
 

 

GUIÃO DE ENTREVIS TA  

RESPONSÁVEL, TÉCNICOS DE FORMAÇÃO E FORMADORES  

 

OBJECTIVOS DA ENTREVIS TA:  

 Identificar políticas e práticas de formação da empresa 

 Conhecer o nível de part icipação desta Direcção na organização e dinamização de situações de formação  

 Compreender a percepção que os técnicos possuem acerca do que é e do que deve vir a ser a formação e o 

desenvolvimento dos trabalhadores 

 

PROTOCOLO DA ENTREVIS TA 

 Apresentação institucional 

 Apresentação do objecto de estudo 

 Solicitar autorização para gravar a entrevista 

 Garantir o anonimato do entrevistado 

 

GUIÃO DA ENTREVIS TA 

 

I. Caracterização da estrutura organizacional e departamental e da organização do trabalho
1
 

 

1. Como se encontra estruturada a direcção de formação? 

2. Que tipo de relações há entre esta direcção e as restantes direcções da empresa (aferir: produtivas, de manutenção, 

prestação de serviços, qualidade, formação)?  

3. Quais as características genéricas dos trabalhadores (aferir: número total de efect ivos, níveis de  

qualificação, níveis de escolaridade, profissões, categorias profissionais, sexo, idade)?  

4. Como se encontra organizado o trabalho no departamento (aferir: em série, em equipa, indiv idualizado)?  

5. E com as restantes empresas do grupo empresarial (aferir: p rodutivas, de manutenção, prestação de serviços, 

qualidade, formação)?  

6. Quais os principais suportes existentes em termos de circulação da informação (aferir: oralmente, reuniões, 

circulares internas da direcção, circulares gerais, sistema informático - intranet, informação em rede)?  

 

II. Política e planeamento da formação 

 

7. Quais as linhas mestras com as quais definiria a polít ica de formação da empresa? Quais os princípios, os valores, 

os objectivos… 

8. Em que medida está a política da empresa e os planos de inovação, de qualidade, comerciais, em a rticulação com a 

formação que é desenvolvida? 

9. Como considera a Política de Formação: preventiva ou reactiva? (aferir em que medida visa a resolução de 

problemas) 

10.  Quais os indicadores que revertem para as políticas de formação/ inputs? (clientes, fornecedores, indicadores de 

qualidade,...) 

11.  Quais os principais destinatários da formação? (quadros, administrativos, comerciais, profis. mais qualificados,...)  

12.  Quais os profissionais do departamento que colaboram em formação? (aferir: profissões, categorias profiss ionais, 

funções exercidas) 

 

 

III. Caracterização das práticas de formação 

 

13.  Qual a finalidade das actividades formativas que são proporcionadas aos trabalhadores? (aferir se a formação é de 

ordem técnica, específica e exclusivamente orientada para o trabalho) 

14.  Considera que existem activ idades que não sendo consideradas de formação, podem  revestir-se de algum carácter 

formativo? (aferir se existem outras formas de intervenção sociocultural ou pedagógica, preparatórias ou 

complementares da actividade formativa ou facilitadoras do processo de socialização profissional) 

15.  Que preparação e acompanhamento requerem as actividades de formação? (aferir se se realizam diagnósticos, ou 

se são considerados problemas existentes ou por antecipação a que ocorram os problemas , e se, no final, é  

realizado algum seguimento no sentido de articular com o trabalho) 

16.  De que forma se articulam os conteúdos com o próprio processo produtivo? (aferir se os temas são propostos do 

exterior ou se existe relação com o trabalho) 
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17.  Como descreveria, genericamente, as responsabilidades/deveres dos formadores, coordenadores , outros agentes e 

dos próprios participantes? 

18.  Como são avaliados os resultados da formação? (aferir se são identificados os impactos mediatos da formação no 

desempenho dos formandos, na dinâmica das equipas de trabalho, nos resultados e na cultura da organização)  

19.  Como definiria a estratégia de formação e desenvolvimento para os próximos anos? (aferir áreas e públicos em que 

irá apostar) 

20.  Que tipo/ formas de organização da formação tendem a aumentar? (interna/ externa, sala/ posto trabalho, a 

distância…) 

21.  Que tendências para a formação de formadores? 

22.  Considera que as formas de organização e a estrutura do trabalho podem ter impacto no processo de 

aprendizagem? (aferir se encorajar um ambiente que estimule a aprendizagem, trabalhar a aprender com colegas de 

trabalho, promover a independência e a autonomia dos trabalhadores, articular experiências de aprendizagem 

externas com o trabalho e a aprendizagem no posto de trabalho, …)  

 

 

DOCUMENTOS A SOLICITAR 

 

 Organigramas da empresa e da direcção 

  Documentos diversos que permitam obter um conhecimento mais detalhado acerca da organização do trabalho, da 

formação, e da circu lação da informação, tais como: 

 Projectos de intervenção, Planos e Programas de Formação  

 Quadros de programação física e cronológica de realização das intervenções/actividades 

 Entidades intervenientes, meios pedagógicos e recursos envolvidos no processo format ivo  

 Equipamentos e materiais pedagógicos de apoio ao desenvolvimento das intervenções, bem como os meios 

logísticos de funcionamento 

 Documentação promocional das intervenções e a sua divulgação 

 Gestão da informação relat iva à activ idade formativa  

 Meios complementares de consulta e pesquisa de informação 

 Espaços e condições ambientais no desenvolvimento (execução) das intervenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


