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Galp Energia  

Nº empregados: 3600  

Natureza: EP / Sociedade Anónima de capital misto 

Sector: Indústria 

Actividade: Refinação de petróleo e comercialização de derivados/ Distribuição e 
comercialização de gás natural 
 
DRH – Dr Vasco Ferreira 
 
Entrevista: 19/12/06  Das 19h às 19h45 
______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A Galp Energia, SGPS, S.A. foi constituída em 22 de Abril de 1999, sob a denominação GALP 

– Petróleos e Gás de Portugal, SGPS, S.A., em resultado da reestruturação do sector 

energético em Portugal, para operar no sector petrolífero e do gás natural. 

 

A Galp Energia agrupou a Petrogal, a única empresa refinadora e principal distribuidora de 

produtos petrolíferos em Portugal e a GDP, sociedade responsável pela importação, 

transporte e distribuição de gás natural em Portugal. Actualmente, a Galp Energia é a 

principal empresa integrada de produtos petrolíferos e gás natural do país, com uma 

presença crescente em Espanha e uma actividade em desenvolvimento no sector da 

produção e de fornecimento de energia eléctrica. 

A Galp Energia, Empresa de referência no mercado ibérico de energia, está consciente da 

sua responsabilidade na gestão do impacte das suas actividades, produtos e serviços na 

Sociedade. Estabelece, assim, o compromisso da melhoria contínua da qualidade dos seus 

processos, produtos e serviços, do seu desempenho ambiental e da segurança das pessoas e 

bens, como contributo para um desenvolvimento sustentável.  

Para isso, a Galp Energia compromete-se a:  

� Proteger a saúde e segurança dos colaboradores e de todas as pessoas afectadas pelas 

suas actividades.  

� Satisfazer as necessidades dos clientes fornecendo-lhes produtos e serviços que 

correspondam às suas expectativas de modo a estabelecer uma relação de confiança e 

fidelidade com a marca Galp.  

� Cumprir a legislação e regulamentos operacionais, ambientais, de segurança e saúde 

aplicáveis às suas actividades.  
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� Aplicar as melhores práticas e estabelecer estratégias de prevenção contínua de riscos para 

a segurança, a saúde e o ambiente.  

� Assegurar a utilização eficiente da energia e recursos e a incorporação de tecnologias 

seguras e inovadoras na gestão das suas actividades, minimizando a poluição e a produção 

de resíduos, de forma a garantir a sustentabilidade da Empresa e do meio ambiente 

envolvente.  

� Promover a sensibilização e formação dos colaboradores para as suas obrigações 

individuais e colectivas na segurança das actividades, na protecção do ambiente e na 

melhoria da qualidade de vida.  

Sobre a formação na empresa, o estudo de Moura (2001) 1 referia que “desde a sua 

fundação a empresa criou serviços de formação, possuindo no final dos anos 70, um núcleo 

central e quatro serviços de formação… a formação foi desde o início, colocada numa posição 

estratégica  encontra-se perfeitamente institucionalizada na empresa” (p. 323). Já nesta 

altura, as metodologias para a formação iam além da formação em sala. Podia decorrer 

como formação simulada em sala ou no posto de trabalho, e a formação no posto de 

trabalho com tutorias, no caso das admissões. 

Também a avaliação ia muito para além da avaliação da satisfação. 3 a 6 meses após a 

formação, decorria uma avaliação. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 MOURA, Rui (Coord.) (2001). Evolução das Políticas de Formação nas Empresas. Lisboa: Observatório do Emprego e Formação 

profissional. Col. Estudos e Análises, Nº 24. 
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2. Perguntas e respostas 

AB – E então, como lhe referi, é uma entrevista exploratória, portanto é mais ouvi-

lo do que propriamente fazer perguntas, mas há duas ou três questões que eu 

gostaria de saber. A primeira era Sr. Dr., para os vários grupos funcionais que 

existem na Galp, quais é que são, enfim, as modalidades e que tipo de formação é 

que a empresa disponibiliza para esses vários grupos funcionais, como é que está 

organizada a formação? 

