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Metro – Metropolitano de Lisboa, E. P. 
 
Nº Empregados: 1698 

Natureza: Nacional/ Pública 

Sector: Serviços 

Actividade: Serviços de transportes 
 
Técnica RH/ Gestão do Potencial: Dra Teresa Madureira 
 

Entrevista: 16/1/07 – Das 14h40 às 15h15 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

O Metropolitano de Lisboa E.P., (ML), é uma Empresa Pública com o estatuto de pessoa 

colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial, rege-se por estatutos próprios e pela lei aplicável às empresas 

públicas e tem por objecto principal a manutenção e o desenvolvimento do funcionamento 

regular do serviço público de transporte colectivo de passageiros fundado no aproveitamento 

do subsolo da cidade de Lisboa e zonas limítrofes. 

 

O Código de Ética e de Conduta do ML tem por finalidade enquadrar os princípios 

estruturantes e valores centrais da Empresa num conjunto de regras éticas e deontológicas 

que se impõem à consciência colectiva como modelo comportamental, que devem ser 

observadas na acção quotidiana. 

De acordo com este documento, a Competência é: 

= Ser pontual e rigoroso; 

= Cumprir as normas e procedimentos; 

= Ter uma atitude de inovação e de melhoria continua; 

= Ser imaginativo, pró-activo e estimular os seus colaboradores a sê-lo; 

= Assumir a responsabilidade pelos objectivos (fazer bem); 

= Pugnar pelo cumprimento dos padrões de qualidade e de segurança que a Empresa 

adopte; 

= Reforçar a Cultura da Empresa. 

Espírito de Equipa é: 

= Promover em tempo útil o debate alargado para tomada de decisões; 

= Ser solidário na execução das decisões tomadas; 

= Procurar as melhores soluções para a empresa independentemente dos 

interesses sectoriais; 

= Partilhar o conhecimento e a informação; 

= Promover a entreajuda. 

 

A empresa compromete-se ainda a: 
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= Frequentar e promover programas de formação sobre temas ambientais e do 

desenvolvimento sustentável; 

= Avaliar e implementar procedimentos e atitudes amigas do ambiente e da economia de 

recursos energéticos; 

= Cooperar com estabelecimentos de ensino profissional e universitário na formação 

profissional dos seus alunos; 

 

Os Colaboradores do ML que desempenhem funções de direcção, coordenação ou chefia 

devem valorizar as prestações daqueles, que com eles trabalham, de forma justa, leal e 

equitativa e, bem assim, instruí-los e com eles cooperar de forma clara na execução das 

tarefas que lhes sejam cometidas. 

 

No seu relacionamento profissional, os Colaboradores do ML devem promover a participação 

e troca de conhecimentos ou informações e a cooperação interdisciplinar ou entre 

departamentos e, também privilegiar o espírito de equipa, por forma a manter os colegas 

intervenientes na mesma tarefa ou assunto ao corrente dos desenvolvimentos do trabalho e 

estimular a excelência de qualidade. 

 

Em Portugal, a empresa é no ranking a 267ª Empresa1, e é associada da Fernave2 que com a 

própria empresa, asseguram toda a formação técnica e pedagógica de formadores. 

O site institucional da empresa não possui qualquer informação relativa aos recursos 

humanos. 

Foi a partir da 2ª Guerra Mundial com a retoma da economia e no seguimento das políticas 

de electrificação e aproveitamento dos fundos do Plano Marshall, que surgiu a decisão de se 

construir um metropolitano para Lisboa.  Os trabalhos de construção iniciaram-se em 1955 

e, quatro anos depois, em 1959, o novo sistema de transporte foi inaugurado. A rede aberta 

ao público consistia numa linha em Y constituída por dois troços distintos, Sete Rios 

(actualmente, Jardim Zoológico) – Rotunda (actualmente, Marquês de Pombal) e Entre 

Campos – Rotunda (Marquês de Pombal), confluindo num troço comum, Rotunda (Marquês 

de Pombal) – Restauradores.  Em 2008, Lisboa contará com quatro linhas autónomas, com 

cerca de 40 km de comprimento e 52 estações. As estações antigas estarão todas 

remodeladas. Trata-se de uma rede pensada de uma forma global e intermodal de forma a 

serem optimizados todos os recursos da cidade em termos de transportes. 

