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O departamento, juntamente com os 

RH. É feito em conjunto. Os RH 

fazem um primeiro contacto, depois 

fazemos uma reunião com os RH e 

às vezes fazemos a reunião conjunta 

com as empresas. Tem havido uma 

interacção, pelo menos com o meu 

departamento e com outros. Não é 

geral mas tem vindo a caminhar 

nesse sentido.

É feito um questionário e 

independentemente do 

questionário eu costumo 

perguntar não a todos mas 

pelo menos a alguns. O que 

dizem no questionário, às 

vezes é um bocado diferente. 

Pelo menos dizem mais 

qualquer coisa para além do 

que dizem no questionário. 

Eu tento sempre saber o que 

é que eles acharam, mesmo 

durante a acção, se está a 

valer a pena ou não. Já 

aconteceu termos que 

chamar o formador a meio da 

acção para lhe pedir que 

alterasse porque as pessoas 

estavam insatisfeitas.
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Estas do Colombo, fui eu que as 

dinamizei. As dos projectos de 

inovação também fui eu e a minha 

chefia que é a engenheira Cristina 

Godinho. E as da inovação 

normalmente somos nós, a não ser 

quando fazemos sessões com 

convidados do exterior. Claro que 

temos os dois o CAP, não é?

reuníamos os colaboradores e 

eles nos workshops 

seleccionavam uma ortodoxia 

que cruzavam depois com uma 

competência-chave,  depois 

dali iam tirando ideias, sempre 

com uma regra que era, numa 

ideia má ou se não 

concordamos com ela, temos 

que dar uma ideia melhor. E 

tendo o focus sempre no 

como. Ou seja, uma pessoa 

dizia “uma ideia é ir vender 

mais” mas “como?”, explorar 

isso é que era mais difícil.
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O EfaInova foi o primeiro projecto e 

fez com que despoletasse todos os 

outros projectos.

3ª fase dos workshops que era 

pegar nessas ideias todas e as 

pessoas o que iam fazer era, 

nós tínhamos uma mesa com 

200 ideias – faz de conta, que 

tinham saído, as pessoas iam 

formar grupos, iam ler essas 

ideias, iam agrupar aquelas 

que lhes diziam mais alguma 

coisa e iam criar um tema à 

volta dessas ideias e depois 

com esse tema iam então 

construir um domínio. Um 

domínio era uma proposta, 

uma proposta de valor onde as 

pessoas iam definir alguns 

objectivos, iam dizer o que é 

que iam fazer

D
E
F
A
0
8

a ligação às universidades e ao 

exterior e em que aí há duas 

vertentes: a de permitir que os 

colaboradores da Efacec possam ter 

formação  lá fora, como por exemplo 

o Cohitec de que lhe falei – e 

estamos a falar de colaboradores já 

com mestrados, directores de 

unidade,  ou responsáveis de área, 

os responsáveis de uma área líder 

podem fazer um curso destes e um 

curso de desenvolvimento de novos 

produtos. Mas também podemos 

fazer aqui sessões de inovação em 

que convidamos alguém de fora, dar 

uma sessão de formação a 

colaboradores nossos.

iam identificar o que é que a 

empresa já tinha para cumprir 

esses objectivos, identificar o 

que é que era necessário 

passar a ter para os cumprir, 

iam fazer uma planificação, 

construir um plano de acção, 

quase, para um determinado 

objectivo. 
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Duas pessoas, actualmente a 

engenheira Cristina é responsável 

pela área da inovação, da Qualidade 

e da Sustentabilidade. Depois, a área 

da Sustentabilidade tem uma pessoa, 

a da Qualidade tem outra pessoa e a 

área da Inovação que além da 

engenheira Cristina e eu.

No fim, com as ideias, as 

pessoas criavam os domínios. 

As pessoas, identificavam o 

tema, a proposta de valor – o 

que é que estavam a propor e 

como é que faziam o que 

estavam a propor – quais os 

benefícios que identificavam 

para a empresa e para o 

cliente – tinha que haver 

benefícios para os dois, os 

primeiros passos – o que era 

essencial fazer em primeiro 

lugar e depois o que é que já 

tínhamos dentro de portas que 

nos permitisse fazer o que é 

que eles estavam a propor e o 

que é que era necessário 

adquirir.
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O projecto de inovação não 

era para criar um novo 

produto. Podia ser mas nunca 

foi. O objectivo aqui não era 

chegar ao fim e dizer vamos 

passar a vender isto ou a fazer 

aquilo ou a dar isto, ou… não, 

o nosso objectivo era muito 

mais prático para a 

organização e para a estrutura 

de cada uma das unidades e 

para o envolvimento dos 

colaboradores.
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A nível de promover a 

participação dos colaboradores 

em projectos globais, seja nos 

de inovação, seja no Colombo, 

como através da outra 

ferramenta que é a Idioteca 

que apareceu no âmbito das 

certificações de IDI, acho que 

o gabinete de Inovação tem 

uma função que é 

extremamente importante. Se 

calhar agora se o gabinete de 

Inovação desaparecesse, não 

se iria sentir muito a diferença 

na perspectiva de que os 

colaboradores agora já são 

proactivos, mas antes, havia 
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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. 
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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. 
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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…
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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 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 
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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 
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Ao nível de formando. Ao 

nível de formadores não, 

já se tentou ensaiar ali, 

fazer formação para o 

próprio departamento em 

áreas específicas que nós 

temos essas 

competências, para os 

mais novos ou as pessoas 

que entrarem, mas por 

uma ou outra razão isso 

acabou por não ir para a 

frente.