 

DRH/VF – Bom, se calhar, antes de mais, tenho que dizer o seguinte, nós temos em curso 

um projecto que chamamos Modelo Integrado de Gestão de Recursos Humanos, que visa 

rever todas as políticas e práticas de recursos humanos e os respectivos instrumentos e que 

tem a ver com o seguinte… a Galp viveu, portanto, de 2000 a esta parte, portanto, desde 

que foi constituída, um conjunto de situações que implicaram grandes mudanças, em tempos 

muito curtos, para criação deste estrutura que resulta da junção de várias empresas do 

sector energético. E portanto, neste período, criou-se um acumulado de princípios, de 

instrumentos e de políticas mesmo, que visaram, com alguma rapidez, dar resposta aos 

diferentes estádios pelos quais a empresa vinha passando, mas que não terão sido 

suficientemente articulados. Portanto, o desencadear deste projecto surge porque se sentiu a 

necessidade de consolidar um bocadinho aquilo que são as políticas e as estratégias de 

recursos humanos da empresa, reflectir sobre ela, enfim, clarificá-la e definir novas, ou não, 

linhas de orientação que, de facto, consolidam e respondam às necessidades da empresa. E 

neste contexto, a formação está também inserida. E portanto, o que pretendemos e, este 

projecto arrancou em Outubro, portanto é um projecto a ano e meio, portanto é uma coisa 

que vai demorar o seu tempo, ainda é relativamente cedo, mas as questões da formação já 

começaram a ser debatidas, porque queremos efectivamente ter, ou continuar a ter ou 

desenvolver uma política de formação que responda às necessidades das empresas e, 

consequentemente, às necessidades das pessoas no seu contexto profissional e também 

pessoal. E portanto, nesse sentido, queremos, e vamos agora, daqui a poucos dias, 

inaugurar um novo centro de formação, e queremos instituir uma prática, enfim, no seio da 

empresa que torna a formação numa coisa quase natural. E as nossas linhas de orientação 

são, por um lado, enfim, reforçar aquilo que é a formação técnica; quando falo de formação 

técnica, falo de formação específica para áreas de actividade da empresa, uma empresa 

desta natureza, como outras como imaginará, tem muitas especificidades técnicas, portanto, 

e é preciso que, desse ponto de vista, se consiga garantir, quer interna, quer externamente, 

com cursos feitos à medida ou com frequência de cursos no exterior, o desenvolvimento das 

nossas competências técnicas, para garantir resposta à evolução da própria tecnologia, 

nomeadamente, da refinação. E esta é uma vertente importante: assegurar o 

desenvolvimento das competências técnicas necessárias à evolução da empresa. Como é que 

isto é feito? É feito duma forma, que no fundo é a forma corrente da generalidade das 

empresas, que é o levantamento das necessidades de formação, para depois desenhar um 

plano de formação. Sendo que, este levantamento de necessidades de formação tem que ter 

algum tratamento, isto é, quando faz um levantamento por questionário ou por suporte 
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documental, quando não o faz verbalmente e é difícil fazer, numa empresa desta dimensão, 

um levantamento verbal. O que acontece é que a informação que lhe chega precisa de ser 

trabalhada, porque às vezes não é suficientemente significante, isto é, lê uma necessidade 

ou um pedido de desenvolvimento duma dada formação e às vezes vem lá um título ou um 

nome e não sabemos exactamente, às vezes, a que é que corresponde e se efectivamente é 

aquilo que se adequa à necessidade que era, que …(?). Portanto, o que fazemos é, em 

princípio, uma matriz com as pessoas das diversas unidades, com a formação que está a ser 

atribuída, para discutir depois com o responsável, portanto, conseguir, duma forma visual, 

olhar para aquilo que traduz o que foram os pedidos de formação dele, se de facto é aquilo 

que é prioritário. Ou seja, ele consegue ver nessa matriz se as pessoas a quem indicou a 

formação, e estamos a juntar a isso também o histórico dos anos mais recentes, são, de 

facto, aquelas que mais formação precisam e se aquela é a formação prioritária. O que 

acontece às vezes que, eu num ano peço formação x para um colaborador a e no outro ano 

peço outra vez a formação x para o colaborador a, e às vezes estou a pedir a formação x-1 

ainda para o colaborador a. E quando vejo exactamente o que é a sequência dos meus 

pedidos e em que colaboradores me estou a centrar, posso, enquanto responsável dessa 

unidade, reflectir se, de facto, estou a ir no melhor caminho, se não estou a focalizar 

excessivamente um conjunto reduzido de colaboradores, às vezes pode haver razões para 

isso, esquecendo outros, e se não estou a repetir-me um pouco. O que significa que, ou a 

formação feita no passado, naquela mesma matéria, não está a ter resultados, ou eu, 

enquanto responsável, estou muito distraído. Portanto, do ponto de vista da formação 

técnica, esta é a metodologia. Depois, tendo essa informação, o que faz é, em função da 

análise e da junção dos diversos pedidos, construir aquilo que será o seu programa de 

formação técnica para o ano seguinte, portanto, alocando as diversas necessidades e 

verificando se se justificam programas à medida, ou se se encontra no mercado respostas às 

necessidades que tem. Porque uma coisa é precisar de formação em Excel; aí, se calhar, 

encontra-se no mercado com muita facilidade, outra coisa é precisar de formação em... 