 

Sobre a formação, de acordo com um trabalho anteriormente publicado3, referia-se que “a 

formação decorre menos da estratégia da empresa e mais de necessidades pontuais 

identificadas a par e passo no desenvolvimento da actividade” (p. 347). O plano de formação 

elaborado de acordo com o “levantamento de necessidades” reflecte sobretudo os pedidos 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
2 Empresa fundada em 1992 que desenvolve actividades no âmbito da prestação de serviços de consultadoria em recursos humanos, 
sistema de transportes, gestão e qualidade. É participada por diversas organizações: a CP, o Metro, a STCP, a Transtejo, a REFER, e a 
Carris. 
3 MOURA, Rui (Coord.) (2001). Evolução das Políticas de Formação nas Empresas. Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 
profissional. Col. Estudos e Análises, Nº 24. 
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das diversas Direcções da empresa. A formação em alternância é a metodologia mais 

utilizada pela empresa. 

A Direcção de Recursos Humanos integra 3 departamentos, que se designam: 

- Gestão do Potencial, que abarca a área da formação 

- Saúde, Higiene, Segurança e Condições de Trabalho 

- Administração de Recursos Humanos 

Os efectivos na organização caracterizam-se por um nível etário médio de 40,4 anos e uma 

antiguidade média de 14,5 anos. Quanto ao nível de qualificação profissional, 2% são 

profissionais semi/ não qualificados, 15 são Quadros superiores, 4% Quadros médios, 13% 

Encarregados mestres e Chefes de equipa e, 71% são profissionais qualificados. 

Relativamente ao nível de escolaridade, 56% possuem habilitações ao nível do ensino básico, 

32% ao nível do secundário e 12% com o ensino superior. 

A evolução profissional pode processar-se por uma das seguintes formas: 

- Na categoria, em alteração de funções 

- Na carreira, com alteração de funções, por concurso, que implica a frequência, com 

aproveitamento, de formação 

- Na carreira, com alteração de funções, por nomeação 

Anualmente, é realizada a avaliação do desempenho que é diferente consoante o 

regulamento de carreiras aplicável: é realizada pela chefia directa, é realizada uma 

entrevista de avaliação, é preenchida uma ficha de notação numérica, considerando vários 

factores de avaliação, é atribuída uma classificação final. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Eu começava por lhe perguntar, Sr.ª Dr.ª, por um lado, a organização interna, 

onde é que se enquadra a formação, qual é a designação do departamento? A 

formação, se se enquadra dentro dos Recursos Humanos? Depois também um 

pouco a estrutura que tem a organização como departamento. 

(pausa) 

 

TRH/TM- Portanto, isto é o manual de acolhimento, com uma mensagem do presidente do 

conselho, neste caso, que depois pode ver… quanto mais não seja, tem a missão. Isto tudo, 

penso que lhe vai dar uma visão. 

 

AB- Alguma informação está também no site, que eu já tive oportunidade de ver. 

 

TRH/TM- Exactamente. Tem aqui “A evolução da rede”, “O Metro hoje”, os vários 

indicadores, para chegarmos à estrutura. Ora bem, e temos a estrutura, que já está 

completamente desactualizada. Isto já não existe nada, só este Sr. É que ficou ainda, porque 

é o representante da Câmara; os outros quatro já não estão connosco. Portanto, mas a 

estrutura mantém-se a que está aqui. Temos um concelho de gerência, com um provedor 

arbitral e a autoridade (?) de segurança, e depois os órgãos, no fundo, de staff ainda, e 

depois, cá mais para baixo, os órgãos operacionais. 

 

AB- Onde se incluem os Recursos Humanos? 

