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Mota – Engil/ MESP 

Nº empregados: 6068   

Natureza: Nacional/ Privada  

Sector: Construção Civil 

Actividade: Construção e Obras Públicas 
 
DRH – Dr Augusto Morlim 
 
Entrevista: 16/12/06 Das 18h40 às 19h40 
______________________________________________________________ 

 1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A estratégia do Grupo Mota-Engil está ancorada nas áreas de negócio Engenharia e 

Construção; Ambiente e Serviços; Concessões de transportes; Indústria e Energia. 

Adoptando um modelo de gestão potenciador de sinergias entre 90 empresas, o Grupo é o 

número 1 na Construção Civil em Portugal e em 20051 foi considerado a 13ª maior Empresa. 

A visão abrangente dos negócios em 14 países apresenta uma quota de internacionalização e 

uma taxa de diversificação de serviços especializados. 

A Mota-Engil Serviços Partilhados (MESP)2 é a empresa que presta serviços ao grupo nos 

seguintes domínios: Contabilidade e Prestação de Contas, Fiscalidade, Finanças, Controlo de 

Gestão e Recursos Humanos. Possui cerca de 97 colaboradores e 66 clientes. A Direcção de 

RH possui, para além da área da Gestão Administrativa de Recursos Humanos, a área de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos, que integra as vertentes: Recrutamento e Selecção, 

Acolhimento e Integração, Gestão da Formação, Avaliação de Desempenho e Organização de 

Eventos. 

A pesquisa de dados sobre a empresa foi efectuada no site institucional onde existe muita 

informação sobre a empresa mas poucos dados estão disponíveis sobre políticas em matéria 

de RH. 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas. 

2 A MESP – Mota-Engil, Serviços Partilhados Administrativos e de Gestão, S.A. foi constituída em Dezembro de 2001 tendo adoptado um 
sistema de informação de suporte comum (SAP). Actualmente, os serviços encontram-se centralizados num único pólo e a MESP procura 
dar continuidade ao cumprimento dos objectivos de redução de custos através da partilha de recursos especializados, estabelecimento de 
padrões de referência, racionalização dos processos de negócio e promoção da excelência das pessoas.  

Relativamente aos Centros de Serviços Partilhados (CSP) - Entre as empresas que escolheram localizar os seus CSP em Portugal, 
encontram-se algumas das maiores empresas do mundo na sua área, como a  Alcatel, a Vodafone, a Sitel, a Siemens, e a IBM.   
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2. Perguntas e respostas 

AB – Basicamente, é um estudo exploratório, portanto não tenho assim 

propriamente um conjunto de perguntas para lhe colocar. Eu gostava mais de ouvir 

o Dr. Augusto Morlim, que me falasse sobre a formação e o desenvolvimento das 

pessoas aqui na empresa. Mas antes disso, se calhar, tinha que me explicar um 

bocadinho - porque eu vi que além do número de pessoas que é imenso, seis mil e 

sessenta e oito em todo o grupo, eu vi que a Serviços Partilhados - a MESP, tem 

noventa clientes, pareceu-me à volta de… 

 

DRH/AM – Tem um total de noventa clientes, sendo que… e falando um bocadinho então, e 

fazendo um bocadinho de história. Após o processo de aquisição pela Mota & Cia. do grupo 

Engil, constituiu-se o grupo Mota-Engil que veio a resultar na fusão das duas grandes 

empresas de cada um dos grupos, que eram as empresas construtoras, a Mota e a Engil, 

numa única empresa construtora, a Mota-Engil Engenharia e Construção. Em resultado deste 

processo de fusão, que é normal também nos grandes grupos económicos, há sempre uma 

necessidade, sem dúvida nenhuma, de emagrecimento das estruturas, porque se existia uma 

direcção de recursos humanos na Mota, e existia uma direcção de recursos humanos na 

Engil, se nasce uma Mota-Engil, põe-se efectivamente em causa a necessidade destas 

estruturas com esta dimensão. Daí que vem a ideia, que também já vinha sendo, digamos, 

pelo menos de forma embrionária, criada em cada um dos grupos, tanto no grupo Mota, 

como no grupo Engil, as direcções, diria eu, mais do foro administrativo – recursos humanos, 

contabilidade, finanças, controle de gestão – já vinham prestando serviços às empresas de 

cada um dos grupos. Então nasceu a ideia de se criar, dentro do grupo Mota-Engil, uma 

empresa de serviços partilhados exactamente para estas áreas de funcionamento, e nasce a 

MESP. Que agrega, numa primeira fase, a totalidade dos trabalhadores que estavam 

adstritos a essas mesmas áreas da Mota e da Engil… Esta decisão, de facto, de criar a 

empresa de serviços partilhados também vai no sentido de, cada vez mais esta empresa de 

serviços partilhados alargar o seu campo de acção no sentido de prestar serviços, 

efectivamente, a um conjunto de, digamos que o objectivo final será a totalidade das 

empresas que hoje constituem o grupo Mota-Engil. Algumas destas empresas, e quando se 

fala em noventa empresas, algumas destas empresas têm uma actividade que eu diria, não 

uma estrutura de recursos humanos que obrigue, designadamente na área de recursos 

humanos, a uma intervenção nossa. Por isso, no universo das empresas do grupo Mota-

Engil, estaremos a falar de cerca de trinta empresas, dessas noventa do universo global das 

empresas, trinta empresas hoje têm efectivamente, na área dos recursos humanos, uma 

intervenção directa da MESP em termos da sua gestão e do processamento dos seus salários 

e da contratação das pessoas para essas empresas; tudo isso passa, sem dúvida nenhuma, 

pela Mota-Engil Serviços Partilhados, com uma empresa de serviços partilhados a responder 

por tudo isso. E daí que, esses cerca de seis mil trabalhadores que já me referiu, em termos 

do grupo, alguns deles não estejam ainda no universo das empresas que são efectivamente 

tratadas pela MESP. Porque teremos, sem dúvida, algumas empresas do grupo, que eu diria 

que não são totalmente do grupo, são empresas ainda participadas por outras empresas. 
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Estou a falar, estou-me a recordar, designadamente, das empresas ligadas à área de 

intervenção na área da recolha e tratamento de lixos, donde nasce o universo da SUMA, da 

