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MORITEX 
 
Nº Empregados: 228 

Natureza: Nacional/ Privada 

Sector: Indústria têxtil e vestuário 

Actividade: Fabrico e comercialização de vestuário  
 
Entrevistados: Sr João Magalhães (TOC) e D. Lurdes Novais (RH) 
 
Entrevista: 28/12/06 – Das 10h30 às 11h20 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Situada em Guimarães e fundada em 1981, a Moritex possuía 8 trabalhadores e chegou, em 

1997 aos 300 empregados. 

Os departamentos que compõem hoje a empresa são: Administração, Comercial, Produção, 

Criativo, Administrativo, Logística, Armazém e Mercado Externo. 

A empresa está ligada às seguintes associações: APT1 - Associação Portuguesa de Têxteis  e 

Vestuário e AIM - Associação Industrial do Minho. 

Quanto ao processo produtivo, a fábrica tem uma  área total de 6.850m2  

e tem uma capacidade/Ano 2.000.000 peças. As mais importantes componentes tecnológicas 

 utilizadas são: O Sistema Cad/Cam, Confecção em células, Última geração de Equipamento 

de Tecelagem / Malha circular e Máquina de bordados. 

Os principais produtos desenvolvidos são (Gama média e média alta): Pólos, SweatShirts, T-

shirts, Camisas, Singlets, Blusões e Saias. As principais matérias-primas utilizadas: Algodão, 

poliester/algodão. 

No site da empresa (www.moritex.pt) não existe qualquer informação ou referência aos recursos humanos. 

                                                 
1 Esta associação é membro associado do: COMITEXTIL, EUROCOTON, ITMF, EURATEX 
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2. Perguntas e respostas 

AB – Para os vários grupos funcionais que a empresa tem, terá com certeza, tratando-se de indústria, os operários, as pessoas da área da qualidade, os engenheiros da produção. Para esses vários grupos funcionais, qual é que é a política de recursos humanos, digamos, para desenvolver essas pessoas? As pessoas entram aqui a trabalhar e qual é que é o desenvolvimento, o que é que a empresa faz, se é que faz… se é que faz, se não faz nada, não faz nada, é mesmo assim, alguma formação, às vezes até com associações empresariais ou sectoriais, sindicatos… 

 

RH/LN – Não, não, não é costume fazermos…Precisamos de alguém para um quadro, 

procuramos a pessoa que pretendemos, faz-se uma entrevista internamente, vê-se o perfil 

da pessoa, é aquilo e… 

 

AB – Muito bem. Então a pessoa entra, por exemplo no caso de operários, não é?, a pessoa entra a trabalhar e é colocada no posto de trabalho, com certeza com algum colega mais antigo, mais, algum trabalhador já da empresa, ou não? 

 

RH/JM – Normalmente é uma chefia directa que procura enquadrá-lo e procura dar a 

formação. É evidente que entra gente já formada e a formação para costureiras não, enfim, 

digamos que aqui ainda há com alguma, encontra costureiras com relativa facilidade, 

embora agora … (?) um bocado mais complicado. Mas, as pessoas entram e são 

naturalmente enquadradas pelo responsável hierárquico mais directo e procura enquadrá-lo 

e ver as aptidões e encontrar o local mais adequado, e depois a formação normalmente é 

dada em posto de trabalho, enfim… 

 

AB –Mas essa formação de posto de trabalho, há algum plano, ou temporal ou fisicamente, um plano? 

 

RH/JM – Não, não há plano. É dado caracteristicamente (?) em cada caso, em que… É 

caracteristicamente dado, enfim, para cada pessoa e não realmente um plano, porque 

também o número de admissões ou de… e portanto não há claramente um plano, embora 

tenhamos neste momento, não sei se podemos já falar nisso, mas há um plano, aí sim, um 

plano de formação com algum fundo, não é? Subsidiado e que, enfim, envolve praticamente 

todas as pessoas, não é? 

DRH/LN – Todas as pessoas, sim, sim. Todos os quadros. 

 

AB – Muito bem. Então há um plano de formação? 

 

RH/JM – Sim, plenamente estruturado, foi feito com recurso a apoio externo, que é a 

Cenatex (?), que é a empresa, de facto, com muita experiência nesta área, enfim, na área 

da formação e pronto, está neste momento a decorrer, penso que não está terminado ou 

estará? 