 

TRH/TM- Os Recursos Humanos estão directamente ligados ao Concelho de Gerência, temos 

um vogal – neste momento é o Dr. Pedro Bogas – que é o vogal para os Recursos Humanos, 

não só, mas também; para a parte jurídica também é ele e portanto, a formação está aqui 

inserida. Vamos passar mais à frente…temos a nossa directora, a Dr.ª Paula Martins, a 

gestão de potencial, que é a minha colega, a Dr.ª Lina Simões, que é a chefia directa, depois 

temos uma área de higiene e segurança, com um médico à frente e temos uma parte de 

administração de recursos humanos, digamos, que é a área administrativa, com o Dr. Miguel 

Folgado. Aqui, temos só um objectivo muito geral, mas é, de facto, aqui nesta área que 

parte, digamos, a formação … 

 

AB- Na gestão do potencial? 

 

TRH/TM- Na gestão do potencial, mas que acaba por não só ser gestão do potencial, como 

gerir toda a formação: a elaboração do plano, a gestão do plano, as ligações com as várias 

áreas. Porque cada uma destas áreas operacionais, especialmente a “exploração” é aquela 

que faz andar os comboios, é aquela que o cliente conhece… por exemplo, esta aqui tem 

uma parte de recursos humanos, portanto, são os nossos interlocutores. Esta, a “exploração 

comercial”… também tem uma área de recursos humanos, chefiada por este colega nosso… 
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AB- Portanto, é uma área de negócio da empresa, digamos assim. 

 

TRH/TM- É essencialmente… repare, a área da “exploração comercial” é metade da empresa, 

são novecentos e tal funcionários, empregados. A parte da “manutenção”, também aqui tem 

uma parte de recursos humanos, e aqui também esta parte, que tem a ver com as vias 

electrificadas, com essa parte de infra-estruturas, que também tem uma área de recursos 

humanos. Se quiser que eu lhe assinale, só para ter uma noção… 

 

AB- Sim, sim, já agora. 

 

TRH/TM- Esses três colegas, estes três departamentos, como nós lhes chamamos, são os 

nossos interlocutores por excelência, principalmente esta área, que é a nossa grande 

preocupação, que é a que está em contacto com o público, é a que faz com que os comboios 

circulem, é aqui que estão os maquinistas, é aqui, digamos, que estão grande parte das 

pessoas que fazem movimentar o Metro diariamente. Os outros departamentos, é a 

manutenção das próprias máquinas e tem outra parte, que é a manutenção da própria via, 

que são os trabalhos nocturnos que decorrem na via. 

 

AB- E esta área onde nos encontramos agora? É onde a Sr.ª Dr.ª está inserida? 

 

TRH/TM- Esta área onde nós nos encontramos, no fundo, é a responsável pela formação da 

empresa, tendo, portanto, como obrigação ou como tarefa principal, para já, um 

levantamento anual de necessidades, portanto contactando as áreas todas da empresa para 

recebermos os seus pedidos, elaboração de um plano de formação, organização desse plano, 

autorização para por esse plano em movimento, e por fim geri-lo conjuntamente com estes 

representantes e, nos outros órgãos, directamente com o director. Porque são órgãos 

pequenos e que, portanto, de facto, por exemplo, a direcção financeira tem cinquenta e 

cinco pessoas aqui temos novecentos e trinta e seis, nós neste momento somos mil 

setecentos e qualquer coisa. 

 

AB- Uma indicação, mil seiscentos e noventa … 

 

TRH/TM - Mas neste momento somos mais qualquer coisa. 

 

AB- Muito bem. E a Srª. Drª. trabalha directamente a área da formação…? 

 

TRH/TM – Exacto. Eu faço, digamos, a ponte com os colegas das várias áreas; a Dra. Lina 

também. No fundo, nós trabalhamos mais em conjunto, do que propriamente chefia… porque 

somos duas e que estamos aqui as duas. Portanto, isso não se coloca tanto. Temos a nossa 

directora e, portanto, qualquer problema que nós não consigamos resolver e que tenha que 

ir mais fundo, terá que ser com ela. 
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AB - Muito bem. E quais é que são os grupos funcionais para os quais é organizada 

a formação aqui? 