SERUB, em que de facto temos uma participação também com uma outra empresa 

espanhola, a … (?), em que 50% é Mota-Engil e 50% é da … (?). E por isso, nessas ainda 

continua, por enquanto, a funcionar os serviços autónomos dentro dessas empresas sem que 

haja uma intervenção da MESP na prestação de serviços. Com esta, de facto, posição de 

criar esta empresa de serviços partilhados, passámos sem dúvida, e dentro da área dos 

recursos humanos, a tratar a função recursos humanos, digamos, repartida em duas 

direcções, e houve uma necessidade, sem dúvida, de alocar pessoas que estavam mais, 

naquilo que nós designamos, na área técnica dos recursos humanos, e outra, na vertente 

administrativa. Neste momento assumo, exactamente a responsabilidade pela direcção da 

vertente administrativa, e a vertente de desenvolvimento de recursos humanos está, 

efectivamente adstrita a outro colega meu dentro da MESP, o Dr. Pedro Rodrigues, que 

assume essa liderança, e isto é uma situação relativamente recente em termos de 

reestruturação da própria MESP e do próprio grupo, em que ficámos, digamos, com pelouros 

diferentes dentro da estrutura da MESP. De qualquer das maneiras, durante a minha carreira 

neste grupo, e que completarei, no próximo ano, vinte e cinco anos de ligação ao grupo 

Mota-Engil, passei, antes de haver o grupo Mota-Engil, e dentro do grupo Engil, por ter a 

responsabilidade na área de recursos humanos, por todos os processos, incluindo, de facto, o 

da área de desenvolvimento também, uma vez que, na Engil havia apenas uma direcção de 

recursos humanos que abarcava a totalidade dos processos dos recursos humanos. Depois 

da criação da MESP, as questões estão efectivamente divididas, de qualquer das maneiras, 

conheço perfeitamente e vou-lhe transmitir um pouco do que é a experiência dentro destas 

áreas. Já passámos, e pela experiência que eu vivi, fui director de projectos por, também os 

projectos de formação do período em que houve o fundo social europeu, digamos, a 

subsidiar a formação nas empresas. Estivemos aí, sem dúvida nenhuma, também envolvidos 

em grandes projectos de formação. As coisas foram depois, digamos, que sendo adaptadas 

um pouco a todo o processo de levantamento de necessidades de formação que vai 

acontecendo anualmente, e nasce, através desse levantamento de necessidades, a criação 

de um plano anual de formação. O nosso sector de actividade, e quando falo do sector e do 

núcleo duro das empresas do grupo Mota-Engil, é a construção civil e obras públicas. É um 

sector em que a mobilidade das pessoas, e digamos, a rotação das pessoas, em termos de 

alocação aos diversos projectos, é muito grande. Posso dizer que na área administrativa, nós 

numa situação normal, que não é aquela que estamos a viver actualmente, de haver 

trabalho para o sector da construção, trabalho, digamos, em força, que não estamos agora a 

vivê-lo, estamos a passar por mais um dos ciclos de crise do sector da construção, não há 

obras públicas adjudicadas, vamos empurrando, eu diria, um bocadinho para a frente os 

grandes projectos: TGV, as Otas, essas coisas todas que estão para sair. Mas numa situação 

normal, a Mota-Engil Engenharia, a empresa do sector da construção, tem uma rotação 

mensal de cerca de duzentas admissões / duzentas demissões. Isto através de ciclo de 

contratação a termo certo e incerto que está adstrito aos projectos / obras que se vão 

executando. 

AB – Isso num universo de quantas pessoas? 
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DRH/AM – Num universo médio de quatro mil trabalhadores só na construtora. Eu em média, 

todos os meses, admito duzentos e despeço duzentos, é este o ciclo normal que, em termos 

administrativos, nós vamos, vamos… é muito pesado, o processo administrativo para este 

processo de rotação. Existem influências, e chegando ao nosso tema, da formação, tem de 

facto influências na correcta gestão da formação, diria eu. Como a Sr.ª Dr.ª bem sabe, a 

própria legislação, as últimas alterações ao código de trabalho trouxeram, sem dúvida 

nenhuma, critérios, eu diria, um pouco mais rigorosos de obrigação das empresas terem que 

ministrar um x número de horas de formação a todos os seus colaboradores. Agora, num 

sector como o nosso, efectivamente, destes quatro mil trabalhadores, nós temos cerca de 

mil e oitocentos trabalhadores de quadro, dois mil e duzentos contratados a termo, digamos 

que há um núcleo duro dos mil e oitocentos do quadro em que os projectos de formação têm 

princípio, meio e fim, digo eu. Conseguimos efectivamente, validar também a formação, que 

