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Securitas 
 
Nº Empregados: 6000 

Natureza: Multinacional/ Privada 

Sector: Serviços 

Actividade: Serviços de segurança privada 
 
DRH: Dr Jorge Martins 
 

Entrevista: 9/1/07 – Das 14h10 às 14h45 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Como empresa líder de Mercado na prestação de serviços de segurança privada em Portugal, 

a SECURITAS tem como objectivo assegurar serviços eficazes e de superior qualidade e, 

através das suas capacidades de inovação e criatividade, garantir e prolongar a confiança 

que tem sabido merecer da parte dos seus Clientes.  

Em Portugal, a empresa é no ranking a 201ª Empresa1, e está presente no continente,   

bem como nas regiões autónomas,  através de  

11 Filiais que, ao nível local, são responsáveis por assegurar uma eficaz prestação de 

serviços aos Clientes da Empresa.  

 

O Grupo Securitas é igualmente líder mundial na prestação de serviços de segurança 

privada, estando presente em mais de 30 países, contando com a colaboração de 218.000 

pessoas ao seu serviço. 

 

Em 1981, a empresa criou o Centro Técnico e, em 1982, o primeiro Centro de Formação, 

onde são ministrados cursos de formação a todos os Colaboradores da empresa. 

De acordo com a informação disponibilizada no site, em início de funções, a formação do 

pessoal de vigilância é de cariz técnico-prático, incluindo, entre outras matérias, noções 

elementares de Direito, direitos, liberdades e garantias dos Cidadãos, limites legais da 

actividade de segurança privada, deontologia profissional, exercícios práticos e instrução 

física. 

 

O pessoal de apoio técnico frequenta, periodicamente, cursos de reciclagem adequados à 

constante actualização dos conhecimentos para um eficaz desempenho da função. 

 

Sempre que se justifica, a empresa recorre a acções de formação externa, como por 

exemplo no caso específico de programas de formação especializados. 

 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas 
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2. Perguntas e respostas 

DRH/JM– ...no fundo o correcto era falar, um bocadinho, do que é que nós temos feito e o 

que é que nós pensamos fazer em termos de formação 

AB- Precisamente, para os vários grupos funcionais da empresa… 

DRH/JM– É assim, vamos falar claramente sobre vigilantes uma vez que é esse o grupo que 

é mais importante, o grupo… é assim, a vigilância em Portugal tem um quadro legal que 

obriga a dois tipos de formação. Um, a formação inicial, significa que todo o candidato a 

vigilante tem de ter uma formação inicial de 100 horas. Antes de iniciar o trabalho. Isso é 

obrigatório e só a partir da formação inicial é que ele tem acesso ao cartão profissional, que 

é dado pelo Ministério da Administração Interna. Por isso podemos dizer que temos aqui uma 

formação obrigatória, por assim dizer, que é condicionante à entrada na profissão. E essa 

formação, é dada pela Securitas nos centros de formação integralmente, pronto, esta é uma 

variante. Depois, há um segundo tipo de formação que é chamada de formação de 

reciclagem. A legislação actual não define, claramente, a duração mínima, remete a cada 

uma das empresas, portanto, conteúdos e formação de forma a salvaguardar que as pessoas 

têm os conhecimentos necessários para o desempenho das funções. E portanto a empresa 

faz essa formação, de continuidade, a partir do quinto ano. Um terceiro aspecto tem a ver 

com um quadro legal do país não é? Que é aquela formação que as empresas têm que dar a 

todos os quadros, portanto com quotas mínimas. Portanto, este é muito genericamente a 

situação. Para os colaboradores que não são vigilantes, e portanto têm funções ou de gestão 

ou de funções técnicas, a empresa tem um programa de formação anual que contempla as 

várias áreas e as várias vertentes da formação individual de cada colaborador no sentido de 

dotar essas pessoas de ferramentas que lhes permitem desempenhar bem o seu trabalho. 

Bom, é genericamente a situação. 

AB- Muito bem, e qual é que é a estrutura que o senhor Dr. tem, em termos de 

formação, ou antes disso, perguntava-lhe se a formação está na dependência da 

sua direcção. Qual é a estrutura e a designação, já agora. 