 

TRH/TM – Nós organizamos formação, muitas vezes, por profissões, ou seja, esta área – 

estou a falar desta porque é primordial – tem que ter as suas evoluções… 

 

AB – É a área de exploração comercial? 

 

TRH/TM – É a área de exploração comercial. Estas pessoas têm que evoluir nas suas 

carreiras, têm que fazer formação e refrescamentos, actualizações para evoluíram nas suas 

carreiras e para isso têm que, sempre, fazer formação, para já temos essa formação. 

Depois… 

 

AB- Desculpe. E é por algum imperativo legal? 

 

TRH/TM- É assim, é porque, de facto, nós temos um quadro de pessoal com carreiras e que 

ao fim de x anos eles evoluem automaticamente para… 

 

AB- Outro posto acima. 

 

TRH/TM- Exactamente, exactamente. Tem uma avaliação de desempenho, etc., …têm de 

fazer formação. 

 

AB- E têm que fazer formação para …portanto a formação está associada ao 

desenvolvimento de carreiras. 

 

TRH/TM- Exactamente, está associada ao desenvolvimento de carreiras ...e, portanto, somos 

nós que de facto…ah estávamos a falar sobre os grupos. Portanto, nós fazemos muitas vezes 

por grupos profissionais, os maquinistas, os agentes de tráfego que são os antigos 

bilheteiros, porque têm de ter uma formação muito específica, aliás o Metro tem, também, 

uma formação muito específica não só técnica, mas também de procedimentos. Há vários 

regulamentos que regulam toda a circulação de comboios, a parte da energia, portanto, em 

que eles são obrigados a conhecê-los e, portanto, toda esta gente desde, à parte da oficinal, 

à parte da exploração, tem que conhecer, portanto, temos muita formação dirigida. Para 

além disso, também temos formação nos novos equipamentos, que como sabe estas coisas 

estão sempre a evoluir, e muitas vezes essa formação está contratualmente prevista, 

conforme o fornecedor, com a Siemens, com a Ericson, com isto, com aquilo, com aquele 

outro. Portanto, eles vêm, instalam, dão formação, por exemplo, as máquinas da bilhética 

que vê nas estações foi uma empresa espanhola a …? e a …? vai fazer a formação. Passou 

essa formação a dois ou três níveis e depois internamente nós formámos os novecentos e 

não sei quantos mais os outros todos, portanto, tem de ser. 
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AB- Muito bem. E qual o recurso, a estrutura de formação que têm? Há formadores 

internos permanentes? 

 

TRH/TM- Nós temos uma empresa que é a Fernave, não sei se sabe qual é, que é uma 

associada do Metro que nos fornece toda a formação interna, recorrendo a formadores 

nossos, porque lá está, a especificidade dos equipamentos obriga-nos a ter formação de 

formadores internos, por vezes, alguma formação comportamental, porque eles têm, e é 

para nós uma formação interna e dirigida conforme, ou para chefias intermédias ou para as 

pessoas que estão no atendimento, etc., como também temos muita formação externa. Ou 

seja, muitos dos nossos engenheiros e não só, recorrem a formação externa muito específica 

de equipamentos, também, são actualizações, às vezes, deslocam-se até ao estrangeiro, aí 

vão mais ao fabricante, mas temos muita, por exemplo, repare na área dos jurídicos, na 

área da financeira a formação é, essencialmente, externa até para nós. Como sabe, a 

formação é essencialmente externa, não temos formação interna, já tivemos algumas 

tentativas de fazer formação em team building internamente, ainda não foi avante, vamos 

ver quando é que isso se concretizará, mas digamos, que a Fernave, em termos de formação 

interna, é o grande apoio, com formadores deles ou formadores nossos. 