segurança, bombas de vapor ou qualquer coisa assim. Portanto, já com alguma 

especificidade, o que se calhar implica que seja uma formação orientada para aí. Depois 

temos tido, ao longo, sobretudo nos últimos anos, programas de formação transversais que 

abrangem, portanto, números de efectivos mais volumosos e têm que ver, muitas das vezes, 

com o procurar disseminar e interiorizar os valores da empresa; são, regra geral, de 

natureza comportamental, ou temos tido um enfoque muito forte em programas no 

desenvolvimento de competências de gestão e de liderança, que portanto, têm abrangido 

praticamente todos os níveis hierárquicos da empresa. Relativamente aos quadros 

superiores, fez-se nos dois últimos anos, fez-se no âmbito, uma caracterização, portanto, no 

fundo, uma avaliação de cada um dos quadros, uma autoavaliação, uma avaliação da sua 

hierarquia e uma avaliação dos seus subordinados, portanto, quase uma avaliação a 

trezentos e sessenta graus, relativamente à sua, à adequação do seu perfil aquilo que é o 

perfil da função. No fundo, como é que a chefia, ou os próprios subordinados vêem o perfil 

da função que aquele quadro está a desempenhar, como é que ele está, relativamente a um 

conjunto de competências que estão… (?), posicionado face a esse perfil ideal, e portanto, e 

a partir daí, identificar os gaps, e em função desses desvios, desses gaps, desenhar 
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programas de formação para, enfim, auxiliar a reduzir essa distância entre o perfil da pessoa 

e o perfil da função. Na sequência disto, portanto, contratámos com a Universidade Católica, 

um conjunto de módulos de formação que têm que ver com estas competências que 

estávamos a identificar, como lhe digo, algumas de natureza comportamental, outras de 

natureza mais técnica e em coisas, que, sei lá, para lhe dar exemplos: gestão de processos, 

planeamento estratégico, gestão do tempo, liderança, mais uma vez, portanto, construíram-

se módulos especificamente desenhados para a Galp Energia e, portanto, um volume muito 

razoável de quadros passou por aí. Falou-me há bocadinho na … na avaliação da formação; 

eu, enfim, relativamente a esse aspecto, penso que nós temos ainda um caminho a 

percorrer. Há um processo de avaliação de formação, que ao fim de x tempo é 

desencadeado, para a hierarquia e para o próprio avaliar, não no dia a seguir à formação, 

mas passado algum tempo, de que forma é que aquilo poderá ou não ter contribuído para o 

seu desempenho. Mas é um processo que tem dois problemas: primeiro, eu pessoalmente 

penso que há melhorias a introduzir; segundo, é um processo que é manual, portanto, está 

em suporte papel e não está a ser, não tem um suporte informático para tratamento, e não 

é possível, quer dizer, ou encontramos um suporte rapidamente que nos dê indicadores 

sobre o que, de uma forma geral, está a acontecer como resultado da formação, ou então 

fica sempre uma análise, se calhar um bocadinho coxa, não é? Porque, enfim, é difícil dispor 

de recursos que possam estar sistematicamente a tratar de resmas de papel, portanto, é 

uma coisa que tem que ser melhorada. Numa outra perspectiva, temos algumas acções de 

formação que estão muito associadas ao desenvolvimento de carreiras técnicas e industriais, 

portanto, é uma coisa que temos pensada relativamente às carreiras, numa forma geral, da 

empresa, será desenvolvida no âmbito do projecto de que lhe falei, isto é, para 

desenvolvimento de quadros, como é que eu vou articular as mudanças ou as transferências 

de função desses quadros com a formação que eles necessitarão para poder passar por 

diversos postos de trabalho e assim evoluírem na sua carreira. Temos isso já muito instituído 