é um processo dos mais complicados que – a Sr.ª Dr.ª depois terá, com certeza, 

oportunidade de, também ouvir isto, se calhar, de outros interlocutores – mas o processo da 

validação da formação e dos resultados efectivos do investimento que é feito na formação, 

tem sido dos processos que, ao longo dos anos da minha experiência, têm sido sempre 

colocados em cima mesa como os mais difíceis de por em prática, de as empresas 

conseguirem controlar o sucesso da formação. Isto obriga sem dúvida a um processo de 

avaliação continuada, que numa, – mais uma vez eu volto ao nosso sector – num sector 

como o da construção civil, com a rotação de, até das próprias hierarquias. Nós não temos 

os trabalhadores adstritos de forma continuada à mesma direcção de obra, à mesma 

direcção de produção. Os trabalhadores vão rodando por várias chefias… o que não permite 

que, efectivamente, a gente quando quer validar o sucesso da formação, e a eficácia da 

formação, que a gente consiga ter pessoas, um bocadinho com o papel de tutores, que 

acompanhem o formando na sua vida profissional e que consigam ir validando. Isto é um 

problema que, de facto nós temos, e o nosso sector, muito em especial, tem para nós 

fecharmos o ciclo da formação. Agora, relativamente aos trabalhadores da estrutura, 

chamando a estrutura às pessoas que estão no quadro permanente da empresa, nós 

conseguimos fazer o levantamento das necessidades da formação e conseguimos 

efectivamente daí fazer nascer os planos de formação anuais e tentar colocá-los em prática e 

atingir os objectivos que são definidos à partida com esses planos de formação… O 

acompanhamento e ligar todo este processo a um processo de carreira dentro da 

organização é o grande objectivo, penso eu, não só nosso como de todas as organizações. 

Agora, isto não é um processo, sem dúvida nenhuma, fácil… porque mesmo os processos da 

avaliação de desempenho, que seriam processos que, diria que, para mim, do meu ponto de 

vista, validam e são capazes de ser eles até o melhor levantamento de necessidades da 

formação, se forem bem feitos, se forem acompanhados como input. Eu, de facto, se consigo 

traçar perfeitamente, de forma perfeitamente clara, através duma análise e qualificação de 

funções, aquilo que espero que o trabalhador faça, tenho, sem dúvida nenhuma, de perceber 

se ele tem as valências necessárias, e isso resulta muitas vezes quando eu estou, a seguir, a 

fazer o processo da avaliação de desempenho, conseguir perceber, sem dúvida, se aquele 

trabalhador não atingiu os objectivos, por isso… (?) pela falta de formação específica em 
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determinadas tarefas, para ter feito bem ou ter feito melhor. E daí resultar, sem dúvida, 

através do processo de avaliação de desempenho, um levantamento de necessidades de 

formação, que isso para mim é o mais real, quando nós conseguimos ter o ciclo fechado, do 

que, só por uma definição – tem que sempre ser feita com o acompanhamento da 

administração – de objectivos futuros e de projectos futuros, eu dizer: “Vou ter que investir 

mais na formação em informática porque vamos fazer um investimento na troca de todo o 

sistema informático” ou “Vamos investir mais nos sistemas de informação e vamos fazer 

chegar tudo isto às obras”; tudo bem. Isto tem sido, ao longo destes anos, e no nosso 

grupo, eu penso que estamos um bocadinho no topo das empresas que querem, sem dúvida, 

utilizar cada vez mais toda a tecnologia dos sistemas de informação para trazer também 

vantagens para o sucesso da organização e fazer, de facto, duma forma, eu diria, muito mais 

organizada e com um investimento muito mais rentabilizado, fazer chegar a informação que 

é necessário fazer chegar às pessoas. Se este projecto foi definido dessa forma, a gente diz: 

“Temos um conjunto de pessoas que precisam de formação em informática. Então vamos ver 

quem é o universo das pessoas que precisam de formação em informática.”. Estamos a viver 

um processo grande de internacionalização. O conhecimento de línguas começa a ser uma 

necessidade. Pomos as pessoas na Polónia, na República Checa, na Irlanda, seja em que país 

for, há uma necessidade, sem dúvida, de investir na formação linguística das pessoas e, 

eventualmente, criar cursos de línguas estrangeiras para que as pessoas, também aí possam 

evoluir, por isso, os grandes objectivos definidos dentro do grupo, dentro de cada uma das 

empresas dos grupo, orientam, sem dúvida, o levantamento das necessidades de formação, 

mas também o resultado da avaliação de desempenho de cada um dos colaboradores ajuda, 

digamos, a fechar o pacote das necessidades de formação. 

 

AB – Muito bem, já falou em vários aspectos, havia um que eu gostava só que 

especificasse melhor, que é a questão dos tutores. Eu não sei se isso é uma 

prática… Em termos de práticas de formação, e quando refere esses temas, e 

outros haverá, imagino, em áreas como Higiene e Segurança no Trabalho, numa 

empresa certificada com esta. 

 

DRH/AM – Faz sempre parte do pacote da formação. Essa, digamos, é uma constante. Nós 

não conseguimos ter nenhum plano de formação anual… 

 

AB – Mas é na contínua ou é na integração, quando as pessoas entram logo? 

 

DRH/AM – É na integração, é na integração e é projecto a projecto, em termos de 

actividades específicas que carecem de formação na perspectiva da prevenção dos acidentes, 

essa tem que ser ministrada obra a obra, digamos. Há, de facto, digamos, um acolhimento 

feito pela organização, através da nossa estrutura de segurança, de haver formação dada a 

todos os colaboradores que entram na organização… eu diria, a formação, aqui, um plano, 

num programa de formação de âmbito mais vasto do ponto de vista das matérias 

ministradas em termos de orientações gerais. E depois, especificamente, “este homem vai 

fazer a montagem de uma estrutura metálica para fazermos um viaduto”; obrigatoriamente, 
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depois de termos o plano de segurança e saúde em obra, vamos tirar os capítulozinhos onde 

cada um dos colaboradores se vai ver envolvido, e vai haver formação específica nessa área. 

Digamos que a área da segurança é uma das grandes preocupações para um sector como o 

nosso. 

 

AB – Mas referiu o papel dos tutores. A empresa tem tutores? 

