porque este é um bom exemplo e já que 

falou nesse assunto da Qualidade, nós tivemos ainda este ano no primeiro semestre e ainda 

com grande impacto em 2007, e foi feito não para toda a empresa mas para muitas áreas 

como sejam a direcção de vendas, as áreas de produtos, as áreas técnicas, estivemos a 

fazer formação de gestão de reclamações sendo que essa necessidade veio exactamente da 

necessidade que sentimos de dar resposta e de melhoria relativamente à maneira como 

tratávamos as reclamações e estando ligado com as tais iniciativas d e focalização no cliente 

e, especificamente, por isso é que lhe estou a falar do NPS, que quando nós decidimos 

começar com estas acções de formação, foi na sequência dos primeiros que fizemos e que 

nos dava – porque aquilo tem várias áreas e uma delas era a gestão d e reclamações tinha 

resultados muito maus o que indicava claramente que essa era uma área que nós tínhamos 

que trabalhar. As pessoas quando faziam uma reclamação sentiam que o tratamento não 

estava a ser bem feito.  

AB – Mas quem identificava isso era a área da Qualidade… 

MN – Exactamente, no tal indicador NPS, no item gestão de reclamações, que os resultados 

estavam muito maus, que era uma coisa que por nós, nunca íamos chegar lá, só se víssemos 

aquilo publicado e, automaticamente, a Joana reagiu, falou connosco, fizemos reuniões para 

definir o que se pretendia, quem seriam os intervenientes, o que era preciso fazer, decidimos 
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trabalhar duas grandes áreas, uma tinha a ver com registos no sistema informático e outra 

parte, a comportamental que tinha que ser trabalhada para melhorar os níveis de 

atendimento. Definimos quem é que ia fazer o quê, tínhamos algumas empresas, decidimos 

quem é que ia dar a parte comportamental, fizemos toda a organização da parte 

comportamental, uma vertente de cliente interno e iniciámos a formação. Eu estive muito 

envolvida neste projecto, portanto não se admire se eu falar muito sobre isto. Tivemos 

imensos resultados. 

AB – Mas, envolveu, para além das empresas externas, pessoas da organização… 

MN – Tivemos duas grandes componentes que eram feitas em momentos diferentes. Uma 

formação comportamental e outra, não é técnica mas, é de saber fazer. A comportamental 

era de saber-estar e esta era de saber-fazer. Exclusivamente a nível do sistema informático. 

Porque nos apercebemos que havia muitas deficiências ao nível de como os registos estavam 

feitos, porque as pessoas diziam que era chato, era moroso e nós, com algumas conversas, 

conseguimos perceber que o que se passava era que a maioria das pessoas não sabia 

trabalhar bem com o sistema informático e defendiam-se e faziam mal. Quando alguém 

precisava porque estava a atender um cliente numa delegação e precisava de aceder aos 

dados, não tinha bases para dar as informações. Tivemos duas vertentes o que deu muito 

bons resultados. 

AB – Como é que sabe? 

MN –  Pelos resultados de NPS na gestão de reclamações. Aliás o nosso indicador de eficácia 

dessa formação e não tínhamos outra forma que era o que fazia sentido. A mudança dos 

resultados do NPS. 

AB – Mas não tem acesso directamente… 

MN – Foi a Joana. Nós estivemos sempre a fazer esta ponte, foi um trabalho conjunto ao 

longo de cerca de 1,5 ano. 

AB – Tem mais alguma exemplo que possa dar, para além deste? Um exemplo em 

que tenham trabalhado em conjunto com outras áreas, as vendas, o Marketing, por 

exemplo… 

MN – Este foi um exemplo que ilustra bem, até porque falou da Qualidade. Posso-lhe falar – 

eu penso que já falou com o Dias da Costa, portanto eu penso que já se deve ter apercebido 

que nós temos aqui, no fundo, duas áreas de formação. Na área das vendas, a nossa 

intervenção, em termos gerais é menor. Nós colaboramos com eles, mais a nível de 

formação comportamental. Aí já estamos a nível da formação como por exemplo, técnicas de 

negociação, mas aí já estamos ao nível do levantamento de necessidades de formação e não 