 

AB- E aí serão que pessoas? 

 

TRH/TM- Gente de alto nível, de alto nível no sentido de inspectores, mestres, portanto, 

muito relacionado com as profissões. 

 

AB- São especialistas e que pontualmente dão formação…são especialistas na 

matéria. 

 

TRH/TM- Exactamente. 

 

AB- Porque formadores propriamente aqui do departamento ou da delegação… 

 

TRH/TM- Não, nós não temos. Nós somos departamento, a este nível, nós somos, são três 

departamentos e uma direcção. 

 

AB- E é o departamento da gestão de potencial. 

 

TRH/TM- Exactamente. Aqui passa-se mais pelas contratações, a parte administrativa, estas 

coisas que vêm entregar, o costume. 

 

AB- E para a formação, basicamente, não se pode considerar externa porque a 

Fernave é uma associada… 
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TRH/TM- Não. Para nós é uma formação interna, é formação interna. Nós só chamamos 

formação externa, de facto, às entidades completamente externas ao Metro, as …?, as 

APG’s, enfim, essas coisas. 

 

AB- Em relação ao diagnóstico, já me disse que é realizado diagnóstico, é feito 

também com base na avaliação de desempenho? 

 

TRH/TM- Nós tentamos, sempre que possível, relacionar as necessidades, mas por vezes, 

principalmente na direcção de exploração não é tão fácil assim, porque as exigências diárias 

são tantas que há coisas que temos de passar por cima, sabendo que fica registado e que é 

preciso, mas tem de ser para uma segunda fase. 

 

AB- Normalmente é com questionários ou entrevistas, essas necessidades de 

formação? 

 

TRH/TM- Não, nós pedimos um levantamento mesmo ou lançamos uma comunicação interna 

e os directores fazem, pontualmente, recorrendo, por vezes também, às necessidades que os 

técnicos, os colaboradores manifestaram durante a sua entrevista de avaliação de 

desempenho, mas é muito verbal, “vamos lá fazer uma reunião”. Portanto, a este nível são 

principalmente os técnicos superiores que colaboram, depois começam a descer, digamos, 

mas há as grandes necessidades e depois as pequenas necessidades pontuais de cada um, 

tipo actualização ao nível do utilizador em informática, essas coisas. 

 

AB- E em relação à avaliação? Que práticas, como é que…enfim, que fases ou que 

práticas para avaliar a formação? 

 

TRH/TM- Nós temos a parte da avaliação teórica com os testes, com tudo aquilo que 

conhece, as baterias de testes, etc., e depois temos uma avaliação pós formação em posto 

de trabalho. Ainda não partimos para a avaliação pós formação, digamos que as pessoas 

entram de tal maneira, digamos, na rotina e estão tão absorvidos no seu dia a dia, a 

avaliação pós formação, geralmente, quase funciona …? quando eles ingressam noutra 

formação por um teste diagnóstico. É um bocadinho atrasado… 

 

AB- …? Uma avaliação de conhecimentos? 

 

TRH/TM- Uma avaliação de conhecimentos. Fazemos sempre o ponto da situação antes de 

eles entrarem nas actualizações e nessas coisas todas. Há um teste diagnóstico e, portanto, 

digamos, que eles também são avaliados internamente pelas suas próprias direcções e são 

pontuados, também. São esquemas muito internos deles, mas de facto, em termos técnicos 

tem de ser, porque conduzir um comboio… 

 

AB- Pois, exacto. E o papel das chefias no meio de isto tudo? 
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TRH/TM- O papel das chefias é muito importante, tem um acompanhamento, estes 

inspectores e estes coordenadores de área são avaliadores, por vezes, de primeira linha 

logo, e nós damos essa formação a essas pessoas como avaliadores e, portanto, têm um 

contacto diário com a sua equipa e que os avaliam, portanto, isso é feito. 

 

AB- E também, agora referia-me mais à questão da formação. Por exemplo, se 

intervêm na formação de novos elementos, nas admissões. 