DRH/AM – Vamos lá a ver. Essa questão dos tutores, eu dei, eu utilizei a palavra 

tutores…utilizei a palavra tutores… ela existe, também nós temos um plano feito anualmente 

com parcerias que temos com as universidades, da engenharia… isto é uma empresa de 

engenheiros, costumo eu dizer. Mas de facto, com as universidades de engenharia, com o 

Instituto Superior Técnico, com a Faculdade de Engenharia do Porto, nós temos uma parceria 

de receber, todos os anos, um conjunto de recém-licenciados. Estes, e porque também a 

própria Ordem dos Engenheiros obriga a que eles façam um estágio para obtenção da sua 

certificação profissional, de facto, esses ficam acompanhados, obrigatoriamente, dentro da 

organização, por um tutor. Têm aqui a identificação de um engenheiro, experiente, 

devidamente inscrito na Ordem, que vem, sem dúvida nenhuma, fazer o acompanhamento 

dos seis meses, ou dos nove meses, nós ultimamente estamos a fazer nove meses de 

estágio acompanhado, e isso permite que, sem dúvida, os engenheiros, porque depois temos 

também um plano de apresentação de um trabalho final, fazemo-lo dentro da organização, 

por isso eles acabam por desenvolver aqui o seu estágio. Normalmente, acabam por fazer 

um circuito interno dentro da empresa pelas diversas áreas… eles ainda não vêm, a maior 

parte deles ainda não vem, diria eu, orientado ou vocacionado para ser director de obra ou 

para ficar aqui numa área técnica a estudar os projectos, ou para ficar na área da segurança, 

ou para ir para a qualidade, por isso o que nós fazemos quando recebemos esses jovens 

engenheiros, eles fazem um circuito de integração dentro de uma empresa de construção e 

ficam a tentar perceber todas as áreas de intervenção, desde a área comercial e a sua 

orçamentação, passando, sem dúvida, pelas áreas de apoio à produção e depois, a 

produção. E por isso, digamos que isto permite, sem dúvida nenhuma, ajudá-los às vezes 

ainda a tomar o seu rumo, dentro depois da empresa, sempre que a empresa tem 

possibilidade de ficar com eles, e nos últimos anos temos tentado que isso aconteça, mas 

ficam com o seu rumo orientado… “Eu até gostei era de ficar, gostava de ficar, se calhar, 

ligado à área da qualidade” ou “Gostava de ficar ligado à área comercial e à área da 

orçamentação” e há outros que: “Não, eu quero é ir fazer obras, eu quero é ir para a 

produção.”. Por isso, isto permite, sem dúvida, essa orientação. E durante esse período, 

estamos com os tutores. Da mesma forma, lembrei-me agora da questão dos engenheiros, 

mas não só. Nós também, com as escolas técnicas, também através das escolas que têm 

parcerias ou dos centros de formação autónomos do sector, também recebemos os jovens 

com formação ao nível do 12º ano, que vêm dos cursos técnicos, técnicos de obra, para a 

área da segurança também; e também, ligado às áreas de gestão, também o fazemos e às 

áreas do direito, também o fazemos. Por isso, recebemos, normalmente, estagiários em 

todas estas vertentes e, para esses especificamente, há tutores. Relativamente à formação, 

formação agora do ponto de vista global na formação da empresa, aí, digamos que, aquilo 

que tentamos identificar, é um tutor, que se calhar, não tão rigoroso quanto aqueles que 
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acabei de descrever, mas que é alguém que depois de, alguém que foi identificado… agora 

estou-me a lembrar de cursos de chefias para a área da construção; grande parte, hoje, dos 

encarregados gerais que a Mota-Engil tem, nasceram de pedreiros ou carpinteiros e fizeram 

a sua formação nesta casa, e hoje chegaram ao topo da sua carreira profissional e são 

encarregados gerais, mas de facto, nasceram, e vieram para cá muito novinhos, e foram 

acompanhados, porque nós fazemos ciclos de formação para chefias de obra… que, de facto, 

depois de eles fazerem, e eles tanto têm aulas práticas como um peso significativo de aulas 

teóricas. Vai ao ponto de nós, nestes ciclos de formação de chefias, porque estamos a falar 

de pessoas que trazem a escolaridade mínima, grande parte deles, em termos de formação 

de base. O que é que nós fazemos? Damos-lhes aulas de português, damos-lhes aulas de 

matemática, para passarmos ao desenho, para eles fazerem leitura e interpretação de 

desenho, damos aulas também, eu também intervenho como formador, das regras gerais da 

relação contratual, do direito de trabalho, mas em matérias muito específicas do dia-a-dia, 

damos segurança, obrigatoriamente, de facto, as áreas também depois das tecnologias da 

construção. Isto obriga que a gente identifique, quando eles voltam à obra, e eles eram 

chefes de equipa ou eram oficiais principais quando vieram para estes cursos, que sejam 

acompanhados depois por um encarregado que vai verificar se os ensinamentos que eles 

adquiriram quando estiveram em sala ou quando mesmo estiveram a fazer alguma formação 

prática, se agora os vão aplicar bem no terreno. E por isso, são eles que depois hão-de fazer 

um inquéritozinho de avaliação. Por isso é que eu digo, aqui o tutor não é tão, de um 

acompanhamento tão preciso quando estamos com as equipas mais técnicas, mas também é 

feito. 