vamos tanto a nível de orientação estratégica. No fundo, eles acabam por organizar e 

orientar a formação técnica. Há um novo produto e eles vão organizar, estruturar. Podemos 
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trabalhar em conjunto mas se for mais formação comportamental e se houver alguma mais 

geral, a nível da empresa. O que eles fazem depois é enviar-nos os dados porque o registo 

tem de ser único. Agora, temos outras parcerias que existem, áreas técnicas, decretos - lei 

que são publicados em determinadas áreas, decretos-lei que são publicados, por exemplo, 

muitas vezes a iniciativa é deles. É preciso fazer formação, vamos tratar disso. Se bem que, 

nos últimos tempos eles já estão muito autónomos. 

AB – Há muita formação que eles próprios nas áreas fazem e organizam. Acha que 

isso é positivo ou não? 

MN – Eu acho que é muito positivo. Fomos nós, também, ao longo do tempo, corremos um 

risco: de a informação não nos chegar. Mas no geral, as pessoas estão bem educadas nesse 

sentido. Têm clara noção de que é importante e que a informação esteja registada e no sítio 

certo. Até porque nós internamente temos um processo de certificação que implica também 

que estes registos estejam feitos. E ao longo de alguns anos, também nos apercebemos que 

havia alguma maturidade, fomos dando esse à vontade, “sintam-se à vontade”. Nós não 

precisamos de convocar a vossa equipa para uma acção de formação. Nós precisamos é que 

nos dêem as folhas de presença assinadas, as avaliações feitas, temos essa documentação 

também publicada numa pasta pública e qualquer pessoa pode ir lá buscar as bases. 

AB – Posso depreender do que está a dizer, o objectivo é mesmo descentralizar 

com o intuito de que as chefias assumam a formação como uma tarefa sua, uma 

responsabilidade deles. 

MN – Também. E isso é essencial e de facto, muitas formações são responsabilidade das 

próprias chefias. Para além disso, de facto, as chefias têm que assumir a formação, seja ela 

qual for, também como uma responsabilidade sua. O papel deles na formação dos seus 

colaboradores quer seja feita por eles em determinadas áreas específicas, quer seja noutra 

área em que seja necessário a pessoa ter formação, é responsabilidade da chefia. 

Obviamente, o nosso papel também existe. 

AB – Então e neste caso, qual é o papel dos RH? 

MN – Nós temos também o nosso papel. O papel não é exclusivamente da chefia. De alguma 

forma, o objectivo final é que haja uma colaboração muito grande e uma co-responsabilidade 

dos papéis. E se quiser, em última instância, as próprias pessoas têm responsabilidade na 

sua própria formação. Do que é o desenvolvimento das suas competências. 

AB – É também preciso ver se a empresa faz alguma coisa para que isso 

aconteça…A empresa faz alguma coisa, ou não? 

MN – Nós tentamos incentivar e promover a formação e o espírito de formação. Uma política 

de formação, porque temos práticas de formação e de alguma forma é visto como uma 
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necessidade pelas pessoas que trabalham na empresa. Não sei se quer perguntar mais 

alguma coisa. 

AB – Bem, no fundo, era concretizar, quer dizer, diz-me que as pessoas devem ser 

responsáveis pela sua própria formação. Muito bem. Mas, devem ser, como? Isso é 

dito às pessoas ou a empresa faz alguma coisa para incutir nas pessoas essa 

responsabilidade, no fundo?  

MN – … 

AB – É mais uma assumpção teórica do que propriamente… 

MN – Quando me está a perguntar se fazemos alguma coisa, mas em que sentido?  

AB –  Referiu que a formação deve ser descentralizada, as chefias devem sentir 

essa responsabilidade … 

MN – Quando fazemos, por exemplo, um levantamento de necessidades de formação em que 

temos um processo que passa por todos os responsáveis da empresa e que levam os 

responsáveis junto dos próprios colaboradores a definirem em conjunto, quais são as 

necessidades de formação, estamos a utilizar, penso eu, um processo em que todas as 

pessoas são implicadas até ao próprio colaborador. Porque as pessoas são consultadas sobre 

o seu próprio processo de formação, são consciencializadas para que a formação tem que ser 

formação que faça sentido, os responsáveis de alguma forma, têm o seu papel junto do 