é nas áreas industriais, onde para, sobretudo, os operadores de exterior, os operadores de 

segurança, os analistas de laboratório, está desenhada uma carreira que está dependente da 

aquisição de módulos de conhecimentos que têm que ser validados e certificados e que, uma 

vez adquiridos permitem à pessoa ter uma progressão na carreira, mas simultaneamente 

passar a desempenhar funções mais abrangentes. Isto é, no fundo eu tenho a actividade 

dessas pessoas dividida em módulos profissionais e um operador de segurança, ou de 

exterior ou um analista de laboratório que faz uma determinada actividade. Depois dessa 

formação, que está muito claramente definida, que as pessoas se candidatam, em que há 

um numerus clausus, digamos assim, porque a empresa não tem possibilidade de 

rapidamente aceitar toda a gente no mesmo ano nessa formação, portanto, e são 

programas, em regra, a dois anos, em que as pessoas adquirem conhecimentos de outros 

módulos profissionais e quando os concluem estão em condições de poder trabalhar 

indiferentemente num módulo ou noutro módulo e podem, portanto, podem, neste caso 

porque ... (?) tem três módulos, eu tenho pessoas que tradicionalmente operavam num 

determinado módulo, num determinado equipamento, ou faziam determinado conjunto de 

análises – falámos nos analistas de laboratório – e com este sistema, quando concluem este 

processo de formação, podem continuar a fazer esse módulo ou a trabalhar nesse 
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equipamento ou estar a trabalhar, ou passar a trabalhar noutro ou até irem intercalando a 

actividade num ou noutro módulo. Portanto, numa perspectiva muito global, é isto, não é? 

Estamos a tentar agora desenvolver uma ideia, que provavelmente vamos chamar Academia 

Galp ou coisa assim do género, que é no fundo conseguir instituir uma prática de utilizar os 

nossos técnicos mais qualificados como formadores, mas não no sentido tradicional da 

formação, isto é, independentemente de também o poder ser, sei lá, eu quero uma formação 

em… engenharia química duma qualquer natureza, ou quero uma formação sobre o plano 

oficial de contas. Eu se calhar posso utilizar técnicos internos que, numa perspectiva, eu 

diria, quase de conferência ou de seminário, possam ao fim do dia, numa sessão de duas 

horas ou o que seja, eu quase que diria, não é propriamente uma acção de formação 

tradicional, mas no fundo fazer uma conferência ou apresentar um instrumento ou um 

produto a que poderiam assistir, não só pessoas que pela sua actividade profissional a 

empresa indicaria, identificaria e indicaria, mas também aberto a outros trabalhadores cujas 

funções podem nem ter nada a ver com aquilo, mas que por interesse pessoal, por 

curiosidade, por cultura geral, tudo o que seja, gostariam também de ter alguma informação 

sobre isso, e então que pudessem assistir, não é? Estamos a tentar montar este sistema que 

gostaríamos de ter com… com alguma regularidade, isto é, o nosso objectivo é que a 

empresa possa, todos os meses senão todas as semanas, ter uma sessão ou duas ou as que 

for, e que funcione, no fundo, como uma conferência sobre determinada especialidade. Que 

isto tenha que ver com conhecimentos que podem ser técnicos, da actividade profissional, 

mas no limite depende como a coisa for correndo também. Não vejo porque não possam ser 

até, extravasar para âmbitos de cultura geral. Isto é, imagine que tem aqui um problema 

qualquer e, independentemente da sua formação, é um apaixonado ou um curioso, sei lá, do 

jazz, da fotografia, da escultura ou literatura, do que seja, portanto, que de algum modo 

possa ser uma pessoa que tenha coisas para dizer sobre isso. Portanto, seria engraçado se 

neste contexto de Academia, ou neste conceito, digamos assim, também pudessem caber 

estas coisas, isto é, conseguia assim completar se calhar mais acções ao longo do ano, e 

teria acções que seriam claramente acções de formação, ainda que ministradas sob a forma 

de conferência, e teria outras que seriam acções de informação, de divulgação, de debate, se 

quiser, sobre temas que têm a ver com cultura geral, ou com cidadania ou com a 

responsabilidade social, portanto, saltando um bocadinho aquela visão mais restritiva da 

formação para um campo mais amplo em que estamos a falar de desenvolvimento humano. 