 

RH/LN – Já acabou, ou antes, acaba hoje o último curso. 

 

AB – Então e é um plano de formação aqui da empresa destinado aos trabalhadores, portanto no âmbito da formação contínua, é isso? 

 

RH/LN – Exacto. 

 

AB – Eles estão a trabalhar e há um plano; e que cursos é que estão a ser dados? 
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RH/LN – Tentámos dar um … (?) ao sector que é necessário. Mas quer dizer, os cursos que 

demos até agora? 

 

AB – Sim. 

 

RH/LN – Costureiras Polivalentes, Cad e Modelagem, Informática, Espanhol, Compras e 

Aprovisionamento, Expedição… 

 

RH/JM – Sensibilização à Produtividade. 

 

RH/LN – Sensibilização à Produtividade, exacto, Técnicos de Corte, temos outro: Acessórios 

e Adiamento, e demos também Técnicas de Vendas. Eu, se me falha algum, foi… 

 

AB – Afinal tem imensa formação… 

 

RH/JM – Não, eu há bocado o que percebi era que a formação estivesse, enfim, fizesse parte 

de algum, alguma estratégia da empresa que fosse consecutivamente, como há empresas 

que têm, e por isso é que eu digo que aí não. Agora foi, neste caso sim. É um plano 

estruturado, com apoio externo, foi feito um levantamento de necessidades, feito como ele 

foi, não é? E penso que … (?) não, mas isso com certeza que vai chegar a altura em que vai 

procurar saber alguma coisa sobre essa matéria. 

 

AB – Muito bem. Então, este plano, se bem entendo, foi encomendado por Moritex a uma empresa de fora. 

 

RH/JM – Exactamente. 

 

RH/LN – Que é a Cenatex. 

 

AB – Que é uma empresa privada, enfim, fornecedora, digamos, de formação. E a formação decorre aqui nas instalações ou é fora? 

 

RH/LN – Sim, sim, é cá. É nas nossas instalações. 

 

AB – E os formadores? São externos ou há alguém de cá? 

 

RH/LN – Os formadores são todos externos. Os formadores… 

 

AB – Não há ninguém na empresa que colabore na formação? 

 

RH/LN – Não, porque os formadores vêm através da Cenatex. 

 

AB – São todos externos? 

 

RH/LN – Exactamente. 
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AB – E porque é que fizeram esta formação? É sempre, todos os anos? É uma prática habitual na empresa? 

 

RH/JM – Não, por isso é que eu dizia que, não é claramente uma prática habitual. Havia 

apoios, foram sensibilizadas as pessoas que tomam decisões nesta empresa sobre essa 

matéria, aderiram e pronto, fez-se a formação. 

 

AB – Os apoios são do Prime? 

 

RH/JM – São do Prime, exactamente. 

 

AB – Muito bem. Então, e o plano de formação envolve quantas pessoas da empresa? Desculpe, eu não perguntei o número de trabalhadores; tenho a informação que são duzentos e cinquenta. 

 

RH/JM – Neste momento não sei se serão… 

 

RH/LN – Duzentos e vinte e oito, neste momento. 

 

AB – Duzentos e vinte e oito, e quais são os trabalhadores? 

 

RH/JM – A formação engloba todas as pessoas, presumo eu, não? 

 

RH/LN – Esta que está a decorrer envolve à volta de, não, metade, cento e dez, cento e 

quinze pessoas. À volta de cento e vinte pessoas. 

 

AB – Quais são os grupos funcionais envolvidos? Operários? 

 

RH/LN – Sim, essencialmente, essencialmente. Administrativos, foi poucos, essencialmente 

foi mais na parte de operários. 

 

RH/JM – A equipa de vendas, a contabilidade… 

 

RH/LN – Mas estou a dizer, mas estou a dizer, a grande parte, maior parte a nível de 

operários. Mas depois não, teve a contabilidade… 

 

RH/JM – Isto é a própria estrutura de pessoal que é assim, é muito mais operários. 

 

RH/LN – Mas se quiser, também teve a contabilidade, teve a comercial, os vendedores, os 

funcionários de armazém… foram as pessoas que tiveram formação até agora. 