colaborador de decidir se sim, se é ajustado e vem por aia cima portanto, penso que todos, 

neste processo, são responsabilizados. Mas não sei se quer falar, a minha dúvida é que há 

outras coisas que podem ser feitas, mas eu penso que estruturar um levantamento de 

necessidades desta maneira faz com que as pessoas se impliquem. Nós temos, por exemplo, 

um sistema de subsídios de formação, que faz com que as pessoas de alguma forma 

também se disponham a investir na melhoria das suas competências. Apoiamos 

licenciaturas, sem qualquer restrição, e depois apoiamos mestrados, pós-graduações… 

AB – E de que maneira é que a empresa dá esse apoio? 

MN – Normalmente, temos um sistema de co-responsabilidade. Pagamos até 80% do valor. 

AB – E como é que se processa isso? Com que trabalhadores, quais é que têm 

direito? 

MN – Como lhe estava a dizer, obviamente que é feita uma triagem. Em termos de 

licenciaturas, não pomos qualquer tipo de entrave. A não ser que seja uma coisa de todo, 

desajustada, mas, em geral, se a pessoa escolher qualquer licenciatura, nós não pomos 

qualquer entrave e visto que é uma melhoria das qualificações das pessoas e é um bom 
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investimento para os próprios e para a empresa. As pessoas acabam sempre por ganhar 

mais conhecimentos e desenvolvem. 

AB - Depois pergunto à Manuela se tem dados disso, também, se me puder 

mostrar... 

MN – Tenho, tenho. Pois, aí não sei, mas, posso-lhe se calhar fazer um apanhado. Depois 

nas pós-graduações já temos um critério mais rigoroso, fazemos uma triagem, somos mais 

rigorosos, aí já pensamos na adequação para a função, para o percurso da pessoa e, nas 

licenciaturas estamos a apostar nas qualificações das pessoas. A nossa restrição poderá ser a 

nível orçamental. Não podemos apoiar para toda a gente, sistematicamente, e para além 

dessa, fazemos uma análise e é feita uma avaliação pelos próprios responsáveis. Nós não 

tomamos decisões arbitrárias. A última palavra que obviamente é nossa mas temos toda a 

opinião e baseamo-nos bastante na opinião dos responsáveis e vai à direcção de 1ª linha 

também, para depois tomarmos a decisão. 

AB – A Manuela estava a referir-se ao levantamento de necessidades de formação. 

Depois, já para as acções concretas, existe algum tipo de estudo ou questionário ou 

diagnóstico que se faça no sentido de adequar a formação ao grupo? Isso é feito ou 

não, mesmo só em alguns casos?... neste caso é já um diagnóstico pré-formação.  

MN – … 

AB – A minha questão surge porque também gostaria de perceber se a formação na 

empresa se limita ao espaço de sala com o formador, em que as pessoas entram 

para a sala e esgota-se aí a formação, isto é, a formação acabou, o formador diz 

“lavo daqui as minhas mãos” e “a minha missão está cumprida” e pronto, acabou 

ali. Não há nada antes nem depois dali.  

MN – Ora bem, estamos a falar de formações em sala, estruturadas. Temos um pouco de 

cada e a questão aqui – isso é um problema que se põe e com certeza que se põe a nós e se 

deve por a todas as outras empresas que tentam organizar formação estruturada, em 

algumas, por exemplo, numa formação de técnicas de negociação, não somos nós que 

fazemos, é a empresa que nos dá a formação e isso acontece com algumas formações, se 

quiser, não é bem uma pequena aferição, mas, tenta-se perceber um pouco. Por exemplo, 

em microinformática faz-se isso, é muito importante, junto com as empresas com as que 

estamos a trabalhar mas, a questão da aferição dos conhecimentos  é complicada porque em 

muitas áreas,  como a microinformática, nós temos tentado porque chega-se à conclusão 

que o que as pessoas pedem não corresponde exactamente àquilo que elas precisam. E 

tenta-se fazer um levantamento prévio, há questionários prévios definidos… 

AB – Há questionários? 
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MN – Sim, não somos nós que fazemos. Eu estou a falar o exemplo da microinformática 

porque é um exemplo muito fácil de dar e nós próprios forçamos que aconteça assim. 