 

TRH/TM- É assim, muitas vezes são eles os formadores, mas nas admissões, muitas vezes, 

são eles os formadores. 

 

AB- Há algum programa de acolhimento ou de integração? 

 

TRH/TM- Há um programa. Quando as pessoas chegam de novo é-lhes dado este manual, 

para já também, eu sou uma das pessoas que costuma intervir para apresentar a empresa e 

RH e depois conforme a área em que eles vão trabalhar, assim estarão os representante que 

alguns deles continuam a ser os seus monitores, geralmente, primeiro a nível dos estatutos 

superiores que fazem um enquadramento diferente e depois em termos de conteúdo que 

eles precisam de aprender mesmo para o desempenho da função teremos gente, digamos, 

mais apta, se podemos dizer, mas pelo menos mais próxima. 

 

AB- Isso no posto de trabalho? 

 

TRH/TM- Primeiro fora e depois no posto de trabalho. 

 

AB- E há um sistema de acompanhamento… 

 

TRH/TM- Sim. Nós às vezes até fazemos o cliente mistério que tem dado bons resultados e 

que, enfim, é um método também de avaliar quão eficaz, acaba por ser, aquilo que nós 

fazemos. 

 

AB- Mas para a formação deles propriamente, no posto de trabalho, pode acontecer 

com as próprias chefias ou com outros colegas. 

 

TRH/TM- Não, não, isso acontece. Há sempre alguém, um inspector, neste caso a gente 

chama-lhe inspector, mas é o coordenador deles, por exemplo, no parte da bilhética eles vão 

lá para baixo têm as máquinas, apesar de nós termos o centro de formação, também, mas 

não é a mesma coisa que estar lá em baixo, o ambiente é diferente, a casinha, a cabine onde 

eles estão é diferente, eles têm que estar ali, têm um cliente à frente e têm que estar 

atentos a uma série de coisas, portanto, essa formação existe. 

 

AB- Muito bem. E é estruturada? 
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TRH/TM- Ah sim, completamente…nós temos conteúdos programáticos relativamente a cada 

um dos cursos. 

 

AB- Claro. E mesmo para o posto de trabalho? 

 

TRH/TM- Mesmo para o posto de trabalho. 

 

AB- Pergunto porque, por exemplo, quando a Srª. Drª. ao fim do ano tem que dar 

elementos para o balanço social, todas essas horas são incluídas ou é incluída, 

apenas contabilizada, a formação em sala? 

 

TRH/TM- Não, não, não. Quando eu digo que o curso tem, imagine, trinta horas, vou ser 

ridícula, mas eu sei que são cinco horas, em termos de conteúdo programático em sala, e 

quinze horas…e vinte e cinco horas em contexto de trabalho, isso está definido à partida. E 

mais com visitas, quando é necessário, a este ou àquele ponto isso está definido. 

 

AB- Portanto, aqui a empresa tem um centro de formação. 

 

TRH/TM- Tem um centro de formação que funciona em Calvanas, no que nós chamamos o 

PMO2 que significa as oficinas, portanto, manutenção. 

 

AB- Como é que se designa? 

 

TRH/TM- PMO. 

 

AB- Estava aqui a ver porque eu tive acesso a um estudo onde tem informação - a 

Srª Drª provavelmente conhece, que é um trabalho que está publicado que é “A 

evolução das políticas de formação nas empresas” que é do Observatório, e uma 

das empresas que foi estudada foi o Metro. Estava aqui a ver, foi de 99 creio, 2001 

foi publicada. 

Uma última questão, mais da sua opinião pessoal, sobre a formação no futuro: 

Como é que a perspectiva? Qual é que deve ser a tendência da formação? É 

continuar mais com cursos de formação, são situações, que não lhe perguntei, se 

no caso do Metro há situações de promover a auto aprendizagem, a formação à 

distância, outras modalidades que não apenas os cursos em sala, a formação 

formal em sala? 