 

AB – Imagino que o Espanhol, Técnicas de Venda será para a equipa comercial. 

 

RH/LN – Exactamente. 
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AB – Muito bem. Tem internacionalização a empresa, por curiosidade? 

 

RH/JM – Se? 

 

AB – Se tem planos de expansão, se fornece para Espanha? 

 

RH/JM – Sim, não só para Espanha, praticamente para toda a União Europeia. Mas esta 

empresa tem, não é de uma forma directa mas via o responsável da empresa, o gerente, 

tem uma empresa em Espanha… (?), que serve como uma, enfim… 

 

RH/LN – Uma interface. 

 

RH/JM – Exactamente, e uma proximidade ao mercado… (?), é a expansão natural para o 

nosso mercado. Nos outros mercados há alguns casos em que é trabalhado directamente ou 

através de agentes e tem…aliás, ultimamente cresceu em termos comerciais e vai fazendo 

alguma procura noutros mercados, enfim, há uma tentativa no México, nos Estados Unidos, 

mas estas coisas são complicadas, não é? 

 

AB – Então e em relação à avaliação deste investimento, digamos, o retorno deste investimento em formação, quais é que são já os resultados que crêem que possam vir a ter? Se é que têm… 

 

RH/LN – É assim, no momento ainda não, não conseguimos ver. Possivelmente daqui a uns 

tempos poderemos ver, mas para já… 

DRH/JM – Eu poderia dizer… Nós vamos manter isto assim? Fala um, fala o outro, não sei se 

isto assim… 

 

AB – Não, está perfeito. 

 

RH/JM – Se calhar vamos acrescentando alguma coisa e também, enfim, corta um bocado a 

monotonia, mesmo depois a ouvir, se calhar… Se calhar, enfim, a avaliação não está 

formalmente feita, mas penso que as pessoas já tenham uma percepção muito concreta dos 

resultados em alguns casos. E isto da formação vale, em alguns casos foi interessante, 

noutros não foi, foi completamente desinteressante, sem… As pessoas entendem isto como 

uma perda de tempo, não é? 

 

AB – As pessoas, os próprios participantes? 

 

RH/JM – Os próprios, e os responsáveis… 

 

AB – Os próprios… a direcção? 

 

RH/JM – Sim, estou a falar da direcção da empresa, enfim, que toma decisões nessa 

matéria, em alguns casos achou, enfim, sem qualquer tipo de interesse, não viram 

resultados na formação. E portanto, há um envolvimento, porque há sempre custos, mesmo 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_17_ Moritex.doc  6

que, enfim, eles não estejam visíveis, há sempre custos na formação, porque as pessoas, 

para já é durante o período de trabalho, e depois porque isto cria, quebra as rotinas e a 

produtividade… Quer dizer que não basta só, não é suficiente, as pessoas entendem que não 

é suficiente, se calhar alguma, alguma comparticipação que possam eventualmente receber 

do Prime, presume-se que se vai receber, não é? Que isso não é suficiente para pagar os 

custos, e quando o resultado é claramente insatisfatório, isto é, eu estou a … (?), de facto, 

ser aqui o porta-voz da direcção, que me parece, que especialmente tinha algumas 

formações, foi, teve este sentimento, não é? Daí que esteja a rever até a formação em 

termos futuros porque… eu penso que isto é um problema da formação em Portugal, vai … 

(?), não é? E portanto, mas isso são questões políticas, enfim, que se calhar não são, não vai 

no sentido daqui, não sei, e que é o resultado que temos, não é? Este país gasta muito 

dinheiro em formação, mas não, quer dizer, se calhar não aproveita quase nada da 

formação, mas enfim, este país é assim há muitos anos e presumo que vai continuar assim. 

 

AB – Qual é que é a vossa opinião, o que é que se poderia mudar para que a formação fosse mais efectiva? Trata-se portanto de que a formação tenha resultados ao nível do trabalho? 

 

RH/JM – Exactamente. 

 

AB – O que é que poderia ser feito para que isso aconteça? 

 

RH/JM – Isso sabe, eu digo-lhe que o problema começa logo pela qualidade dos formadores. 

