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TAP 
 
Nº Empregados: 6892 

Natureza: Nacional/ Pública 

Sector: Transportes 

Actividade: Aviação comercial 
 
Directora do Centro de Formação Profissional: Drª Maria Margarida Torres 
 

Entrevista: 21/12/06 – Das 14h25 às 15h00 

_____________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A TAP é a companhia aérea portuguesa líder de mercado, que celebrou o seu 60º aniversário 

em 2005, data em que passou também a integrar a Star Alliance, a maior aliança global de 

companhias aéreas a nível mundial. Em 2005 foi classificada como a 9ª empresa a nível 

nacional1. 

 

Com Hub em Lisboa – plataforma privilegiada de acesso à Europa – na encruzilhada com 

outros Continentes, a Companhia voa actualmente para 43 destinos, dispersos por 25 países 

em África, América do Norte e do Sul, região em que a TAP se destaca como a 

transportadora europeia líder de operação para o Brasil. 

 

Prosseguindo uma orientação estratégica cuja prioridade é a satisfação das expectativas dos 

Clientes, a TAP procura continuamente proporcionar-lhes as melhores e mais fáceis soluções 

para as suas viagens, agregando cada vez mais valor ao produto que lhes oferece. 

Com esse objectivo, a Empresa estabelece também as melhores parcerias, em terra e no ar, 

disponibilizando assim um número alargado de destinos servidos em code-share com 

companhias suas congéneres, além de um diversificado conjunto de vantagens e benefícios 

associados. 

 

A TAP pretende tornar-se, cada vez mais, numa companhia aérea de referência na cena 

internacional, aproveitando todas as oportunidades de negócio dos mercados em que 

compete e diferenciando-se pela sua eficiência operacional e qualidade de serviços.  

A Empresa visa constituir, em cada momento, a melhor opção para as viagens dos seus 

Clientes, assim como assegurar ao seu Accionista os mais adequados níveis de rentabilidade 

e aos seus trabalhadores as melhores condições de desenvolvimento profissional.  

 

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

AB – Isto são alguns dados sobre a empresa, o número de empregados que eu 

tinha aqui, 6892; isto são dados que retirei de 2005, destas revistas das mil 

maiores… o sector: transportes… actividade: aviação. É uma empresa nacional 

pública? 

 

DRH/MT – É, é, empresa pública, 100%. 

 

AB – De direito privado, é isso? É assim que se designa, não é Sr.ª Dr.ª? 

 

DRH/MT – Sim, sim, exactamente, é. 

 

AB – Muito bem. Olhe, Dr.ª Margarida, eu sei que esteve recentemente no 

seminário, foi através disso que vim ter consigo, organizado pela FERNAVE, sobre 

Avaliação da Formação. Portanto, era uma das coisas que gostava de lhe perguntar, 

porque esse seminário visava apresentar boas práticas. Mas antes disso, Sr.ª Dr.ª, 

gostava só de lhe perguntar, para os vários grupos, assim numa abordagem geral, 

os vários grupos funcionais da empresa, quais é que são as práticas de formação 

que existem? 

 

DRH/MT – Vamos lá a ver, nesta empresa, isto é uma empresa de aviação, não é? Ninguém 

pode trabalhar nela sem ter formação, portanto, todos os grupos profissionais têm formação. 

Agora, dependendo do tipo de função, assim a formação é mais frequente, menos frequente, 

de maior duração ou de menor duração. Podemos ter formação de uma hora, de duas horas, 

até ao curso maior que temos, que é de duas mil e quatrocentas horas, que é um curso de 

formação ab initio para técnicos de manutenção de aeronaves: vêm da escola, do ensino 

secundário, 12º ano e integram esse curso de duas mil e quatrocentas horas, esse é o maior 

que temos. Portanto, formação, todos os grupos profissionais a têm. 

 

AB – Muito bem. Formação inicial e depois contínua. 

 

DRH/MT – Inicial e contínua, exactamente. Depois, nós como temos muita legislação, quer 

internacional, quer nacional, para a aviação, temos depois de cumprir essa legislação. A 

formação contínua depende, ou é de seis em seis meses, obrigatoriamente, para funções 

profissionais certificadas ou homologadas – o caso dos pilotos –, ou é anual, ou é de dois em 

dois anos, depende do tipo de formação e da função. 