 

TRH/TM- Nós neste momento ainda temos algum problema com isso, tentámos o e-learning, 

nomeadamente no inglês, foi um hipótese que foi colocada e após algumas reuniões com as 

pessoas que nos iam fazer essa prestação de serviços e com o director, chegámos à 

conclusão que, neste momento, o nosso pessoal não tem habilitações suficientes nem tem 

desembaraço suficiente, digamos assim, para partirmos já para esse tipo de ensino. 

Primeiro, é assim, temos um pessoal muito jovem já com, pelo menos, o 9º ano, mas temos 
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ainda gente com a 4ª classe. Só por curiosidade, nós temos vindo a aderir e já temos uma 

série de grupos agora prontos a integrarem aquela actualização que o ministério está a fazer 

e que já temos umas experiências muito agradáveis de pessoas que com a 4ª classe, através 

da sua experiência de vida, como sabe… 

 

AB- Centro de reconhecimento e validação de competências. 

 

TRH/TM- Exactamente, validação de competências. Já têm o nono ano e isso tem puxado 

uns pelos outros, neste momento vamos ter dois grupos de quinze que é fantástico. Nós 

fizemos essa divulgação junto deles com pessoas da escola que na altura era a Marquês… 

 

AB- Era já uma última questão que lhe estava a colocar que era a sua opinião sobre 

a formação do futuro. Qual é que deve ser o caminho? 

 

TRH/TM- Olhe, eu tenho imensas dúvidas e eu hoje li aqui na net que vamos ter que, de 

facto, cada vez mais investir na formação e na educação, mas para onde caminhamos a 

gente também ainda não percebeu, agora o que é que vai ser a formação? Pela minha 

experiência eu cada vez acho isto mais, realmente, as pessoas têm que ter uma educação e 

qualificação básica, passo a expressão, e não me leve a mal, à antiga portuguesa, eu não 

aceito um técnico superior que fale mal e escreva pior e tenho aqui n exemplos desde o 

“póssamos” ao “truxe” a tudo que possa imaginar. Não escrevem um período decentemente 

e portanto, se não investirmos rapidamente, não estou a falar só do Metro estou a falar em 

termos gerais, a este nível a coisa é muito má e não há formação que nós possamos dar nas 

empresas que consiga ultrapassar esta lacuna. Por outro lado, acho também, e não quero 

cercear, de maneira nenhuma, as pessoas que aí vêm trabalhar para as empresas de outro 

tipo de know how, mas também lhe digo se não investirmos numa formação muito prática, 

muito pragmática em que as pessoas sintam que, de facto, evoluem e que aquilo lhes serve, 

lhes é útil para desempenhar a sua função não vale a pena, daí, eu por exemplo, acho muito 

importante a formação comportamental aqui nós temos algumas dificuldades com a 

formação comportamental porque as pessoas não encaram algo, para elas…”então eu não 

sou capaz de?”, portanto, é assim, se não investirmos desde a primeira hora e depois essa 

formação ser completada na empresa, mas por algo que seja muito dirigido, é assim, não 

automatizá-los porque as pessoas também têm cabeça para pensar e aceitar, também, 

ideias deles, que muitas vezes na prática, porque estão nos seus postos de trabalho vêem as 

dificuldades que, nós teóricos estamos cá em cima, e que nem nos lembramos que eles têm 

de enfrentar, mas se não for assim não vale a pena. É assim, eu estou na formação 

profissional, eu antes de estar aqui estive dezassete anos nos antigos TLP’s, portanto, já 

tenho muitos anos disto e estou aqui há treze ou catorze, portanto, é muito porque já tenho 

muitos anos, não parece naturalmente, mas já tenho muitos anos e, portanto, cada vez vejo 

mais isto. Se as pessoas sentem que as coisas são úteis, que esse papelinho que eu lhes 

estou a dar tem uma série de itens interessantes para o trabalho deles, que lhes é útil e lhes 

serve, rapidamente eles sacam para responder e fazer face, aí tudo bem, as pessoas 

aceitam, ir para lá com invenções, não vale a pena. 
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AB- Essa a formação mais dos operários… 