 

AB – Muito bem. Agora voltando um pouco atrás, ainda a questão dos grupos 

funcionais que a organização tem, como é que, mais ou menos, se distribuem? Só 

por curiosidade, em engenheiros, operários, mais ou menos, assim… 

 

DRH/AM – Essencialmente, essencialmente temos o grupo dos técnicos, e no grupo dos 

técnicos, começamos por ter os técnicos… fazendo o ciclo normal de uma empresa de 

construção, como é que isto… as obras só se fazem depois de haver a primeira grande 

intervenção, que é da nossa área comercial. Alguém tem que ganhar a obra, e por isso, a 

nossa equipa de comerciais está sempre atenta ao mercado, tanto ao mercado das obras 

públicas, como ao mercado das obras particulares, para receber ou se candidatar a 

apresentar propostas. Tem, nesta estrutura comercial, um grupo de orçamentistas, 

engenheiros e técnicos intermédios orçamentistas que preparam as propostas e que 

apresentam a concurso. Quando a obra é ganha, e a taxa de sucesso, num sector como o 

nosso, se entregamos cem propostas, se ganharmos 10% delas, seria óptimo, num sector 

como o nosso isto funciona assim, seria óptimo, por isso a taxa de sucesso é mais ou menos 

essa, mas quando a área comercial efectivamente ganha as obras, área da produção, tome 

lá a obra. Então, a estrutura, e para cada um destes pelouros, temos, sem dúvida nenhuma, 

um administrador por pelouro, que abaixo dele tem directores gerais, tem directores de 

produção… e a seguir a área comercial entrega a obra à produção. E a produção tem uma 

estrutura organizativa: administrador, director geral, director de produção, directores de 
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obra. E se um director de produção, normalmente eles estão, os directores de produção, 

estão orientados para os diversos tipos de obras que vamos fazendo, mais obras de 

construção civil, mais obras públicas, e abaixo dele tem uma equipa de direcção de obra. O 

que é uma direcção de obra numa obra? Agora passamos para o estaleiro de obra. Uma 

direcção de obra numa obra tem um engenheiro, normalmente, director de obra, 

responsável técnico de empreitada, abaixo dele tem um encarregado geral, ou tem um 

encarregado de primeira, que eu costumo dizer a brincar, mas é um bocadinho a sério, que é 

quem faz a obra. Essencialmente, a função de um encarregado é o responsável máximo pela 

execução, porque é o que coordena, abaixo do encarregado, é o que coordena outros 

encarregados, eventualmente haverá chefes de equipa e pessoal operário, e coordena todo o 

trabalho também das subempreitadas. As obras hoje em dia, a empresa, neste caso a Mota-

Engil Engenharia, não tem todas as especialidades quando quer fazer um edifício, por isso há 

um conjunto de actividades, como sejam as estruturas, como sejam as caixilharias, como 

sejam as electricidades que são subempreitadas a outras empresas do sector. E por isso, o 

encarregado geral, e o director de obra, como é óbvio, têm aqui a coordenação dos meios 

próprios da empresa e dos meios do subempreiteiro. Por isso têm uma actividade, de facto, 

muito vasta, e o director de obra, digo eu, cada vez mais, é um gestor. Porque ele não tem 

que se preocupar só pela execução da obra, ele tem que se preocupar por questões da 

qualidade, por questões da segurança, por questões da relação com o cliente, com a boa 

gestão que tem de ter, com o controle de custos. Por isso, dentro da função hoje de um 

engenheiro director de obra, de facto há uma componente de gestão muito grande, porque 

ele delega grande parte da produção no encarregado geral. 

 

AB – Provavelmente também lhe cabe as questões da formação… 

 

DRH/AM – Cabe também… também aí… a avaliação, a formação, as decisões da contratação, 

a gestão de meios. Tudo isso passa pela direcção de obra também, sem dúvida nenhuma. 

 

AB – Eu queria perguntar-lhe uma questão porque eu tenho assim particular 

curiosidade que é: quando o director de recursos humanos preenche ao fim do ano 

o balanço social com as horas e o número de empregados que passaram por 

formação profissional, considera aí apenas, portanto, a formação, os cursos, esses 

que referiu em contexto mais formal, que são organizados pela direcção de 

recursos humanos, ou como é que controla, como é que sabe se lá estão inseridos 

toda esta formação que se calhar é dada por um técnico de higiene e segurança? 

 

DRH/AM – Cada vez, cada vez mais, sem dúvida nenhuma, há vantagens para a própria 

empresa, no sentido de ter uma informação de controlo o mais rigorosa possível. A Sr.ª Dr.ª 

hoje tem uma situação, que infelizmente acontece com alguma frequência no sector da 

construção civil e obras públicas, que são os acidentes de trabalho. Uma das primeiras 

perguntas que qualquer inspector de trabalho faz quando se dirige a uma obra em que houve 

um acidente grave e que é preciso, efectivamente, a intervenção da Inspecção Geral do 

Trabalho, é perguntar se aquele trabalhador que teve o acidente tinha formação específica, 
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na perspectiva da segurança, para estar a executar a tarefa que estava a executar. E eu 

respondo que sim. Ele a seguir, diz-me: “Evidencie”. Por isso, hoje, as empresas têm que 

estar organizadas no sentido de toda a formação que é ministrada, e às vezes, e eu já vou 

chegar à sua pergunta, não conseguimos, de facto, se calhar, ter o controlo efectivo sobre 

toda, mas sempre que possível, os responsáveis de cada um dos centros de custo têm ao 

seu dispor, e em contacto directo com a área de recursos humanos, os meios para fazer o 

controlo da formação. É fazer uma descrição, um sumário da matéria que foi ministrada, e é 

pôr a lista dos participantes e quantas horas é que foram dadas de formação, juntar a 

documentação que eventualmente foi entregue a cada um dos participantes, fazer, digamos, 

o dossier da formação. Isto é apoiado por nós e eles têm instruções para isto. Agora, no dia-

a-dia, não temos dúvidas nenhumas que há muita formação que está a ser ministrada, da 

chefia para o seu subordinado, que não está a ser evidenciada e que não está a ser 

registada; eu só consigo pôr num balanço social, e respondendo à questão que me colocou, 

de facto, aquela que ficar registada, e é essa que eu depois, porque eu também, para poder 

demonstrar às entidades que inspeccionam estas coisas, que efectivamente aquela formação 

foi ministrada, tem que ter um suporte documental. E por isso, a informação que temos, e 

hoje, mais uma vez, utilizando os sistemas de informação através do próprio …(?), nós 

conseguimos carregar, e estão criadas as bases de dados para isso, toda a formação que nos 

chega, quando vem o dossier, ela é lançada no sistema e eu, em qualquer altura, digo 

assim: “Queria saber, deste trabalhador, do trabalhador Sr. Fulano Tal, nº tal, qual foi a 

formação que ele já recebeu?”. Eu vou ao sistema informático e ele lista-me a formação, os 

cursos em que ele participou, onde foi, o tipo de matéria, a duração e a carga horária. É a 

partir desta informação que está registada nos sistemas informáticos que eu retiro… é o meu 

balanço social. 