 

AB – Muito bem. Então e, falando talvez mais no caso da formação contínua, como 

é que identificam as necessidades? 
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DRH/MT – Não é necessidades, a formação contínua é uma imposição. E portanto, por 

exemplo, todos os pilotos, de seis em seis meses, têm que ter uma formação. E não há 

hipótese, assim como são escalados para voo, são escalados para a formação. 

 

AB – Para além dos pilotos há outros grupos… 

 

DRH/MT – Todas as pessoas que têm a formação obrigatória contínua, é anualmente, é feito 

um levantamento de quem, nesse ano, tem que ter a formação. Para além disso tudo, há 

outro tipo de formação, formação específica e formação transversal. A específica, em 

qualquer delas é feito um levantamento de necessidades, é evidente. Anualmente, em 

Setembro é feito um levantamento de necessidades de formação, em que depois é elaborado 

um plano de formação para o ano seguinte. Não sei se estou a responder bem à pergunta 

que me fez. 

 

AB – Sim, sim, exacto. E esse levantamento é feito por questionário ou… 

 

DRH/MT – Esse levantamento é feito através de um questionário, mas em reuniões 

presenciais. 

 

AB – Com chefias? 

 

DRH/MT – Com chefias, exactamente, pois. Nós temos, não sei se isso interessa, mas já 

agora eu vou dizer como é que funciona a coordenação da formação numa companhia deste 

tamanho. Nós temos unidades de negócio e empresas; cada unidade de negócio ou empresa 

tem um gabinete que é responsável pela formação específica. Depois existe a TAP Serviços, 

que tem a área, a direcção de formação profissional, que é esta que sou a responsável e é 

neste edifício, de seis andares e trinta e cinco salas de aula, laboratórios, mock-ups, 

simulador de voo, etc, que se desenvolve toda a formação que não seja on job training. 

Então, existe um conselho de formação, que é presidido por mim, e que é composto pelos 

diversos responsáveis pelos gabinetes de formação das unidades de negócio ou empresas. 

Todas as normas respeitantes a formação, normas internas, são emanadas daqui, da 

formação profissional, e só entram em vigor depois de serem aprovadas pelo conselho de 

formação. Cada gabinete, desses de formação, é que faz o levantamento das necessidades 

de formação específica da unidade de negócio ou empresa. Aqui, o gabinete de formação, a 

direcção de formação profissional faz o levantamento das necessidades de formação 

transversal. Depois, a coordenação de toda a formação, o registo e tudo o que diz respeito à 

parte administrativa, processos técnico-pedagógicos, etc, é aqui neste edifício, nesta 

direcção, que é tudo registado, do ponto de vista informático, e feitos os processos técnico-

pedagógicos. A formação pedagógica dos formadores de toda a companhia, portanto, todo o 

grupo TAP, é feita aqui, na direcção de formação profissional, portanto, nós preparamos os 

formadores e fazemos depois o acompanhamento e o controlo de qualidade da formação, até 

à questão da avaliação da eficácia da formação no desempenho profissional. 
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AB – Muito bem. Sr.ª Dr.ª, antes de passar a esse ponto, ia-lhe só perguntar: dos 

formadores… aqui o Centro de Formação tem formadores internos permanentes ou 

conta unicamente com formadores internos eventuais ou com formadores 

externos? 

 

DRH/MT – Não, a TAP não tem formadores a tempo inteiro. Todos os formadores que tem 

dão formação quando necessário, da sua área de responsabilidade e também têm outras 

funções. Eu aqui tenho onze licenciados, que são coordenadores de formação e que são 

formadores na sua área de especialidade. 

 

AB – Portanto, que fazem isso como a sua função, são técnicos de formação, são 

mesmo formadores? 

 

DRH/MT – São formadores, exactamente, são formadores em Gestão, de Comportamento 

Organizacional, de Informática, por acaso não temos nenhum, vamos buscar; nós, na 

formação transversal, o que fazemos é, tentamos recrutar pessoas de todo o grupo TAP que 

tenham habilitações específicas para aquilo que é necessário ministrar, por exemplo, na área 

da Gestão fazemos isso; na área do Comportamento Organizacional, etc… vamos buscar… 