DRH/JM– A direcção de formação depende da direcção de recursos humanos. E temos, por 

assim dizer, portanto, temos o nosso centro de formação certificado com, portanto, com… no 

instituto do emprego… 

AB- Pelo Inofor, que depois passou para IQF e agora parece que vai ser extinto 

DRH/JM– É exactamente, temos o centro de formação certificado. Temos uma empresa que 

nos ajuda em termos pedagógicos a, portanto, a coordenar todas estas áreas de formação, 

mas a área da formação, portanto, a direcção de formação depende directamente da 

direcção de recursos humanos. Há cerca de 2 anos, melhor, 3 anos, alterámos a nossa 

estrutura, nós tínhamos uma estrutura pesada em termos de formação que tinha quadros 

100% dependentes e adstritos ao centro de formação. Neste momento, a nossa perspectiva 
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é um pouco diferente e utilizamos, portanto, todos os formadores do centro de formação são 

oriundos das áreas de negócio, têm formação específica para formação e intervêm eles 

próprios no processo de formação. Por isso, o centro de formação da Securitas, neste 

momento, é mais um centro de facilitador de serviços e de conhecimento do que um centro 

de pessoas, ou seja o centro de formação, no fundo, vai buscar as pessoas que em cada 

momento lhe satisfazem as necessidades de formação, em vez de ter um conjunto de 

pessoas inscritas… 

AB- Refere-se aos formadores que não são permanentes; são eventuais e são 

internos? 

DRH/JM– Exactamente, são internos e são oriundos das áreas de negócio, portanto aos quais 

a empresa deu formação específica  para eles poderem ministrar formação e colaboram, 

enfim em part-time, chamemos-lhe assim, com o centro de formação. O que é que nós 

conseguimos com isso? Conseguimos uma melhor interacção entre a área ocupacional e a 

formação propriamente dita. Porquê? Porque, no passado, e quando tínhamos quadros que 

só faziam formação, havia, obviamente algumas tensões, onde as operações diziam que o 

centro de formação estava distanciado do negócio, etc, etc, e nós para acabar com isso 

extinguimos, em absoluto, esse modelo, e criamos um novo modelo onde, no fundo a nossa 

grande preocupação é em cada momento ir buscar as competências necessárias para dar às 

pessoas, com uma total flexibilidade. Se nós tivermos essas competências internas, melhor, 

se não tivermos, e muito frequentemente, vamos ao exterior buscar essas competências. 

AB- As actividades de formação que a empresa disponibiliza, já referiu, portanto, a 

formação inicial, a de integração e depois a contínua. São apenas cursos de 

formação formal ou considera que há outras actividades menos formais ou se 

calhar noutros contextos, como por exemplo, formação no posto de trabalho…. 

DRH/JM– Antes de responder directamente a essa pergunta, deixe-me só contextualizar o 

nosso negócio. A Securitas segmentou o seu negócio em áreas de actividade, ou seja, a 

organização interna da Securitas depende da actividade dos nossos clientes. O que é que isto 

quer dizer? Nós oferecemos o serviço de segurança em função do negócio do nosso cliente. 

Por exemplo, temos uma unidade de negócio que tem, ou só presta serviços a clientes na 

área da banca, temos uma outra que só disponibiliza serviços na área do retalho, outra na 

área dos transportes, enfim e por aí fora. Isso fez com que, isso faz com que muito embora a 

formação inicial tenha um corpo comum que é comum a todos a formação de continuidade é 

cada vez mais, e neste momento, é dirigida a cada um dos segmentos. Porquê? Porque as 

competências das pessoas para desempenhar as funções, por exemplo, um retalho de 

supermercado, por exemplo, são em muitos casos diferentes daquelas que estão a 

desempenhar funções por exemplo, na administração pública, ou, direi eu na área dos 

transportes. E por isso a formação é, também, diferente, a formação de continuidade é 

diferente em função da actividade que as pessoas exercem. Sempre que as pessoas 

transitam de área, quando há movimentos internos, então há que ser dada formação para os 
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segmentos para onde as pessoas vão trabalhar. É assim que nós vemos(?) neste momento a 

formação. 

AB- Muito bem, e voltando um pouco atrás, toda a formação é em contexto de sala 

ou há outras modalidades, como formação em posto de trabalho? 

DRH/JM– Estamos a falar de formação inicial? Bom… 

AB- Não, acho que já se tinha falado das modalidades….. 

DRH/JM– É assim, depende, uma grande parte da formação é em sala muito embora, e a 

formação inicial, em direi, que cerca de 60% do tempo é em sala e 40%, 35 a 40% é em 

contexto real, já a formação de continuidade tem uma componente prática maior 60% 

prática e cerca de 40% em sala. 

AB- A prática, desculpe, é simulada ou é em contexto real de trabalho? 