 

TRH/TM- Por exemplo, e não só. Mesmo eu como técnico superior eu já tenho ido a 

formações que chego ao fim do dia e “o que é que estou aqui a pagar?”, você sabe como as 

nossas formações são caras, duzentos, trezentos contos por dois dias, “o que é que eu 

aprendi aqui?”… 

AB- Muito obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de interesse porquanto possibilitou a recolha em matérias de 

formação e desenvolvimento de recursos humanos numa empresa no sector dos transportes. 

Trata-se de uma empresa que integra a formação no departamento da Gestão do Potencial, 

que com outros departamentos, compõe a Direcção de Recursos Humanos. A Gestão do 

Potencial encarrega-se de fazer toda a gestão da formação, a elaboração e gestão do plano, 

a ligação com as várias áreas ou unidades de negócio da empresa. 

Nesta entrevista foram abordados os níveis e áreas de formação que a empresa promove, 

depois de se tentar compreender a complexa estrutura e organização interna da empresa. 

As pessoas evoluem nas carreiras de forma automática e depois de frequentarem 

determinados cursos do plano de formação. A formação organiza-se para os vários grupos 

funcionais que têm que ter uma formação técnica e específica pela função que 

desempenham. 

Na empresa, recorre-se à formação com fornecedores de equipamentos e com fornecedores 

de formação. Para além destes, toda a formação interna é realizada com a Fernave, sua 

associada, com recurso aos formadores do próprio Metro como aos da Fernave. Os Quadros 

técnicos frequentam habitualmente, formação externa e muitas vezes, noutros países.  

Os formadores internos são Quadros, Técnicos e Chefias, muitos dos quais, certificados. 

O diagnóstico de necessidades de formação é realizado de forma verbal, em reuniões, em 

que colaboram, essencialmente, os técnicos superiores. 

Quanto à avaliação da formação, é realizada uma avaliação de conhecimentos antes de 

iniciarem uma acção de formação. 

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de problemas - chave e pistas 

de investigação, muitas dessas questões, não previamente definidas  

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões do entrevistado, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A formação de integração é realizada com as próprias chefias e com “monitores” 

- Prática de “cliente mistério” como forma de avaliar os resultados da formação 

- Apesar de o centro de formação ter simuladores, a formação no posto de trabalho é 

totalmente diferente e é usada de modo complementar 
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Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  

- Investir na formação e na educação 

- Investir ao nível da educação de bases 

- Investir numa formação prática, pragmática e que as pessoas sintam que lhes é útil 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 35 minutos, a entrevista à Técnica de Recursos Humanos do Metro, que 

tem a responsabilidade da Formação, decorreu com toda a normalidade. Depois de um 

contacto telefónico directo solicitando a colaboração, foi de imediato garantida a marcação 

da entrevista por parte da técnica de RH. O passo seguinte foi o envio de um e-mail 

contendo a explicitação dos objectivos e conteúdos/ tópicos para a entrevista.  

A entrevista realizou-se nas instalações da própria empresa, em Lisboa. Começou por um 

reforço aos objectivos e baseou-se nas questões previamente enviadas e com base na 

informação acerca da estrutura da empresa. Dada a limitação de tempo, as questões 

colocadas foram limitadas. Alguma informação sobre a empresa foi obtida na Internet, no 

site institucional, e através da consulta do Manual de Acolhimento que nos foi facultado pela 

entrevistada. Muito disponível para colaborar, a responsável de RH disponibilizou-se ainda 

para outros dados que fossem necessários. 

Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados em contexto académico, 

tentou-se colocar o mínimo de perguntas possível, intervir de forma aberta, e que não 

houvesse uma implicação no conteúdo.  

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizados no próprio dia e dias 

seguintes ao da entrevista e, posteriormente, enviados à técnica de RH para validar o 

conteúdo. 

 