Portanto, privilegiamos a formação interna, a formação com formadores internos, por causa 

da realidade empresarial. É completamente diferente um economista do transporte aéreo, 

por exemplo, que vem dar formação em Gestão, os exemplos que dá, são exemplos 

internos, do que nós contratarmos um economista de fora, e o economista começar a dar 

exemplos que não têm nada a ver com a empresa. Ou então, pior, porque quando há 

formadores do exterior, às vezes, o que acontece, e internamente isso sente-se muito, dão 

exemplos como passageiros julgando que estão a dar exemplos correctos para dentro da 

empresa, e é diferente. A realidade empresarial é uma coisa e a realidade que o passageiro 

vê é outra. E portanto, nós privilegiamos a formação interna. Aqui dentro, aqui na formação 

profissional propriamente, temos só os tais onze formadores, que são coordenadores de 

formação transversal e são formadores, e depois vamos buscar, por exemplo, 

Microinformática, há, nas diversas unidades de negócio ou empresas, pessoas que têm 

formação específica para ministrar Microinformática, então nós convidamo-los. E há aí essa 

concordância absoluta das chefias autorizarem que eles venham dar essa formação. 

 

AB – Muito bem. E a formação específica, Sr.ª Dr.ª, é formação técnica? 

 

DRH/MT – A formação específica é formação técnica. Desde, por exemplo, o comissário 

assistente de bordo tem que ter formação, e essa formação é dada por comissários 

assistentes de bordo que têm formação pedagógica, portanto estão certificados, têm o CAP 

de formadores e dão essa formação; os pilotos que estão certificados e dão formação para 

pilotos, as pessoas da área comercial, as pessoas da manutenção, portanto todos os 

formadores estão certificados, são pessoas que trabalham sempre no field e que são 

convidados para dar determinada formação. Mas são aqueles porque têm o CAP de 

formador, não é qualquer um. 
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AB – Muito bem. Já agora, que falou na formação on-the-job, têm também 

instituída essa prática? 

 

DRH/MT – É obrigatória. É imprescindível a formação… 

 

AB – Como complemento à formação em sala ou há situações… 

 

DRH/MT – Depende do tipo de formação, por exemplo, uma máquina que, por exemplo, vou 

dar um exemplo específico. No serviço de motores, onde se faz a reparação dos motores das 

aeronaves, existe uma máquina que está fixada ao chão. A formação como se trabalha com 

essa máquina é dada aí. Isso é um on job training, é no próprio local. Também há formação 

nas oficinas, por exemplo, na área da manutenção…sei lá… na placa há uns, há aqueles 

tractores que puxam os aviões; é preciso dar formação como conduzir um tractor desses, é 

lá que tem de ser dado. Portanto, ou é como complemento à formação, por exemplo, um 

exemplo concreto, na área da manutenção e engenharia, poderem ter uma formação teórica 

de determinado equipamento e depois terem que ir ao local onde está o equipamento para 

fazerem o complemento à formação teórica. 

 

AB – Interessante Sr.ª Dr.ª, e agora em relação à avaliação, imagino que não fazem 

apenas a avaliação da satisfação final? 

 

DRH/MT – Não, não. Fazemos, exactamente. O que fazemos é a avaliação da satisfação final, 

fazemos a avaliação do impacto da formação, ou da eficácia no desempenho profissional e, 

dentro do sistema de qualidade da formação, fazemos também a avaliação dos formadores, 

são as três coisas que fazemos. Depois temos indicadores também da formação, não é? A 

avaliação da eficácia no desempenho profissional é aquela que é mais sensível. Temos uma 

avaliação muito, uma forma muito, bastante científica de o fazer para podermos chegar a 

uma conclusão de duas coisas: primeiro, se a formação valeu a pena ou não, ou seja, se o 

trabalhador pôde aplicar no seu local de trabalho, na sua função, aquilo que adquiriu na 

formação; e se pôde aplicar, se aplicou correctamente, portanto vamos depois ver o 

feedback do próprio trabalhador e da chefia comparando como era antes e o depois da 

formação. 

 

AB – Utilizam um instrumento, o questionário, será? 

 

DRH/MT – Utilizamos questionários, utilizamos sempre os conteúdos da formação, vamos 

buscar os conteúdos da formação para ver, conteúdo a conteúdo, se foram, se estão a ser 

aplicados, etc, se não estão, porquê… Pronto, é uma coisa que era aqui muito morosa estar a 

descrever agora. 

 

AB – Não, claro, mas… 
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DRH/MT – Existe uma norma sobre isto, não é? E portanto… 

 

AB – Têm uma norma interna? 