AB – É como no caso dos idiomas, não é? 

MN – Sim, obviamente. Nos idiomas também é feito um teste para definir o nível. E pronto, 

de facto, é feito, mas, nunca conseguimos alinhar completamente. É impossível.  No Excel 

inicial vamos ter pessoas que nunca abriram uma folha de cálculo e temos pessoas que já 

fizeram algumas coisas. Isto é o problema da formação para grupos, não é? Seja em que 

formação for. Depois, a posteriori, o que fazemos não vamos a grandes detalhes, é a 

avaliação da eficácia, não é como nós gostaríamos, mas isso tem a ver com limitações 

nossas, porque não temos recursos suficientes para isso. Eu tinha feito um modelo de 

avaliação de eficácia mais elaborado, mas, o que fazemos é uma coisa muito simples, só nos 

diz se a formação foi eficaz ou não. Não está efectivamente específica aos resultados daquela 

acção de formação. 

AB – É uma coisa geral? Mas é um questionário, e dirige-se a quem? 

MN – Nem sequer é um questionário. É uma coisa muito simples porque nós tínhamos feito 

um questionário muito elaborado mas depois por questões de recursos internos … estamos a 

fazer uma coisa mesmo muito simples se a formação foi eficaz, sim, não talvez. Nada do que 

gostaríamos que fosse e neste momento estamos a fazer só para os formandos. E este ano 

vamos tentar de novo, já tentámos uma experiência que não correu bem, esperando que os 

nossos responsáveis tenham ganho alguma maturidade, vamos tentar de novo fazer aos 

responsáveis.  

AB – Não lhe perguntei ainda dentro das questões da política de formação, se 

considera que ela é reactiva ou proactiva? 

MN – Temos um bocadinho das duas coisas, isso é inevitável. Muita coisa proactiva, lá está, 

quando temos orientações estratégicas da empresa, coisas que sabemos que vão acontecer, 

se quiser, nós temos uma política de fazer gestão de equipas, inicial, para todos os novos 

responsáveis ou que entram na empresa ou pessoas que assumem funções de 

responsabilidade. Esta é proactiva porque é antes que as pessoas sintam as necessidades. 

Tentamos fazer antes das pessoas começarem a estar no campo e que sintam as dificuldades 

que são a passagem para uma gestão de uma equipa, mas depois temos outras que são 

reactivas que foi o caso da formação de gestão de reclamações. E ser reactiva também é 

importantes, temos um pouco das duas coisas. 

AB – Perguntava-lhe também, em relação aos destinatários, quais são os grupos-

alvo, preferenciais, se é que os há, como destinatários da formação. 

MN – No balanço social, é um bom indicador para ver as nossas orientações…. Sabe que isto 

pode variar. Se me puser a questão se existe algum grupo preferencial para dar a formação, 
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a resposta é não. Agora, de facto, em determinadas alturas se fizermos uma análise, 

determinados grupos estão a ser alvo de determinada formação. Porque existe qualquer 

coisa naquele ano que leva a que haja necessidade de focalizar. Por exemplo, no ano 

passado tivemos muita formação a nível dos sinistros automóvel porque houve alteração da 

legislação. 

AB – Agora duas questões menos fáceis, se calhar, porque não são muito 

objectivas. Como lhe disse no início é importante para mim perceber se as 

empresas, para além da formação orientada para a tarefa, existem outras práticas 

– que podem não ser de formação, podem ser outras actividades que envolvem os 

trabalhadores, como projectos, que contribuam o desenvolvimento pessoal e social 

dos trabalhadores. 

MN – Em termos de formação, a formação em si, no geral está muito orientada para as 

funções das pessoas. Claro que não é só formação técnica mas em geral está orientada para 

ser uma mais-valia para a função da pessoa, seja ela em que área for. A área técnica, 

comportamental, etc. em termos de empresa, outras pessoas já lhe terão falado nisso, 

temos uma série de práticas que são de socialização, nomeadamente através da intranet, as 

iniciativas ao nível da responsabilidade social, o voluntariado, o projecto gung ho! de 

mudança cultural, tivemos agora a festa de Natal, e há outras. 