Porque se as pessoas se desenvolverem, enfim, na sua plenitude, não só no seu 

conhecimento específico da função ou do instrumento a, b ou c, portanto é uma possibilidade 

que eu estou a encarar com muito entusiasmo. Reconheço que não é fácil de implementar 

mas a ideia em si é simples, portanto a ideia não é complexa, é do mais simples que possa 

haver. É, no fundo, arranjar um espaço e condições de partilha de informação orientada e, 

enfim, com alguma regularidade, e criar um pouco a habituação das pessoas de que a 

empresa dispõe desta possibilidade. O que, no fundo, será quase como a pessoa ir ao 

cinema, ou ir ao teatro ou … (?). Poderia ir aqui a uma acção de debate ou de informação 

genérica, portanto seria uma coisa que eu acho que era engraçada. E estou-me a afastar um 

bocadinho porque isto já está na periferia da formação. Não é, mas acho que não deixa de 

ser. 
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AB – É o desenvolvimento, como lhe falei, é formação e desenvolvimento. É 

justamente isso que me interessa procurar, o que é que as empresas fazem. Porque 

formação, não podemos encarar formação, hoje em dia, creio, só como cursos, os 

cursos em si. É justamente aquilo que contribui para o desenvolvimento 

profissional e pessoal e para a aprendizagem. Há muitas práticas de aprendizagem 

que não se confinam apenas aos cursos de formação… 

 

DRH/VF – Falou há bocadinho de por vezes não fazer… (?). Falou há bocadinho de não 

termos só, de não estarmos restringidos à formação em sala; temos de facto a prática de 

fazer alguns outdoors. Regra geral, o que se procura no fundo é juntar pessoas duma 

mesma unidade ou área de serviço para, porque às vezes há actividades que, pela sua 

dimensão, ou por estarem segmentadas em sectores com alguma especificidade, as pessoas 

trabalham lá mas não contactam muito porque estão voltadas para o seu dia-a-dia e para o 

seu sector, portanto a ideia destes encontros, em regra, é que os sectores informem os 

outros sectores, portanto, se juntem para cada um saber o que é que o outro está a fazer; 

terem um bocadinho o conhecimento da actividade global do grupo em que estão inseridos, 

que depois, em regra, enfim, associado a isto, um conjunto de acções … (?), exercícios, 

provas, o mais diversos possível e que temos isto duma forma relativamente sistemática. 

 

AB – O Sr. Dr. falou da formação técnica, específica; quem é que dá essa formação? 

Não têm, portanto, pessoas cá dentro que contribuam ou que dêem essa formação? 

 

DRH/VF – Não, podemos ter naquele contexto que lhe falei que estamos a montar a tal 

Academia para. Poderá acontecer e já aconteceu no passado que, em situações muito 

pontuais, designemos um recurso interno para uma determinada acção de formação, mas 

essa não é, até hoje, a regra. Portanto, a regra normalmente é, ou vamos ao mercado e 

compramos o curso a, b ou c porque é aquilo que nos serve ou “customizamos”, portanto, 

contactamos com fornecedores de formação mas desenhamos um produto que esteja mais 

de acordo com as nossas necessidades em conjunto com esses formadores que depois 

asseguram o desenvolvimento das acções. Portanto não temos um sector de, ou melhor, 

temos aqui uma área de formação mas é uma área operativa, isto é, tem a ver com a gestão 

da formação no que diz respeito às convocações, ao controlo de custos, portanto, à logística 

e ao controlo de gestão da formação e à compra do produto. Depois o fornecimento das 

acções, isso não temos um quadro de formadores internos, a não ser, e já me estava a 

esquecer, na unidade de investigação dos produtos, dos combustíveis, em que temos alguns 

formadores que se deslocam aos postos de abastecimento para formação on job das pessoas 

que trabalham nas áreas de serviço e nos postos geridos directamente pela Galp. Aí sim, 

temos uma equipa interna que faz isto também, muitas das vezes para revendedores. 

Portanto é uma situação muito específica e que tem a ver com a actividade específica dos 

postos de abastecimento, fora isso... 
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AB – Na integração de alguns colaboradores, por exemplo, será no posto de 

trabalho? 

 

DRH/VF – Em princípio, nós não temos muitas admissões. Quando, temos periodicamente, 

aquilo que chamamos os programas trainees, que é programas para recém-licenciados, em 

que aí sim é um programa, regra geral a nove meses, em que dá, estão definidas um 

conjunto de acções de acolhimento e conhecimento das instalações. Nestas acções de 

acolhimento, normalmente passam pela sala de formação os responsáveis ou alguns dos … 

(?) das diversas unidades que é, portanto, … (?) para haver um conhecimento da empresa e 

essas pessoas depois fazem um estágio numa ou mais unidades. Muitas delas depois acabam 

por ficar a trabalhar connosco mas digamos que é uma, aí sim é uma formação orientada 

para o acolhimento a potenciais novos empregados. 

 

AB – A direcção de Recursos Humanos tem uma estrutura vocacionada para a 

formação? 