 

DRH/MT – Temos uma norma interna. Eu mandei por e-mail para a FERNAVE, que eles 

pediram e eu mandei. Eles estão a preparar um CD para todas as pessoas. 

 

AB – Pois, eu já pedi isso à Dr.ª Helena… 

 

DRH/MT – Mas eles estão a preparar um CD. Eu mandei a norma. 

 

AB – Que é a norma da avaliação. 

 

DRH/MT – É a norma da avaliação da eficácia da formação. 

 

AB – Que foi desenvolvida aqui pela Sr.ª Dr.ª, pelo departamento, pela direcção. 

 

DRH/MT – Por mim com a licenciada do gabinete de Qualidade, que faz esse trabalho. 

 

AB – E é qualidade de quê? Qualidade em geral ou qualidade da formação? 

 

DRH/MT – Eu estou a falar da Qualidade da formação, porque uma companhia da aviação 

tem várias áreas de qualidade que fazem... isto aqui é só a qualidade da formação, porque 

nós temos um controlo de qualidade muitíssimo apertado; numa companhia de aviação, só 

pode, não é? Portanto, agora está-se a falar da qualidade da formação. Para mim, a 

qualidade da formação é muito importante, a qualidade dos formadores e portanto eles são 

preparados por nós internamente e são acompanhados por nós… eu própria sou formadora 

de formadores, vou assistir à formação, acompanho os formadores, fazemos auditorias à 

formação, etc… 

 

AB – Claro, e os formadores são essas pessoas, esses especialistas internos que 

são seleccionados internamente, digamos, e que imagino que estarão misturados 

na mesma acção, desde um piloto até um mecânico… 

 

DRH/MT – Tudo, um operador de rampa, seja quem for que tenha que dar formação. 

Começa por ser escolhido como? Com características que as chefias notam nas pessoas, 

convidam-nas para serem formadores, uma vez aceite, por exemplo, para os engenheiros da 

manutenção, por exemplo, licenciados, faz parte das funções ser formador. Mas se se vir que 

a pessoa não tem características nenhumas, não vai ser formador. Pode ser um bom técnico 

e não ser um bom transmissor de conhecimentos, não é? É completamente diferente. Nós 

podemos perfeitamente saber fazer uma coisa e não saber explicar a outra pessoa. Isso aí já 

é diferente. Mas portanto, em princípio, as pessoas que revelam algumas características 
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pedagógicas são convidadas, e depois só dão formação depois de estarem preparadas do 

ponto de vista pedagógico, portanto, terem o curso de formação pedagógica de formadores. 

 

AB – Sei que também estão para ter o e-learning… 

 

DRH/MT – Estamos a lançar, já preparámos o primeiro curso; é um curso piloto que foi feito 

como? É o primeiro, realmente, exemplo que temos. A partir de um powerpoint que estava 

preparado pela formadora para dar a formação, foi feita a transformação desse powerpoint 

todo para formação e-learning. E eu fiz um conselho de formação, portanto, as reuniões, 

esse conselho de formação que referi reúne periodicamente; na terça-feira passada foi feito 

um conselho de formação em que o primeiro ponto foi exactamente mostrar este exemplo. A 

partir de um powerpoint, o assunto é um assunto específico, que é o transporte de carga 

perigosa, e os aviões transportam muita carga perigosa, e portanto as pessoas têm que 

estar preparadas para verificar se está bem embalada, etc, se pode ser transportada, se não 

pode. E a partir de um powerpoint, simples, que estava bem feito, mas simples, powerpoint 

como complemento à formação presencial, foi feito um curso de e-learning. 

 

AB – Muito bem Sr.ª Dr.ª. Uma última questão que lhe gostava de colocar, como 

especialista que é nesta área… 

 

DRH/MT – Tento ser. 

 

AB – … e é, quais é que são, como é que perspectiva a formação do futuro? Como é 

que acha, quais é que serão as tendências para a formação no futuro? E agora 

estou a falar em geral, nas empresas. Nós até agora falámos apenas da formação, 

que tem que ser, a formação instituída e que é mais formal, digamos assim, não 

falámos de outras práticas de aprendizagem ou mais em contexto informal, não 

formal… 

 

DRH/MT – Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Houve uma coisa que nós lançámos e que tem 

tido muito êxito, que é uma chamada formação facultativa, ou seja, lançámos no pós-

laboral, uma formação, determinada formação, e que teve muito êxito… em que as pessoas, 

fora da sua hora de serviço, sacrificam-se um pouco, mas para adquirirem mais 

competências daquilo que… porque podem nem aplicar no seu local de trabalho, mas que 

querem adquirir. Portanto há um leque de formação que lancei e que realmente teve muita 

aceitação. 