AB – Quase a terminar, perguntava-lhe se acha que há formas de organização do 

trabalho que são por si formativas. Partimos do princípio de que não é só nos 

cursos que as pessoas aprendem. 

MN – Aí estamos a falar numa outra vertente e grande importância, porque muitas vezes 

para além da formação em si, existe todo um processo que é de informação que é essencial. 

Para além de tudo aquilo e da informação que é quase de afogar, nós temos muita 

informação disponibilizada na Intranet, mas para além desse processo mais formal, há 

muitas reuniões, nós, por exemplo, temos uma prática de fazer reuniões quadrimestrais em 

que todos nós trazemos os nossos assuntos daquilo que estamos a fazer. 

AB – Quando diz nós… 

MN – Nós, recursos humanos, Direcção de Pessoas. Porque cada um nas suas áreas, 

estamos a fazer coisas mas acabamos por não ter uma visão global do que está a haver. Sei 

que as outras áreas também fazem o mesmo. 

AB – Para terminar, pergunto-lhe apenas quais é que acha que são as tendências 

da formação do futuro, em termos de conteúdos, de áreas de formação, métodos e 

técnicas. A Manuela é também formadora, não é? 

MN – Sim, mas eu acho que cada vez mais nós vamos ter que usar formação externa. Estou 

a falar no nosso caso. Ou se está a dar formação muito especializada, como fazem as 
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pessoas da área técnica e aí eu compreendo, eu estou a dar formação mais ao nível das 

integrações, alguma coisa. Porque quando estamos a falar de outras coisas, é complicado 

dar internamente. Eu penso que a formação comportamental cada vez mais é essencial. A 

formação técnica também e há que aliar estes dois tipos de formação. Para o futuro, penso 

que começa a haver cada vez mas algum investimento em técnicas mistas, como o b-

learning, eu estou agora a coordenar uma acção de formação que só faz sentido ser feita em 

e-learning que é na área da Diversidade, não sei se a Vanda já lhe falou. É um projecto 

internacional, no fundo, é o respeito pelos outros e as suas diferenças. 

AB – Qual é o objectivo dessa formação? 

MN – É uma formação de desenvolvimento mas é também de ajuste de mentalidades aquilo 

que foi definido – nisto os alemães são muito engraçados – eles têm regras de conduta e não 

são permitidos quaisquer processos de exclusão e isto é uma mensagem que se passa muito 

bem através de e-learning.  

AB – O objectivo é promover alguma mudança? 

MN – O objectivo é promover mudança ou não, porque as pessoas podem já pensar assim, 

mas no fundo, o objectivo é alinhar visões em relação ao respeito pelos outros, a maneira 

como se vê as diferenças, no fundo, passar a mensagem que não são toleradas quaisquer 

tipo de discriminações. 

AB – Ora aí está um bom exemplo para a questão do desenvolvimento pessoal e 

social… 

MN – Sim, mas é o próprio grupo que de alguma forma cria esta perspectiva e dá indicações 

para ser desenvolvida. 

AB – E toda a gente passa por esta formação? 

MN – Também estamos a organizar isto em cascata. Não adianta fazer isto avulso. A 

mensagem tem que vir por aí abaixo. 

AB – Não me recordo se lhe perguntei se acha que toda a formação que é feita nas 

áreas e direcções, lhe dão conhecimento. 

MN – Eu acho que neste momento, sim, mas nunca temos a certeza absoluta mas no geral 

estamos sempre a trabalhar para que isso aconteça. Mas lá está por vezes há confusão entre 

o que é formação e informação. Aquilo que claramente foi uma sessão informativa, mandam-

me folhas de presença assinadas e avaliações e eu pergunto: uma hora? “Mas isto foi 

formação de quê?” E eles “ah, estive a explicar-lhes umas coisas que tinham saído”. Às 

vezes, acontece o contrário… 
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AB – Bem, mas a verdade é que são horas de trabalho não trabalhadas… 

MN – Sim, com certeza. 

AB – Então, nesse caso, não considera essas horas? 

MN – Não, nós aí consideramos, eu não tenho forma de dizer não, que isto não é formação. 

O contrário, espero que sim. 

AB – Muito obrigada. 

 