 

AB – Posso colocar ainda duas questões? 

 

DRH/AM – Faz favor, pode, está à vontade. 

 

AB – Que era ainda, também, voltando um pouco atrás, agora mais à organização 

da área dentro dos recursos humanos, portanto a área que está encarregada da 

questão da formação e desenvolvimento, não é? 

 

DRH/AM – Dos recursos humanos… nós designamos Área de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos, que engloba, efectivamente, o recrutamento e selecção, por isso, o processo é-me 

passado quando há uma necessidade do preenchimento de um lugar. Isso hoje nós temos 

disponível na Internet, e as pessoas até apresentam candidaturas espontâneas. 

 

AB – Sim, eu vi. Sim, sim, têm. 

 

DRH/AM – Por isso, isso está lá criado, as pessoas, porque independentemente dessa, e isso 

já veio facilitar muito, porque antigamente, todos os dias entravam montes de candidaturas 

espontâneas, e cada vez que a gente põe um anúncio…esta área de recrutamento e selecção 
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tem estas questões que têm a ver com o mercado de trabalho. Eu digo num anúncio 

exactamente que quero uma pessoa com x anos de experiência, com estas características, 

com este tipo de formação e a seguir recebo n respostas que não têm nada a ver com o que 

eu pus, não é? Mas que obriga-nos a uma triagem enorme. Hoje as questões do… a 

utilização dos sistemas de informação já nos aliviam um bocadinho do papel, mas mesmo 

assim ainda recebemos muitas candidaturas espontâneas, porque depois havendo, neste 

caso, uma MESP, serviços partilhados nesta área, o que é que a MESP faz? Recebe 

disponibilidades das empresas todas do grupo, isto na nossa actividade, nos diversos ramos 

da nossa actividade; hoje temos um sector de actividade duma empresa do grupo que está 

um bocadinho mais em crise e que tem uma série de gente para disponibilizar, a primeira 

coisa que faz é informar a direcção de recursos humanos: “ Temos aqui uma secretária, um 

escriturário, um engenheiro, um medidor, um não sei quê…portanto, que vamos ter que 

mandar embora. Vocês têm algum pedido?”. E por isso, também a direcção de recursos 

humanos centraliza nesta mesma área, os pedidos, as necessidades de satisfação de 

recursos humanos para cada uma das empresas, e vai fazer a conjugação disto. Por isso, 

tem esta componente do recrutamento e selecção, tanto externo como interno, desta gestão 

de meios dentro do grupo, depois tem a área da formação, especificamente, e tem também 

a área da avaliação e da análise e qualificação de funções, da avaliação de desempenho. 

 

AB – Que pessoas, ou qual é a estrutura deste, que pessoas é que têm… 

 

DRH/AM – Essencialmente estamos a falar de licenciados. Tem uma estrutura 

essencialmente de licenciados na área da psicologia, na área da gestão de recursos 

humanos… penso que, neste momento, estamos nessas vertentes. 

 

AB – E portanto, são técnicos de formação. E formadores internos permanentes, 

têm? 

 

DRH/AM – Depois temos uma outra situação, que é, nós, ao longo dos anos, e como a 

empresa fez este ano sessenta anos de história, de facto, tem aqui uma necessidade de 

transmitir o seu “know how” às gerações vincendas (?) e efectivamente, há aqui também 

que aproveitar ter um corpo interno de formadores, e o que fazemos ciclicamente é fazer 

cursos de formação de formadores. Muitas vezes temos excelentes técnicos que sabem 

muito mas que lhes falta a competência pedagógica para transmitirem aquilo que sabem, e 

por isso, dentro de cada uma das áreas, o que é feito é a identificação, de facto, de pessoas 

que possamos, dentro da área da formação, utilizar como formadores, a quem ministramos 

acções de formação de formadores, ficam certificados, e tentamos que as pessoas depois 

façam a sua certificação, ficam, digamos com o seu CAP de formadores, e vão, 

efectivamente, ser utilizados em termos das acções de formação interna. Também utilizamos 

formadores externos, como é óbvio, em matérias que, efectivamente, não tenhamos esse 

“know how” interno e vamos buscá-los ao exterior. 

 

AB – Mais as áreas comportamentais, se calhar… 
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DRH/AM – Também, exactamente, exactamente, exactamente. 

 

AB – Muito bem. Então, uma última questão, agora mais da ordem, enfim, da 

opinião do Sr. Dr. Augusto Morlim, como especialista nesta matéria, nesta área. 

Como é que perspectiva a formação no futuro? Como é que a antevê, quais são as 

tendências, ou quais é que devem ser, na sua opinião, para a formação daqui a 

vinte anos, nas empresas? 