Nós só temos formadores, este país não tem formadores em qualidade para dar formação a 

toda a gente. Isto é um facto, vê-se, só não quer perceber isto quem não quer, quer dizer, 

quem não tem… Isto é a mesma coisa que nós neste país estamos a fazer licenciados, que 

eu acho muito legítimo, mas não somos capazes de criar emprego para eles. Isto aqui, nós 

temos muita formação, damos muita formação, mas não somos capazes de ter um mínimo 

de qualidade, exceptuando um caso ou outro, mas são as tais honrosas excepções, que há 

sempre. Porque a regra é esta, a formação em Portugal não tem qualidade, portanto, é 

muito interessante, e acho que isto também dá alguns dividendos políticos, é dizer que 

Portugal está aqui com um projecto de formação, enfim, todas as empresas, penso que a 

partir de… 

 

RH/LN – Dez trabalhadores. 

 

RH/JM – Têm que dar formação, e isto é uma coisa interessante, isto vai dar números 

interessantes, mas o resultado final se calhar vai ser aquele que sempre foi. 

 

AB – Mas a empresa investiu, digamos, neste plano por via da legislação do novo código de trabalho? É isso? 

 

RH/JM – Exactamente. O novo código do trabalho também implicou; claro que a empresa… 

eu há bocado disse-lhe, no princípio, que este é um plano estruturado, feito, mas que 

claramente a legislação quase que empurrou as empresas para isso. Mas as empresas estão 

a constatar que, de facto, só empurradas e mesmo assim, porque… eu acho que é isto, é o 
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problema, quer dizer, não há efectivamente… nós vimos aí alguma formação, mas não tem a 

mínima qualidade. 

 

AB – E o que é que poderia melhorar para a formação ter qualidade? Já falou no nível dos formadores. O que é que poderia acontecer mais nos formadores ou na organização da formação, o tipo de formação…? 

 

RH/JM – Eu parece-me claramente que tem de se elevar a fasquia em termos de exigência e, 

portanto, o caso dos formadores, há aí muita formação para formadores que realmente 

passa por aí o erro, quer dizer, não tem qualidade e, aliás, não sou eu que digo isto. Eu acho 

que isto deve ser …(?) eu poderia ser politicamente correcto e estar a dizer aqui coisas muito 

bonitas, mas sem conteúdo nenhum, percebe? Agente também sabe falar assim. Só que me 

parece que estas coisas… eu tenho, enfim, isto às vezes é muito pouco diplomático, mas eu 

trato os bois pelos nomes. É assim! E eu acho que, de facto, exceptuando um ou outro caso, 

de uma maneira geral, acho que a preparação dos formadores…, mas isto é a mesma coisa, 

se calhar o ensino também é assim, porque a nossa forma portuguesa de encarar estas 

coisas é que nós estamos aqui a lutar para a estatística, não é? Temos de ter, enfim, temos 

de dar muita formação porque isto fica bem, não é? que toda agente dê formação e depois, 

resultados práticos? São, enfim… eu penso que nesta empresa, e em alguns casos, não são 

muito certos. Agora, remédios para isto? É evidente que nós não… 

 

AB – E ao nível… há vários níveis, como sabe, de avaliação. Podemos medir a avaliação da formação: primeiro nível é, claramente, o nível da avaliação da satisfação dos formandos, ou seja, no final de um curso perguntar às pessoas, gostou, não gostou, o que é que achou, os formadores, os formandos e tal… esse é um primeiro nível. Depois há outros níveis mais profundos e mais objectivos e mais interessantes para a empresa que é já o nível da avaliação da transferência para o posto de trabalho: até que ponto é que aquilo que eles aprenderam aplicam no posto de trabalho; e depois ainda outros níveis, que é nomeadamente, do impacto para a empresa: se diminuíram o número de acidentes de trabalho ou se houve uma maior polivalência dos trabalhadores, etc, etc. Como é que… dessas avaliações aquela que saberá melhor será a avaliação da satisfação, portanto, as pessoas gostam, gostaram da formação…? 

 

RH/LN – Gostaram, mas as pessoas também não estão muito preparadas para a formação. 