DRH/JM– É em contexto real. Também temos algumas situações em que é contexto simulado 

por exemplo, na área dos transportes isso acontece. Contexto simulado, sei lá, situação de 

revistas a pessoas e revistas a viaturas, etc tudo isso é contexto simulado. Até porque tudo 

isso é difícil em sala fazer-se esse trabalho. Por exemplo na área dos fogos temos também 

contexto simulado. Enfim depende um bocadinho daquilo que falamos. 

AB- O senhor, no fim do ano, quando tem que preencher o balanço social naquele 

apartado que é o número de horas de formação por empregado, considera apenas a 

formação formal ou todas essas actividades  de aprendizagem, imagine, essa que 

referiu no posto de trabalho que seja com colegas mais velhos mais experientes, é 

também considerada? 

DRH/JM– Depende se essa formação foi comunicada e contextualizada e decorreu sob a 

responsabilidade do centro de formação, então ela vai para balanço social, se não foi 

reportada, e eu admito que haja alguma formação que é dada e não é reportada mas que é 

dada, então não foi considerada, depende, portanto, se foi sobre régio do centro de 

formação, claramente que foi considerada. 

AB- Claro, portanto há outras direcções na empresa que podem elas próprias 

organizar formação. 

DRH/JM– É, embora isso não seja a situação mais frequente. 

AB- Mas pode acontecer… 

DRH/JM– Pode acontecer, e que não é contabilizado. 
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AB- E em relação a alguma prática de diagnóstico de necessidades de formação? E 

também de avaliação… 

DRH/JM– Sim fazemos. Quer dizer em termos de diagnóstico das necessidades de formação, 

temos algum processo implementado que nos ajuda a elaborar os planos de formação. Sem 

dúvida. Pensamos, no entanto, que temos de melhorar muito nessa área. Não temos um 

sistema muito bom e penso que tem de ser melhorado, bastante melhorado. Já, 

relativamente, à outra questão que referiu, a avaliação das acções de formação, isso é muito 

importante não é? Isso tem um reflexo no nosso sistema de gestão da empresa. Obriga a ter 

resultados práticos no cliente com a medição de indicadores. Portanto há uma correlação 

clara e uma medição, chamemos-lhe assim, da formação que vai sendo dada e melhoria do 

serviço. 

AB- O impacto no próprio posto de trabalho? Isso é interessante. 

DRH/JM– Sim, portanto, há essa…, portanto, a avaliação, no fundo, é saber se a formação foi 

interessante ou não foi. Bem, há aqui dois níveis. Um é o que os formandos dizem logo no 

questionário logo após a formação mas a outra mais importante é o reflexo em tentar 

perceber se essas pessoas em contexto profissional, as pessoas que (?) acabaram a 

formação. Se nesse contexto desse cliente há indicadores que vão sendo melhorados ao 

longo do tempo. E depois, há, num fundo é um ciclo que se fecha, sim ou não, se sim muito 

bem se não ou repete a formação ou altera-se os conteúdos da formação não é? No fundo é 

um ciclo que se pretende fechar não é? 

AB- E tem instrumentos para esse tipo de questionários? 

DRH/JM– Completamente informatizados. 

AB- As chefias é que respondem… 

DRH/JM– Sim, portanto, ou seja, temos no nosso sistema, esse, portanto, esses 

questionários, esses modelos centralizados nos nossos sistemas informáticos e depois 

automaticamente vão sendo, portanto, quem precisa deles sabe onde eles estão e 

apresenta-os. Esses métodos estão na (?) da empresa e, portanto são utilizados pelas 

chefias e utilizadas no contexto, enfim (?). 

AB- E é mais ou menos quanto tempo após a formação, não sei se…. 

DRH/JM– Essa avaliação…. Não isso vamos lá a ver, depende da situação se são acções, e 

como digo há aqui situações muito variadas em relação às áreas de negócio, se são acções 

que são, portanto, identificadas pelos clientes e pedidas pelos clientes e temos muitas em 

que isso acontece, (?) enfim, semestral algumas vezes anual, fazemos a verificação, 

portanto, verificamos se a acção foi ou não boa e se teve resultados práticos. No caso de não 

haver nenhuma directiva pelo menos uma vez por ano. 
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AB- Mas a Securitas tem um centro de formação, portanto, qual é que é o papel da 

estrutura, já me disse que não há formadores internos, há técnicos de formação? 