 

DRH/AM – Eu diria que, efectivamente, há uma evolução tecnológica, de facto, a andar à 

nossa frente, que nos obriga a que, se nós não queremos ver as empresas com uma 

população envelhecida e sem formação para responder aos grandes desafios de toda esta, 

de toda esta… evolução rápida que em muitas matérias estão a acontecer, e as empresas 

têm, efectivamente… não vale a pena; eu diria que a legislação… Quando o código de 

trabalho vem com aquelas regras de que x horas por ano, por mês, por trabalhador; por 

isso, eu diria que…eu acho que os bons gestores dentro das organizações têm que chegar 

rapidamente a esta conclusão. Não vale a pena legislar sobre esta matéria no sentido de 

obrigar, e depois quando, ainda por cima, o código de trabalho diz assim: se a empresa não 

der as horas de formação, tem que as pagar quando fecha contas, o trabalhador, tem que 

lhe pagar as horas que não lhe deu… Isto é só mesmo um papão, digamos, para que obrigue 

as empresas a fazer formação. Eu acho que as empresas, por si, vão chegar a esta 

conclusão, de que há uma necessidade, mas também eu digo que não pode ser só as 

empresas. E nós sentimos, às vezes, que as pessoas não, os trabalhadores também têm que 

entender que a sua auto-formação, a sua valorização profissional também tem que ter uma 

componente pessoal de interiorização de conhecimento. As pessoas acham que tiram um 

curso, e que têm um canudo, que já arranjaram emprego e que agora não precisam; parou 

aí a sua necessidade de se auto-formarem. Não pode ser. As organizações, as empresas têm 

que, sem dúvida, investir muito na formação. Eu penso que, no futuro, isto é claro e 

evidente que é uma das grandes componentes dentro da gestão de recursos humanos que 

tem que preocupar as organizações. Temos que ser mais rigorosos na avaliação dessas 

necessidades, não fazer só formação por fazer. Eu como já cá ando há mais anos que a Sr.ª 

Dr.ª, de facto, venho do tempo em que, e vivi de muito perto o FSE, os Fundos Sociais 

Europeus em que, de facto, havia fundos estruturais que apoiavam as organizações e fazia-

se formação, formação. Eu continuo a dizer que, sem dúvida, não é fazer formação por fazer 

formação; as necessidades e a identificação das necessidades de formação deve ser cada vez 

mais rigorosa. Os investimentos que as empresas fazem, para que sejam rentabilizados, e 

quando eu estou a falar de investimentos, estou a falar em novas tecnologias, 

designadamente, nos sistemas de informação. Hoje, as empresas têm que ter, anualmente 

nos seus orçamentos, só a rotação dos equipamentos informáticos, porque hoje não há 

secretária nenhuma que não tenha um computador em cima… antigamente a gente tinha lá 

um bloco e uma caneta. Hoje não há secretária nenhuma, de um colaborador que está 

sentado a uma secretária, que não tenha que ter um computador. E daqui a dois dias, 

porque se mudou a aplicação, mudou-se o software em determinadas áreas, aquele 
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hardware já não presta, é para deitar fora. Ora bem, se isso, de facto, não for rentabilizado, 

com as pessoas a terem formação para explorarem da melhor forma possível tudo, todo 

aquele grande investimento que as empresas estão a fazer, estamos a gastar de um lado e 

estamos a perder do outro. Tem que haver, é por isso que eu digo que a componente da 

formação é obrigatoriamente, tem que fazer parte, obrigatoriamente, do investimento 

também das empresas. Se as empresas investem em determinadas áreas de investigação, 

de novas tecnologias, têm que ter, a acompanhar isto, mais ali um itenzinho que se chama 

formação e os custos da formação têm que estar devidamente orçamentados. 

 

AB – Muito bem. A questão aqui é também como é que se consegue que isso 

aconteça, quer dizer, como é que, é pela auto-formação, estimulando, o que é que 

as empresas também podem fazer? 

 

DRH/AM – Eu acho que tem que haver aqui, sem dúvida, também esta pressão de fazer ver 

aos trabalhadores das organizações que a entidade empregadora tem, com certeza, que 

investir, porque tem resultados com isso, mas as pessoas não se podem, de facto, esquecer 

que é muito mais fácil, qualquer um de nós como trabalhador de uma organização, dizer: 

“Amanhã já não quero estar nesta organização” e vou para outra, do que a entidade 

empregadora poder dizer: “Quero mandá-lo embora porque o senhor não está a ser um bom 

colaborador”. A forma, hoje, a forma de gestão da contratação, um tema muito recorrente 

em termos dos debates entre os empresários e as forças sindicais; relativamente a esta 

matéria, de facto, fala-se sempre na maior flexibilidade da gestão da contratação, porque é 

um problema, o trabalhador sai quando quer de uma organização. Nós hoje já chegamos ao 

ponto, sem dúvida, em alguns ciclos de formação pesados, pesados e caros, pomos os 

trabalhadores a assinarem um termo, digamos, de compromisso da sua ligação à 

organização. Nós fizemos ciclos de formação para alta direcção… recentemente, em que, 

efectivamente, a gente está a investir num quadro, estamos-lhe a dar um curso que custa, 

que custa, que custa valores significativos, ao fim de acabar o cursozinho, muito bem, tem 

uma oferta de emprego ali, vai-se embora; a empresa investiu… (?). Só quero chegar a este 

ponto para dizer o seguinte: de facto, o trabalhador tem que perceber que o investimento 

que a empresa está a fazer nele, para melhor desempenhar as suas funções na organização, 

está também a deixar no bolso do trabalhador, de facto, mais conhecimentos e maior 

capacidade para, se qualquer coisa correr mal na relação desta empresa, ele ter maior 

capacidade de ir ao mercado de trabalho e ser integrado, ou então, tomar ele próprio a 

opção de, em termos da sua carreira, rapidamente poder ascender duma forma diferente. 