 

AB – Os próprios trabalhadores, portanto… 

 

RH/LN – As pessoas estão sempre… 

 

RH/JM – Eu parece-me que há aí alguns casos que sempre que a formação resultou e, 

digamos, que o formando teve uma boa receptividade e entendeu. E há outros casos em que 

não…  

 

RH/LN – Sim, sim… 

 

RH/JM – … as pessoas dizem que estiveram aqui a perder tempo, «só nos complica a vida», 

e, portanto, quer dizer, não podemos… embora não possamos meter tudo no mesmo saco, 

eu penso que a grande maioria foi este tipo de reacção: «estamos aqui a perder tempo», 

«…(?) venha outra vez», «nunca mais acaba a formação», o que me parece… eu que sou um 

adepto da formação e entendo que a formação, se for feita com qualidade, com formadores 

de qualidade, se for feito um bom diagnóstico da… se fosse tudo feito adequadamente, eu 

acho que isto…, alias, eu penso que isto é uma evidência, não estamos a inventar nada e 

todas as empresas, se calhar, precisam, só que estes casos de insucesso vão marcando um 

bocado as pessoas e depois acabam por… se calhar não vão mostrar muita afectividade à 
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formação profissional, porque agora resulta mal, não é? Eu acho que é natural que as 

pessoas pensem assim, não é? 

 

AB – Esta formação não tem, por exemplo, uma componente prática? É muito teórica, em sala, com formadores externos à empresa, que, se calhar, sabem pouco da empresa…? 

 

RH/JM – Não, não, não. Têm componentes, algumas, componente prática muito forte. É feita 

uma formação em sala, mas também… 

 

AB - … depois uma parte prática. E não têm pessoas na empresa, tipo tutores ou outra designação, para um acompanhamento no posto de trabalho? 

 

RH/LN – Não, não, nesta formação não. Essa formação que fala já é a formação externa, ou 

seja, os tutores, quando há um tutor, não é, nós já tivemos isso, mas foi a pedido de fora 

para pôr aqui alguém a fazer… 

 

AB - … estágio? 

 

RH/JM – Sim, estágio. 

 

RH/LN – Essa formação tinha tutor. Aqui não. 

 

AB – Muito bem. Mas têm uma política de estágios ou a empresa normalmente recebe estagiários? 

 

RH/JM – Não, recebemos estagiários. 

 

AB – De universidades, escolas profissionais? 

 

RH/JM – Sim, de escolas profissionais. 

 

AB – Ligadas aos sector…? 

 

RH/JM – Ligadas aos sector, sim. 

 

RH/LN – Essencialmente de escolas profissionais. De universidades até tivemos poucos, mas 

já tivemos aqui… 

 

RH/JM – Não, já tivemos alguns. Até ficaram nos quadros da empresa. 

 

RH/LN – Da universidade tivemos o Carlos e depois tivemos outro, o Filipe também, mas 

esse depois foi… 

 

DRH/JM – Mas esse, era de Engenharia, esteve aqui, estagiou, faz parte dos quadros da 

empresa e, portanto… 
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DRH/LN – Ficou… 

 

AB – Muito bem. Agora uma última questão, talvez, que é mais sobre a vossa opinião, que está um pouco relacionada com o que falámos até agora; que é um pouco a vossa opinião sobre a formação do futuro, quer dizer, para a formação ser realmente eficaz para a empresa, como é que deveria ser? Como é que acham que é ideal da formação? Quais é que serão as tendências? É continuar a fazer cursos, como fizeram até agora, ou daqui a 20 anos, por exemplo, estaremos ainda a fazer estes cursos ou o que é que deve mudar? Como é que deve ser? Como é que perspectiva assim a longo prazo? 

 

RH/JM – Eu sinceramente não sei. Enfim, é mais fácil dizer aquilo que está mal do que… eu 

reconheço que não é… e perspectivar a 20 ou a 50 anos é uma coisa seguramente… alguma 

coisa tem de mudar, o quê exactamente não. Eu há bocado  acabei por referir aquilo que me 

parece um aspecto importante, que é a qualidade dos formadores, acho que este país não 

tem formadores suficientes para a formação que faz e, portanto, naturalmente que aí se 

ressente a qualidade, e penso que também o tipo de… as empresas… nós estamos a falar na 

perspectiva de uma empresa desta área que tem problemas particulares e que também a 