 

DRH/VF – Tem uma estrutura muito diminuta, muito curta, portanto, neste momento são 

cinco pessoas, e como lhe digo o que fazem é, fundamentalmente, o assegurar o 

levantamento das necessidades, a consolidação dessas necessidades para produção do 

manual de informação (?), mas fazem isso em articulação com os diversos gestores de 

recursos humanos e com os próprios gestores das unidades de negócio. E depois fazem, 

portanto, a logística e o controlo orçamental da formação. Portanto é uma equipa 

relativamente reduzida. 

 

AB – São gestores de formação? 

 

DRH/VF – São, são técnicos e têm um responsável. 

 

AB – São mais administrativos? 

 

DRH/VF – Não, têm um responsável, têm um técnico, provavelmente irá ter outro e têm dois 

suportes administrativos em Lisboa e depois têm uma pessoa destacada no Porto e outra em 

Sines. Aqui, o que asseguram é a logística, portanto, das acções que decorrem. E aqui em 

Lisboa, quer o técnico, quer a chefia da área, portanto, o que têm que assegurar aqui é a 

parte já um bocadinho mais organizacional e de implementação, portanto, os planos de 

formação para o ano. Fazem isso em grande articulação, porque não pode ser de outra 

maneira, com os técnicos e gestores de recursos humanos que estão alocados a cada das 

áreas. Isto é, aqui na direcção temos uma área de desenvolvimento, temos uma área de 

gestão de recursos humanos, chamada assim porque é no fundo a área onde estão um 

conjunto de técnicos que acompanham mais directamente as diversas unidades de negócio. 

Portanto, quando se vai fazer alguma coisa que envolve a unidade de negócio a, ou b ou c, 

quando chamo unidade de negócio estou-me a referir à parte do gás, ou à parte do 

combustível, ou à parte da electricidade, ou dos serviços corporativos, portanto, tem sempre 
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o envolvimento da pessoa dos recursos humanos ou das pessoas dos recursos humanos, que 

têm como missão fazer a gestão e acompanhar essas áreas respectivas, não é? Porque é 

quem melhor as conhece, portanto há sempre aqui uma, digamos que talvez assim haja uma 

maior sinergia. Não tem na formação uma pessoa para cada unidade, portanto, a fazer a 

ligação directa; tem um núcleo de pessoas que trabalham em conjunto com os gestores que, 

esses sim, asseguram a ligação directa a cada uma das unidades, quer para efeitos das 

necessidades do trabalho que houver a fazer na formação, quer para todas as outras coisas 

que têm que ver com recursos humanos. São quase como focal points dessas unidades. 

 

AB – Muito bem. Voltando um pouco atrás, referiu que têm uma área de 

desenvolvimento, é desenvolvimento… 

 

DRH/VF – É desenvolvimento, no fundo, de política de instrumentos. É a área que está a 

garantir o acompanhamento deste projecto de recursos humanos de que lhe falei há pouco. 

Eu percebo a, porque a palavra desenvolvimento está, muitas das vezes, associada à 

formação, não é? 

 

AB – Sim, ao desenvolvimento humano. Hoje em dia eu vejo que muitas empresas, 

por exemplo, já não lhe chamam departamento de formação, mas sim 

desenvolvimento ou outros, mas o desenvolvimento… 

 

DRH/VF – Pois, e num passado recente, enfim, era muito frequente as áreas de formação 

serem designadas como áreas de desenvolvimento, o que não me parece que esteja mal, 

porque no fundo, o que se pretende é, são áreas cujo objectivo é desenvolver as 

competências da empresa. Aqui usamos o desenvolvimento para esta unidade porque foi 

criada para acompanhar este projecto de gestão integrada de recursos humanos que, como 

lhe disse, estamos a desenvolver. Como é um projecto a longo prazo e como tem por 

objectivo reanalisar e articular todas as políticas e instrumentos de recursos humanos, 

portanto entendemos que devia ter do lado, não só do consultor que está a desenvolver o 

projecto, mas do lado da Galp, uma equipa que é pequena mas dedicada a full-time ao 

acompanhamento deste projecto. 

 

AB – Muito bem. Sr. Dr., uma última questão, se não se importa, que era mais a sua 

opinião, como especialista. Como é que perspectiva a formação do futuro? A 

formação nas empresas, em geral, quais é que são as tendências? Imagine daqui a 

vinte anos, quais é que devem ser os princípios? 