Há… 

DRH/JM– Não, vamos lá a ver, aqui…, O centro de formação tem um director do centro de 

formação que é o director dos recursos humanos e temos uma empresa que colabora 

connosco a tempo inteiro que faz a monitorização, por exemplo, da avaliação da formação 

não é? Sempre que há avaliação eles estão cá para monitorizar e para verificar se o processo 

está a ser bem seguido e depois, obviamente, atestam que isso aconteceu. Obviamente que 

o centro de formação tem os conteúdos disponibilizados na…os conteúdos, por exemplo, da 

formação inicial, tem os disponibilizados na (?) e sempre que há admissões vai à bolsa de 

formadores e, enfim, coloca as pessoas, enfim. É como, vamos lá a ver, é como se fosse um 

curso normal, portanto um curso tem cerca de duas semanas e as pessoas, consoante as 

matérias naquilo em que são especialistas, intervêm. Ou seja, não são colaboradores a 

tempo inteiro do centro de formação. Colaboram com o centro de formação sempre que há 

necessidade. Não é? E são essas pessoas. Quem são essas pessoas? São os gestores que são 

responsáveis das unidades de negócio, não é? Quem no fundo gere o negócio. Porquê? 

Porque a estrutura da empresa é muito leve, portanto, é uma estrutura muito horizontal, 

tem o administrador delegado, o responsável das áreas de negócio, o responsável da filial e 

o vigilante. Portanto, tem 3 a 4 níveis e é uma estrutura muitíssimo leve. 

AB- E considera que é importante o papel de chefias nas questões da formação. 

DRH/JM– É fundamental. Porquê? Porque eles intervêm no processo. O nosso anterior 

modelo, chamemos-lhe assim, elas estavam afastadas, eram clientes. Este modelo elas 

estão no centro do processo, portanto, a formação é bem ou mal dada ou… mal dada em 

função do interesse e da participação deles. Portanto, eles agora estão no centro de… no 

fundo os responsáveis do negócio são os responsáveis pela formação. Isto é mais ou menos 

uma clivagem que fizemos há 2 ou 3 anos, com o modelo anterior, onde havia pessoas do 

centro de formação que só faziam formação. E onde as extensões, com o negócio às vezes 

eram grandes porque os responsáveis pelas unidades de negócio diziam: é pá mas estas 

pessoas aqui… as competências que têm… isto é muito teórico, é muito isto, é muito aquilo. 

E isso não funcionava. É claro que há algumas matérias legais que nós socorremos de 

pessoas, estou-me a recordar, por exemplo, aquelas matérias estritamente legais, do direito 

constitucional, do direito civil em que o (?) pode não fazer. E aí não são pessoas da área de 

negócios, são pessoas especialistas, neste caso, há um cuidado com a formação por quem 

melhor pode dar essas matérias. Mas isso são excepções, não é regra. 

AB- Claro, sim senhor, posso só perguntar-lhe outra coisa, do que disse há pouco, 

ainda em relação ao diagnóstico de necessidades de formação? O Senhor Dr falou 

de alguns modelos onde vai buscar inputs para a formação… 

DRH/JM– Certo, questionários, se quiser, que nós….  
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AB- Entende-se, por exemplo, a avaliação de desempenho, está incluída também ou 

não? 

DRH/JM– Não, isso é outra matéria. 

AB- Sim, mas pergunto se a partir da avaliação do desempenho vai buscar… 

DRH/JM– Não, ainda não, é nossa intenção fazer isso… não, ou seja eu percebo o que quer 

dizer. Neste momento não, mas é nossa intenção fazer essa interligação, que tem que 

existir. Não é? Mas não existe. 

AB- Muito bem, Senhor Dr uma última questão, agora mais da sua opinião pessoal 

sobre a formação do futuro. Que perspectivas? Que tendências? Qual é que acha 

que é o caminho? 

DRH/JM– O caminho é, claramente, formação de menos duração mas mais adaptada ao 

negócio da empresa. Quer dizer não é possível eu, por exemplo dar formação, ou a empresa 

disponibilizar formação e pensar assim: Pronto, nos próximos 5 anos esta pessoa não 

precisa. Não. A tendência é fazer formações mais curtas mas com mais frequências. Isso, 

claramente que é por aí. Outra tendência é, correlacionar entre a avaliação de desempenho e 

o investimento de formação para cada pessoa. Claramente que eu penso que o futuro vai por 

aÍ. E depois encurtarmos com muita frequência, repito, mas acções relativamente curtas, 

que são, penso eu, mais eficazes do que fazer coisas muito complicadas e muito afastadas, 

etc. Mas claro que a formação vai ser algo muito importante, vai ter um peso, um peso 

relativo, enfim, nas empresas, enfim, tem tendencialmente a ser maior, não é? Até porque a 

área das coisas generalistas das coisas… já passou, quer dizer, já não é possível, hoje as 

coisas são muito, são cada vez mais… hoje falar em segurança, por exemplo, no nosso 

negócio, hoje falar em segurança diz pouco, hoje temos de falar em coisas muito mais 

específicas, segurança no centro comercial, a segurança no aeroporto são coisas muito 

diferentes. Parecem coisas iguais mas não são muito diferentes. Não é? A formação, penso 

eu, vai ser a mesma coisa, vai ser cada vez mais direccionada. 