receptividade, se calhar, para a formação não é a maior, não é? Eu admito que as coisas 

sejam diferentes noutro tipo de empresa, mas esta empresa hoje está com problemas, este 

tipo de empresa com problemas complicados e, portanto, se calhar, olham a formação como 

um fardo porque vai envolver pessoas e vai diminuir a sua rentabilidade. E, portanto, 

também admito que isto possa ser diferente noutra conjuntura ou… mas eu acho que alguma 

coisa tem de mudar, sob pena de estarmos aqui a deitar dinheiro fora. Eu penso que esta é 

uma coisa, enfim… eu às vezes costumo dizer que se a única riqueza que este país tem, 

eventualmente, pode ser potencialmente, são os seus recursos humanos, tratá-los assim é, 

de facto, um desperdício. Isto é a mesma coisa que, aquilo que fizemos ao ouro no Brasil, 

estamos a fazer agora, mas enfim. Estamos sempre a ser os últimos, estamos sempre na 

causa da Europa e, portanto, fazemos questão de continuar lá, até ver… 

 

AB – Não sei se quer acrescentar alguma coisa…? 

 

RH/LN – Não. E o próprio formando também ter de ter assim qualquer coisinha, não é? O 

próprio formando também está sempre… 

 

AB – Mas a formação é durante o horário de trabalho? 

 

RH/LN – Sim, sim. Mesmo assim, então se puser em pós-laboral, então aí é que ninguém 

quer. 

 

RH/JM – Essa é outra questão. 

 

RH/LN – Ninguém quer. Depois no horário de trabalho… (?) durante o horário de trabalho, 

mas não têm… 

 

AB – Claro. E só mais uma questão. Para além destes cursos de formação, digamos, formal, formalmente instituídos e organizados e tudo isso, há outras práticas que promovam a partilha de informação entre as pessoas, por exemplo, ao nível da comunicação interna… são duzentos e tal trabalhadores, como é que, sei lá, uma norma nova de higiene e segurança no trabalho ou qualquer coisa… prever acidentes de trabalho… como é que se difunde isso entre as pessoas? Sai algum jornal, alguma revista…? 

 

RH/JM – Não. 

 

AB -  … alguns placares onde as pessoas podem ir ler? 
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RH/JM – Sim, placares. 

 

AB – É mais através disso… 

 

RH/LN – Sim, sim, placares, essencialmente. 

 

AB – Não sei se querem acrescentar alguma coisa que vejam que é importante, em termos de formação…? 

 

RH/LN – Não, não. 

 

RH/JM – Não sei se acha… 

 

AB - Eu também não estou à procura apenas de formação, entenda-se cursos de formação, porque às vezes há empresas que quase não têm cursos de formação, mas que acabam por disponibilizar meios, ao serviço das pessoas, por exemplo, promovem muito a auto-formação, a auto-aprendizagem. É claro que, como os Srs. muito bem disseram, também é preciso que os trabalhadores estejam, enfim, receptivos a essas práticas e que adiram, mas às vezes há práticas muito interessantes de, sei lá, não espero encontrar isso aqui, mas de formação à distância, de e-learning, de computadores para as pessoas… se calhar não é o caso do sector da indústria do têxtil, mas às vezes há outras práticas que não apenas cursos, por isso pergunto aos Srs. se há mais alguma coisa que queiram acrescentar. 

 

RH/JM – Não, eu penso que… pronto, há o caso da aprendizagem no posto de trabalho, com 

o acompanhamento da chefia, e isso é, digamos, a rotina. Isso acontece sempre. Há um 

superior hierárquico, normalmente vai incutindo alguns conhecimentos, enfim… só assim é 

que se percebe que as empresas, apesar de tudo, passado este tempo todo ainda 

sobrevivam, não é? Que tenham alguma qualidade; essa qualidade é… se não dá cursos, é 

no posto de trabalho. E, portanto, seguramente que aí há algum trabalho, mas isso… penso 

que quando aqui estamos a falar de formação é o caso mais formal, e isso aí… 

AB – Não, é tudo isso. No posto de trabalho é também formação. Agora a questão é que às vezes são práticas que não estão muito bem, que não estão estruturadas ou organizadas e não se entende como tal… 

 

RH/JM – Exactamente. 