 

DRH/VF – Bom, eu penso que, no âmbito da formação técnica, eu acho que teremos que 

caminhar para uma maior especificidade, isto é, nós precisamos que as pessoas tenham 

conhecimentos globais da actividade que desempenham, mas há sectores em que 

precisamos de um know-how muito específico. Muitas das vezes, o que fazemos é, faz-se a 

coisa um bocadinho tipo pronto-a-vestir, portanto, eu preciso que as pessoas tenham 

conhecimentos de natureza a ou b, portanto arranjo um curso de natureza a ou b e essas 
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pessoas passam por essa formação. Isso às vezes é curto, porque para as pessoas poderem 

dar um passo mais à frente, às vezes precisam, do ponto de vista técnico, de um 

desenvolvimento focalizado e muito especializado em sectores muito definidos do 

conhecimento. Portanto, eu acho que... que enfim, que a formação, do ponto de vista um 

bocadinho mais global, a tendência é que cada vez se generalize mais. Até porque agora, 

pelas contingências legais, portanto, há um número de horas ainda significativo que cada 

uma das pessoas tem que ter, portanto acho que depois, do ponto de vista técnico, se 

caminhará para garantir uma especialização mais apurada. Em paralelo eu penso que se 

continuarão a desenvolver acções transversais que têm que ver com um desenvolvimento 

das competências comportamentais no sentido de preparação de novas chefias e novas 

lideranças. Muitas das vezes, essas evoluções fazem-se por antiguidades, por... às vezes 

até, agora menos, mas houve um período em que a tendência era, um bom técnico no futuro 

seria uma chefia. Penso que não tem que ser necessariamente assim, se calhar um bom 

técnico pode ser uma boa chefia, mas não tem que ser, não é? Porque há pessoas que não é 

para isso que estão vocacionadas, por exemplo estão vocacionadas, se calhar para serem 

cada vez técnicos mais especializados e é isso que algumas querem. Portanto, a empresa 

tem que ter condições para permitir que isso aconteça sem ter que afunilar necessariamente 

na passagem para uma carreira de gestão. Isto é, com certeza que muitos sim, mas tem que 

haver uma alternativa para os técnicos que, portanto, não podem todos ser gestores, nem 

sequer há espaço para isso, não é? Mas também é necessário que se evolua na outra 

perspectiva, que é a perspectiva técnica. Portanto, acho que a formação se continuará a 

desenvolver no âmbito do desenvolvimento das competências comportamentais e, em 

paralelo, na especialização técnica necessária, portanto, à … (?) dos negócios. 

 

AB – Só mesmo mais uma questão. Em relação, que é uma curiosidade minha, 

pergunto sempre isto. Quando o Sr. Dr. faz, no fim do ano, o balanço social, o 

número de horas de formação por trabalhador, que é um dos itens que consta, que 

formação é que a empresa considera? Apenas os cursos de formação que as 

pessoas realizaram ou como é que contabiliza, digamos assim, ou que formação, ou 

que situações de formação é que são contabilizadas? 

 

DRH/VF – Todas aquelas que são geridas enquanto tal, isto é, se você tiver uma acção de 

formação; imagine que estou numa direcção qualquer, portanto e hoje estou a ensinar a um 

colaborador determinada actividade, ou estou a aprender ou alguém me está a ensinar a 

mim, ou a dar a conhecer alguma outra metodologia ou, sei lá, ou tecnologia. Em princípio, 

em princípio não, isso não é contabilizado como formação. Contabiliza como formação aquilo 

que, ou tem previsto um plano de formação, ou é pedido à área de formação como uma 

necessidade numa acção específica e portanto é pago pelo orçamento de formação e é gerido 

pela área de formação. Portanto, são estas as horas que contabilizamos. 

 

AB – Sr. Dr., não sei se há mais alguma coisa que queira… Eu teria muitas outras 

questões mas, obviamente, que já não está dentro do tempo. Não queria roubar-lhe 

mais tempo. 
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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.  

Muitos dos temas abordados careciam ainda de um aprofundamento, tal como descer a 

pormenores sobre práticas que a empresa pensa levar a efeito, no âmbito do 

desenvolvimento humano e não apenas da formação necessária à empresa. 

Trata-se de uma empresa que tem novos projectos para a área recursos humanos (modelo 

integrado de gestão de recursos humanos) e da formação, estando prevista para breve a 

inauguração de um novo centro de formação, com reforço da equipa nesta área. 