AB- Senhor Dr., não sei se há alguma questão que ache importante referir, em 

termos das práticas… falámos mais em cursos, mas, na verdade, também estou à 

procura de situações, às vezes, informais que não são propriamente, não têm a ver 

com cursos nem com formação mas mais práticas que as empresas, às vezes, têm e 

que acabam por promover a aprendizagem das pessoas ou o seu desenvolvimento, 

de alguma forma. Às vezes, Internet, revistas, comunicação interna… 

DRH/JM– Não, para isso temos pouco. Não tenho nada para lhe mostrar. 

AB- Até porque está tudo muito disperso não é? 

DRH/JM– É, é. 
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AB- As pessoas estão nos clientes não é? 

DRH/JM– É, não estão… a nossa estrutura de indirectos(?), portanto centralizada, é muito 

pequena. Temos (?) nos postos de trabalho, estão espalhados pelo país inteiro na casa dos 

clientes não é? 

AB- E que são 5.800 pessoas. 

DRH/JM– Neste momento talvez mais. Neste momento mais de 6000. É isso. 

AB- Muito bem, obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista situou-se em torno quer da problemática da formação destinada a vigilantes, 

quer da mudança de paradigma que a empresa operou, face à estrutura e práticas de 

formação. Com isso, alterou a estrutura e os recursos afectos ao Centro de Formação, e 

neste momento, todos os formadores são oriundos das áreas de negócio.  

O centro de formação “é mais um centro facilitador de serviços e de conhecimento, do que 

um centro de pessoas”. As áreas de negócio deixaram de ser clientes do Centro de formação 

para passarem a assumir elas próprias a gestão e a execução da formação. 

 Em Portugal, o exercício da profissão de vigilante, carece de uma formação inicial, obrigada 

por um quadro legal. É no Centro de formação que é ministrada essa “formação inicial” e a 

“formação de reciclagem” destinada aos vigilantes. Para os outros grupos funcionais, existe 

um plano de formação anual que contempla várias áreas. 

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: 

- Com o objectivo de aproximar a formação ao trabalho, o Centro de formação não tem uma 

estrutura própria de formadores, mas antes, em cada momento, são usados os profissionais 

que detêm as competências para colaborar na formação; 

- A formação contínua é específica de cada um dos segmentos dado que as competências 

requeridas aos vigilantes nos vários sectores em que operam são também diferentes; 

- As horas de formação integradas no Balanço Social, referem-se à formação que foi 

reportada ao Centro de Formação mas, poderá existir outra formação na empresa, que não é 

considerada; 

- Na avaliação da formação são considerados 2 níveis. Existem indicadores que servem para 

medir a melhoria do serviço depois da formação realizada; 

- No modelo de formação da empresa, as chefias intervêm no processo “estão no centro do 

processo”, sendo que deixaram de ser “clientes” para ser participes; 

- Na formação técnica de vigilantes, os responsáveis do negócio são os responsáveis pela 

formação; 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  
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- Tendência em realizar formações mais curtas e com maior frequência, que serão as mais 

eficazes; 

- Tendência em correlacionar a avaliação de desempenho e o investimento de formação para 

cada pessoa; 

- Tendência em realizar formação técnica específica e direccionada, especializada 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de cerca de 40 minutos, a entrevista ao director de Recursos Humanos da 

Securitas, decorreu com toda a normalidade e numa base de confiança. Depois de um 

contacto telefónico solicitando a colaboração, foi enviado um e-mail contendo a explicitação 

dos objectivos e conteúdos/ tópicos para a entrevista. Posteriormente, foi garantida a 

marcação da entrevista por parte do DRH, que veio a realizar-se umas semanas depois nas 

instalações da própria empresa, em Linda-A-Velha.  

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nas questões previamente 

enviadas e com base na informação acerca da estrutura da empresa. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida na Internet, no site institucional. Aquando desta pesquisa e 

mesmo no site institucional, foi encontrada alguma referência acerca das questões 

relacionadas com a política de recursos Humanos em geral e de formação em particular. 

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.  

O DRH disponibilizou-se ainda para outros dados que fossem necessários. 

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

seguintes ao da entrevista e, posteriormente, enviados ao DRH para que validasse a 

informação.  

 