 

AB – Mas já agora uma questão. Quando os Srs. ao fim do ano preenchem o balanço social da empresa o que é que contabiliza para aquele apartado (?) que é o número de horas de formação profissional por trabalhador? Considera apenas estes cursos de formação em sala ou considera quando as pessoas, também não terão muitas admissões, não é, mas quando os trabalhadores que são admitidos estão no posto de trabalho… 

 

RH/LN – Não, não. Mesmo a formação de sala ou externa, que também de vez em quando 

acontece… 

 

RH/JM – Há alguma formação externa. 

 

AB – Dirigida a quem? 

 

RH/LN – Ao sector que… 

 

AB – Dirigida a que trabalhadores a formação externa? 

 

RH/LN – Ou seja, o trabalhador vai fora… 

 

AB – Sim, sim, mas para quadros superiores ou… 
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RH/LN – Sim, sim, quadros superiores. 

 

RH/JM – Deixe-me só dizer. Há um tipo de formação que, normalmente, não é aqui ou nunca 

foi… nós aqui não referimos isso, mas que tem alguma importância, é o caso da formação 

dada pelo próprio fornecedor do equipamento, o sistema CaDCaM (?). O Sistema CaDcaM (?) 

que já há alguns anos e que foi dada a formação; isso fazia parte do contrato, digamos, da 

compra do equipamento, a formação de algumas pessoas. E, portanto, essa formação 

normalmente nem sequer é contabilizada nessas questões, mas é formação extremamente 

importante, porque as pessoas são perfeitamente capazes e têm um nível muito adequado 

interessante de formação para funcionar com esses equipamentos. Normalmente isso não se 

contabiliza como formação porque… 

 

AB – Mas na verdade são horas de trabalho não trabalhadas… 

 

DRH/JM – Não trabalhadas e é formação efectiva e essa sim, essa aí não deixa dúvidas que 

tem resultados imediatos, porque, se não for suficiente, ou se muda ou se dá mais formação, 

porque digamos que isso também depende da maneira como se olha para isto e o 

equipamento não pode ficar parado. Se se comprou o equipamento é porque se sentia 

necessário e portanto… 

 

AB – Muito bem, isso é um bom exemplo… 

 

RH/JM – É e há aqui alguns casos… já tivemos alguma até no exterior. Penso que se recorda, 

temos aí um técnico que… Cavalo Maia (?) e etc. e, naturalmente, veio de lá com 

competências, foi lá, aprendeu e especialmente hoje… e se quisermos falar de outras áreas; 

o caso da informática, aí é um caso, seguramente, em que isto acontece e as pessoas 

ganharam as suas competências, funcionam e foi dado não em termos de formação formal, 

não é, não foi feito nenhum, digamos, não foi feito um diagnóstico mas o que é facto é que 

as pessoas tiveram informação e algumas algum fogo (?), digamos que a formação pesada. 

 

AB – Já agora, há pouco não lhe perguntei: a questão do diagnóstico, que referiu várias vezes, nomeadamente deste plano de formação que tem agora, foi realizado internamente ou também pela empresa de fora? 

 

RH/JM – Foi em conjunto, como é evidente, com a empresa exterior, mas, digamos, algum 

contributo que eles, enfim, deram para… mas, mais internamente, não é? Consulta das 

chefias e o conhecimento que se tem também das pessoas, alguma ideia das maiores 

necessidades… é evidente que a formação não é dada para uma pessoa e, portanto, esses 

casos não se isolam assim, não é fácil, mas é um grupo que procura-se o mais homogéneo 

possível e dar formação. É evidente que, às vezes, essa formação não é, tem um risco de 

não ser completamente adequada a todos os membros do grupo: há um que está numa fase 

mais adiantada, mas isso também não há forma de ultrapassar isso… 

 

AB – Claro, muito bem. Só uma questão. Vi no site também que a Moritex faz parte de duas associações, não é assim: a APT e a AIM? Estas associações não promovem elas próprias também formação? 
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RH/JM – Não. A APT, e eu estou ligado à APT há alguns anos, a APT faz alguma… um 

conjunto de seminários, mas formação propriamente dita, não. Não penso que isso esteja 

muito na vocação destas… enfim, na AIM fez-se formação durante alguns anos, mas uma 

formação… eles, no fundo, hoje assumem um papel como a CENATEX, enfim, são consultores 

para a formação e que preparam, enfim, empresas vocacionadas para a apresentação de 

projectos, de planos de formação normalmente com apoio, não é? É um bocado isso.  