 

AB – Mas são para dar competências técnicas ou é mais em geral? 

 

DRH/MT – Não, técnicas, não. É transversal. Portanto, posso-lhe dar exemplo: língua 

francesa, língua inglesa, o inglês, nós temos obrigatoriamente o inglês para a companhia; as 

companhias de aviação têm manuais em inglês, têm tudo em inglês, mas temos que dar 

formação. Temos formação em língua inglesa a horas de serviço e lançámos também 
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facultativa, para algumas pessoas que, ou no local de trabalho não necessitavam, e há quem 

não necessite, há administrativos, por exemplo, que não necessitam, lançámos. Mas 

lançámos a língua francesa, a língua inglesa, microinformática, primeiros socorros; é 

interessante que o curso, os cursos, que lançámos vários e estavam sempre cheios, as 

pessoas interessam-se muito por adquirir essas competências que não é para o seu trabalho 

em si, mas é para si próprias, até em casa, poder aplicar. Portanto é interessante também 

esse aspecto… 

 

AB – Sim, sim, sem dúvida. A preocupação pelo desenvolvimento pessoal das 

pessoas. Sr.ª Dr.ª, e então em relação às tendências? O que é que acha de… 

 

DRH/MT – Eu francamente acho que a formação é uma coisa muito importante, não é? E as 

pessoas, hoje em dia, sem formação, as pessoas, em princípio, o seu desempenho é 

mediano. Acho que a formação ajuda a melhorar o desempenho. A pessoa já pode ser muito 

boa, mas a formação dá-lhe sempre mais alguma coisa, eu acho que há sempre uma mais 

valia na formação. Penso, mas também sei que isto tudo são modas, há alturas em que as 

empresas apostam intensamente na formação, há outras alturas, e segundo dizem os 

estudos, quando, do ponto de vista económico, as coisas vão um pouco para baixo, a 

formação é logo afectada. Nós aqui, na companhia, nunca sentimos isso… temos tido sempre 

o número de horas de formação, ou o volume tem vindo sempre a aumentar, nunca 

aconteceu que, pelo facto de não haver subsídios comunitários, por exemplo, nós 

diminuíssemos as horas de formação, portanto, a companhia aposta sempre na formação 

dos seus trabalhadores. A empresa, ainda digo companhia às vezes, mas isto já é, a 

empresa é grupo. Sempre apostou na formação dos seus trabalhadores e tem sido, e tem 

tido sempre um volume, se formos ver para trás, o volume de formação tem aumentado 

sempre. Em relação ao país em si, eu penso que a tendência das empresas é apostar no 

aumento de competências dos seus trabalhadores, eu acho… é o que me parece, através de 

formação. E, uma coisa que nós aqui tentamos incutir no espírito dos colegas, é que, não só 

a empresa tem obrigação de proporcionar formação aos seus trabalhadores como também os 

trabalhadores, como pessoas, como responsáveis e como profissionais têm obrigação de 

procurar a sua própria formação também. Não é só estar à espera que lha dêem, é procurá-

la também. Daí também talvez o êxito da chamada, da tal chamada formação facultativa que 

nós lançámos. Que pensamos que no e-learning também vai acontecer isso; acreditamos 

que vai haver adesão por parte dos colegas. 

 

AB – Muito bem. Está bem Sr.ª Dr.ª, muito obrigada, acho que já está bem. Ficamos 

por aqui. 
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3. Relatório da entrevista 

Esta entrevista revestiu-se de todo o interesse porquanto possibilitou a recolha de conteúdos 

com uma vasta abrangência em matérias de formação e desenvolvimento de recursos 

humanos altamente especializados. É um sector em que todas as pessoas têm 

necessariamente de realizar a formação, por via da legislação da aviação a que estão 

sujeitos. A formação contínua é de 6 em 6 meses para grupos funcionais certificados como é 

o caso dos pilotos, ou com outra duração para outros grupos. Os pilotos são escalados para a 

formação da mesma maneira que são escalados para os voos. 