Tem um plano de formação dos RH 

em que nós tentamos enquadrar as 

pessoas e às vezes surgem lacunas e 

durante o GDD reconhece-se e tenta-

se arranjar formação. Às vezes 

algumas formações saem fora do 

plano e algumas são mais restritas a 

cada departamento, como ali tenho 

algumas nos projectos que 

aparecem, em algumas áreas 

precisamos de melhorar. Nós 

próprios e depois com os RH 

tentamos procurar esses cursos que 

são mais específicos. Há um plano de 

formação mas às vezes há lacunas 

específicas e nós próprios também 

nos envolvemos.

Tem-se aproveitado, vão 

ensinando aos mais novos 

enquanto lá trabalhavam. Não 

é bem um curso mas temos 

promovido um bocado uma 

interacção entre as pessoas.
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nos últimos anos temos 

tido uma sobrecarga 

muito grande. As pessoas 

também tinham um 

grande trabalho e depois 

tinham que fazer um 

plano de acção e isso 

tudo e preparação, para 

ser fora de horas, como 

temos tipo uma grande 

sobrecarga, acabou por 

nunca haver tempo 

disponível para fazer essa 

preparação. Mas não é 

uma ideia que a gente 

não queira. Não 

abandonou mas fica para 

quando houver um 

bocado de disponibilidade.

Começamos por sugerir, falamos 

com os RH, mas como é uma área 

muito específica também não 

conhecem bem as empresas e nós, 

às vezes, temos contactos de outras 

empresas ou de outras pessoas, ao 

nível de projectos ou relações com 

obras, sabemos que há certas 

empresas que dão esses cursos e 

indicamos os nomes aos RH para 

eles entrarem em contacto com 

essas empresas de formação, para 

ver se é possível. 

falo com as pessoas, e tento 

mesmo quando eles têm 

dúvidas “estas pessoas é que 

sabem”, e digo mesmo às 

pessoas mais experientes 

“vocês ajudem as pessoas 

novas, até porque vos tira um 

bocado a sobrecarga”. Porque 

como eles não têm 

experiência, os mais 

experientes ficam um bocado 

sobrecarregados e é até para 

os aliviar um bocado “se vocês 

ensinarem, daqui a uns 

tempos, é mais fácil”, e 

quando eles têm dúvidas, vão-

me perguntando, às vezes 

tento interagir e levá-los a que 

eles interajam e que falem uns 

com os outros. E falo com as 

pessoas tanto os mais velhos 

como os mais novos e quando 

têm dúvidas, vou lá ter com 

eles para eles …ao princípio 
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A formação é sempre útil. 

A gente aprende sempre 

muita coisa, não é? Uma 

coisa é a gente ter 

aprendido uma série de 

coisas tipo auto-didacta. 

Ouve-se aqui, ouve-se ali, 

mas depois se eu não 

tivesse acompanhado 

uma série de projectos ao 

nível de fabricação de 

máquinas de ar 

condicionado, se calhar 

andava uma vida inteira 

sem perceber uma série 

de coisas.

 As outras, o TIM 3 foi tirado 

na APIF, fui inscrito na escola 

náutica de Paço d´Arcos, o 

CAE foi tirado na APIF ali ao 

pé do jardim Constantino, a 

Daikin foi na Daikin, a dos 

computadores foi na AHF.

A área de Marketing não 

comercial, foi a dra Maria 

João que acho que também 

está na Católica. Mas é 

funcionária da Efacec.

Já fizeram mas era para ver 

como é que a gente estava 

a nível da formação. Para 

ver se a gente tinha 

conhecimentos suficientes 

para aquilo que nos ia ser 

dado. 
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O fabrico, mesmo. 

Máquinas que a gente 

está a fornecer para fora. 

Precisamos mesmo de 

protótipo, de fabrico, 

tudo. Desenvolvimento de 

projecto, tudo. Está claro, 

como consórcio, como 

parceiros, está claro. Mas 

eu acompanhei o projecto 

todo desde o início, até à 

instalação, reparação. Se 

não tivesse isso e 

também o TIM 3 que me 

dá uma parte mais da 

papelada, esquemas e 

tudo isso, porque é que 

Eles recebem aqui os 

relatórios. Estas últimas 

formações, se a gente não 

passasse, era-nos 

comunicado. Portanto, mas 

chegar aqui e perguntarem 

um questionário, não. Estas 

formações foi com exames 

finais, práticos e teóricos, 

entrega de projectos, de 

trabalhos.
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Foram no exterior com

multiempresas - Acho

que isso é uma mais

valia, há uma troca de

experiências que eu

considero muito

adequado.

Assim, de repente, o único

que me recordo foi o Inglês

para saber o nível em que

estávamos. Porque para

esse tipo de formação, a

empresa tem que

apresentar provas da nossa

experiência profissional.

Somos sujeitos a alguns

testes e exame e no caso

das certificações, somos

avaliados por exame, testes,

no final da formação.
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Houve avaliação posterior à

formação. Dois níveis de

avaliação: houve um nível

que era a apresentação de

um pequeno projecto e

houve um exame, digamos

assim. Foi a avaliação da

formação que eu tive.
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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 
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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.
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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…
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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.



Dimensão vários

Categoria Problemas

Sub-

categoria
Técnica Produto Comportamental Form integração Form contínua Práticas informal e n formal Meios, sistemas e processos Diagnóstico para a acção Nível 1 Nível 2 Nível 3

Diagnósticos Avaliação

E
n

tr
ev

is
ta

d
o

Oferta Organização

Práticas de formação Outras Direcções

P
E
F
A
0
1

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 
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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 