A empresa quer desenvolver uma política de formação que responda às necessidades da 

empresa e simultaneamente à das pessoas. Por outro lado, a empresa pretende caminhar no 

sentido de promover a formação pessoal e humana, a par esta formação técnica e específica, 

necessária a cada função. 

As linhas de orientação passam por reforçar a formação técnica e específica, com cursos 

feitos à medida, como forma de garantir resposta à tecnologia nomeadamente a refinação. A 

forma de o fazer é através do levantamento de necessidades de formação para depois fazer 

o plano. 

A empresa tanto realiza formação à medida como encontra no mercado cursos aos quais 

recorre. A empresa tem tido programas de formação transversais, geralmente, de 

componente comportamental. Não tem um corpo de formadores e o papel que estes técnicos 

de Formação assumem é o do levantamento de necessidades de formação, as convocações, 

a consolidação das necessidades, sempre em articulação com os gestores de RH das 

unidades de negócio, e fazem a logística e o controlo orçamental. 

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 avaliação realizada baseia-se também numa avaliação de desempenho e é com base nos 

gaps identificados que se definem os planos de formação; 

- A avaliação da transferência é desencadeada a posteriori, com questionários para chefias e 

participantes mas é muito pesada pelo facto de não ter um suporte informático. Carece de 

muito tratamento de toda a informação; 
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- Acções de formação muito associadas ao desenvolvimento de carreiras, nomeadamente 

para o desenvolvimento de quadros. A questão é “como é que eu vou articular as mudanças 

ou as transferências de função destes quadros com a formação que eles necessitam para 

evoluírem na sua carreira”. Há carreiras que estão dependentes da aquisição de módulos de 

conhecimentos que têm que ser certificados e uma vez adquiridos permitem evoluir na 

carreira; 

- Customizar a formação, com fornecedores do mercado, no sentido de desenhar produtos 

que estejam de acordo com as necessidades da empresa; 

- A formação encarrega-se da gestão da formação, que passa por toda a parte logística, de 

controlo e de compra do produto. Não há um quadro de formadores internos; 

- Programas de trainees para recém-licenciados, orientada para o acolhimento e integração 

das pessoas. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela Direcção de RH, eles 

incluem:  

- Academia Galp visa conseguir instituir uma prática de utilizar os técnicos mais qualificados 

como formadores e para o desenvolvimento de outros colegas, em conferências as quais 

poderão estar abertas a outros trabalhadores cujos temas lhes interessem. Estes temas 

podem ter a ver com âmbitos de cultura geral. 

- Criar espaços de partilha de informação orientada, com regularidade e criar o hábito das 

pessoas para estas acções; 

- Formação out-door visa juntar pessoas de uma mesma unidade ou serviço para que cada 

um saiba o que os outros estão a fazer e para que tenham conhecimentos da actividade 

global; 

- A área de desenvolvimento num passado recente designava a área de formação “o que não 

me aprece mal porque são áreas cujo objectivo é desenvolver as competências da empresa”; 

- A formação técnica deve caminhar para uma maior especificidade, com know-how muito 

específico, em alguns sectores. Os cursos que se fazem muitas vezes são insuficientes; 

- O desenvolvimento de competências comportamentais para preparar novas chefias e novas 

lideranças. Muitas vezes a evolução de carreiras faz-se por antiguidade. A empresa deve ter 

condições para permitir que existam técnicos cada vez mais especializados e que o seu 

percurso vá no sentido da especialização e não necessariamente da gestão. 
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5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 45 minutos, a entrevista ao director de Recursos Humanos da Galp 

Energia, decorreu com toda a normalidade. O contacto foi estabelecido através de um 

membro da Administração que encaminhou o pedido ao DRH, a quem foi solicitada a 

colaboração. Posteriormente foi garantida a marcação da entrevista por parte da DRH. Foi 

inicialmente proposta uma data por parte da empresa, mas, por indisponibilidade da nossa 

parte, foi depois marcada para 2 semanas depois. A entrevista realizou-se nas instalações da 

própria empresa, em Lisboa. Na véspera da entrevista foi efectuado um telefonema para 

confirmar o horário e o local da mesma. 

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. Dada a limitação de 

tempo e também pelo facto de o DRH ter começado por explicitar a organização e as áreas 

de formação, as questões colocadas foram limitadas. Alguma informação sobre a empresa foi 

obtida na Internet, no site institucional. 

Aquando desta pesquisa e mesmo no site institucional (www.galp.pt), 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, 

procedeu-se ao envio da entrevista transcrita e de um breve relatório, para que o DRH 

pudesse validar os dados.  

 

 