Muitos dos temas abordados careciam ainda de um aprofundamento, alguns outros ficaram 

por abordar, tais como a formação que é dada por fornecedores e no exterior, a questão da 

avaliação, ou a relação da empresa com as universidades e/ ou unidades de investigação. 

Também se poderia ter aprofundado as questões relativas à formação transversal. 

Trata-se de uma empresa que possui planos de formação específicos para certos grupos 

funcionais, como os pilotos que reciclam em formação cada 6 meses, por imposições legais.  

Antes da entrevista, foi-nos dada a possibilidade de visitar o Centro de Formação. Num 

edifício de 6 andares, 35 salas de formação, é um Centro que possui um conjunto de 

recursos como sejam uma sala de formação de Informática totalmente equipada, uma 

unidade de meios audiovisuais que concebe os próprios meios utilizados para a formação e 

nas situações dirigidas aos clientes da empresa, laboratórios, uma biblioteca com acesso à 

Internet à disposição dos formandos, os simuladores ou um cockpit virtual. 

Este Centro de formação destina-se essencialmente ao treino e instrução do pessoal de 

cabina – realizado nos Mock-ups2, e ao treino de pilotos, realizado nos simuladores. Outro 

grupo importante é o dos TMA ab initio (Técnicos de Manutenção de aeronaves).  

O Centro possui ainda uma área de planeamento e toda a gestão organizativa da formação e 

dos cursos, e uma área de Qualidade da Formação, para além de uma área de estágios. 

A formação organiza-se para as várias unidades de negócio ou empresas e cada um tem o 

seu gabinete de formação. A TAP tem a direcção de formação e, existe um Conselho de 

Formação, presidido pela sua directora. Há 36 anos quando iniciou a sua actividade no 

centro, a directora refere que se designava centro de Instrução e Documentação, depois foi 

Centro de Formação, chegou a designar-se de Desenvolvimento e actualmente existe como 

Direcção de Formação profissional. 

Muitos dos cursos a que as pessoas na empresa têm acesso vão para além do meramente 

técnico ou específico da função.  

                                                 
2 Maqueta que serve para levar a cabo uma missão. É um avião em ponto pequeno mas com espaço real no seu interior. Simulam que há incêndios a bordo, servem bebidas, 
fazem salvamentos usando a manga… 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_14_TAP.doc 10

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 recorrendo a formadores internos é privilegiada; 

- Existe uma área de formação específica e outra, transversal; 

- Avaliação da satisfação, da eficácia e do desempenho, e do impacto. Dentro do sistema da 

Qualidade da formação, é realizada a avaliação dos formadores. Para a avaliação são tidos 

em conta os conteúdos da formação e existe uma norma interna sobre este tema, 

desenvolvida pela área da Qualidade da Formação; 

- Existe uma identificação dos melhores profissionais para serem formadores e existem 

funções como os engenheiros em que ser formador faz parte da sua própria função; 

- A formação on-the-job é imprescindível por exemplo para a formação de equipamentos e 

de máquinas da própria placa; 

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de novos enfoques identificados 

e utilizados pela directora de formação, que incluem:  

- Plano de Formação facultativa, que decorre em pós-laboral e as pessoas podem adquirir 

competências que queiram como é o caso de idiomas, de primeiros socorros, ou outros que 

contribuem para o desenvolvimento pessoal; 

- A formação ajuda a melhorar o desempenho. Há sempre uma mais valia na formação. 

Nesta companhia, o volume de formação nunca foi afectado por redução de orçamentos. A 

aposta em formação é uma constante e é histórica, tendo vindo sempre a aumentar; 

- Não só a empresa tem obrigação de proporcionar formação como também os trabalhadores  

como profissionais devem ter a obrigação de procurar formação e não ficarem à espera que  

empresa lhes dê. 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 35 minutos, a entrevista à directora do Centro de Formação da TAP, 

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

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

entrevista por parte da directora.  

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

conteúdos/ tópicos para a entrevista. Na véspera da entrevista foi efectuado um telefonema 
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para confirmar o horário e o local da mesma. A entrevista realizou-se nas instalações da 

própria empresa, em Lisboa.  

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. No site institucional, 

apenas se encontraram breves e gerais 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.  

Muito disponível para colaborar, a directora deixou em aberto a continuidade da colaboração 

para este tipo de trabalho.  

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizados nos dias seguintes 

ao da entrevista e, posteriormente enviados à directora para validar os dados.  