 

AB – Muito bem. Muito obrigada! 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de muito interesse porquanto possibilitou o conhecimento de uma 

realidade ligada à indústria do vestuário, no norte de Portugal. Possibilitou de forma 

particular a recolha de conteúdos relativos à formação financiada e ao recurso a empresas 

especializadas em formação para realização do plano de formação da empresa.  

Nesta empresa não existe propriamente ninguém com a função específica de formação. 

Existe uma responsável pela área de recursos Humanos que, com o técnico oficial de contas, 

gerem a formação prestada pela empresa externa.   

Trata-se de uma empresa que realizou recentemente um plano de formação que foi todo ele 

concebido por uma empresa externa de serviços de formação. Depois da oferta de serviços 

de formação por parte dessa empresa, o processo deu início com o levantamento de 

necessidades de formação, realizado junto de chefias e de outros profissionais e directivos da 

Moritex e também pela consulta de documentação interna.  

Nesta entrevista foram detalhados alguns aspectos relativos à forma como foi organizada e 

levada a efeito um plano de formação financiada, destinado a cerca de metade da população 

empregada, essencialmente, operários. No entanto, a formação não constitui uma prática 

habitual da empresa. 

A empresa recorre também à formação técnica ministrada com o apoio dos próprios 

fornecedores. 

Tendências e aspectos a melhorarem na formação do futuro: 

- Melhorar a qualidade e a formação dos formadores; 

- A formação no posto de trabalho com o acompanhamento da chefia; 

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 direcção e os trabalhadores “entendem a formação uma perda de tempo porque não se vêem resultados 

da formação”; 

- Pode questionar-se até que ponto se justifica a formação com recurso a empresas 

externas, que possuem uma bolsa de formadores muito jovens, pouco experientes e pouco 

ou nada conhecedores do sector e da realidade das empresas, que depois acorrem às 

empresas clientes para “darem” formação a profissionais há muito no activo, com muita 
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experiência de vida e de trabalho - “este país gasta muito dinheiro em formação mas, se calhar, não 

aproveita quase nada da formação”; 

- Neste contexto, quem é que mais tira proveito da formação realizada? São as empresas e 

as pessoas beneficiárias da formação, ou serão as próprias empresas externas de formação 

que geriram o processo e que terão daí obtido proveitos por via das subvenções 

provenientes de fundos comunitários? 

- Até que ponto é que os formadores certificados e inscritos nas bolsas de formadores são 

ajustados às necessidades das empresas” - “Este país não tem formadores em qualidade para dar 

formação a toda a gente”;”tem que se elevar a fasquia da formação de formadores”;  

- Até que ponto é que as empresas realizam a formação por via da legislação (“a legislação 

empurra as empresas para a formação”) - “estamos aqui a lutar para a estatística. Temos que dar muita 

formação porque fica bem, mas, resultados práticos, não são interessantes”; 

- A formação deve ocorrer fora ou dentro do horário de trabalho? “se puser fora de horário de 

trabalhão, ninguém quer”; 

-  Até que ponto o número de horas de formação do balanço social reflecte toda a formação 

realizada? - “A formação técnica não é contabilizada para efeitos da contabilização da formação do Balanço Social”. 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 50 minutos, a entrevista à responsável de Recursos Humanos e ao TOC da 

Moritex, decorreu com toda a normalidade. Depois de um contacto solicitando a colaboração, 

directamente a um elemento da direcção, foi de imediato garantida a marcação da entrevista 

que seria depois encaminhada para as duas pessoas que foram entrevistadas.  

O passo seguinte foi o envio de um e-mail contendo a explicitação dos objectivos e 

conteúdos/ tópicos para a entrevista. Posteriormente, a responsável de RH contactou-nos no 

sentido de confirmar a entrevista.  

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. No site institucional, não se  

encontraram referências 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.  

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

seguinte ao da entrevista e, posteriormente enviados aos entrevistados para validar os 

dados.  