Para que isto possa acontecer, o que é que eu tenho aqui um bocadinho de crítica nesta 

minha análise? É dizer assim: muitas vezes, nós não conseguimos por os trabalhadores a 

fazer, mesmo que seja num pós-laboral, às vezes reduzido, ter a disponibilidade das pessoas 

para a formação no pós-laboral. As pessoas acham que, efectivamente, a formação tem que 

ser toda feita nas horas de trabalho, e isto, nós ainda não estamos, de facto, num país em 

que as empresas… ainda há alguns sectores que estão bem, há outros que, efectivamente, 

os custos estão muito, muito controlados. Não podemos pensar que as organizações têm 

dinheiro para tudo isto e ao fim do mês ainda têm dinheiro para nos pagar o salário, não é? 
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Precisamos, sem dúvida, fazer entender aos trabalhadores que a formação tem uma 

componente de mais, de vantagem para a organização, mas também para o trabalhador; 

então vamos partilhar isto. Quando eu digo: “Venha cá no sábado de manhã para ter aqui 

cinco horas de formação”… “Não me venha com não sei quê, que tenho montes de 

problemas, não consigo, não tenho disponibilidade”; ou quando digo: “Olhe, saía às cinco, 

mas agora durante uma semana vai sair às seis porque temos aqui, vai fazer formação das 

quatro às seis”… levanta-se n problemas para que haja essa disponibilidade. Acho que as 

pessoas têm que, também, perceber que esta partilha, digamos, de disponibilidade para que 

a formação possa ter êxito, também tem que acontecer. Agora, sem dúvida que em termos 

de, da questão última que me colocou, eu considero que o futuro passa, obrigatoriamente, 

por um grande investimento na formação. 

 

AB – Muito bem. Pronto, acho que está… o Sr. Dr. respondeu a imensas coisas e 

não foi preciso colocar-lhe muitas questões, abordou...  

 

DRH/AM – Deixou-me falar e eu fui abordando… 

 

AB – Muito bem. Não sei se há alguma questão que… 

 

DRH/AM – Estamos, sem dúvida, num grupo que é líder no sector, neste momento, da 

construção e obras públicas, e por isso… 

 

AB – Isso foi o motivo, também, porque… 

 

DRH/AM – Por isso, como eu disse no início, não é por que seja desta matéria específica que 

a Sr.ª Dr.ª está a tratar, na sua formação, que seja um sector que seja um bom exemplo 

para a formação, pelas dificuldades que lhe apontei com a tal rotação das pessoas; porque 

nós temos ciclos de obras, às vezes, que demoram seis meses, nove meses. Temos sectores 

em que, esta rotação às vezes ocorre com períodos de tempo relativamente reduzidos e, de 

facto, digamos, começámos um ciclo de formação, demos ali umas acções ou demos uns 

módulos duma determinada acção, quando vamos à procura de trabalhador para continuar a 

formação, já caducaram o contrato, já não é preciso, já saiu. Por isso, não é fácil gerir a 

formação desta maneira. 

 

AB – Claro, mas é isso que também me interessa, é perceber quais são as 

dificuldades, constrangimentos que as empresas de vários sectores têm… 

 

DRH/AM – Eu, como responsável que fui durante muitos anos desta área, vivi, de facto, as 

dificuldades até do próprio planeamento das acções de formação. Eu estabelecia, sentava-

me com os responsáveis da produção, no sentido de dizer: “Vamos pôr a funcionar esta 

acção que está no nosso programa. Vamos estabelecer aqui o calendário, vai começar 

aqui”… estou a fazer isto, se calhar, a um mês de vista, a um mês e meio de vista, cada vez 

fui reduzindo mais, não é? Porque passados uns dias… era-nos adjudicada uma obra, e todos 
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aqueles trabalhadores que eu identifiquei para entrarem na acção de formação vão ter, a 

partir de daqui a quinze dias, o envolvimento no arranque de um novo estaleiro e a direcção 

de produção telefona-me logo a dizer: “Ó amigo, espere aí um bocadinho. Já não pode ser 

na data que a gente combinou.”. Isto, de facto, para quem está do nosso lado a fazer a 

gestão da formação, é muito difícil, nos nossos sectores. Uma coisa é as pessoas que eu 

tenho aqui neste edifício em que, de facto, vêm para aqui todos os dias, e eu posso 

estabelecer acções de formação com estas equipas e consigo, de uma forma, diria, muito, 

muito cumpridora, respeitar aquilo que estabeleci. Quando dou um salto para as áreas da 

produção, a situação é bastante mais complicada. 

 

AB – Pronto, mas entretanto conheceu também essa perspectiva. E o Dr. como está 

muito por dentro e, com a sua experiência, conseguiu dar-nos aqui algumas pistas. 

Que, no fundo, é isso de que se trata, eu estou à procura de pistas para a 

investigação… 

 

DRH/AM – E poder, de facto, tirar as suas conclusões em termos de trabalho final. 

 

AB – Sem dúvida, e ver o que se passa nas empresas, que dificuldades e também 

que práticas é que existem. 

 

DRH/AM – Eu entendo, só para concluir, ainda também que não está a haver, não está a 

haver um aproveitamento de centros protocolares de formação… 

 

AB – Pois, eu não lhe falei nisso para não roubar mais tempo, mas gostaria… 

 

DRH/AM – Por áreas específicas… Eu estive, eu durante alguns anos, quando a minha vida 

me permitia e tinha um pouco mais de disponibilidade, eu sou um amante de formação, e 

por isso sou formador certificado há muitos anos e participei activamente, em horários pós-

laboral, saía daqui a correr às seis da tarde, em acções de formação dadas no centro 

protocolar da área da construção no CENFIC. Por isso, durante anos eu fui formador e fui 

coordenador de acções de formação do CENFIC. Chegou uma altura que eu me sentei com a 

direcção do CENFIC e disse assim: “Eu não quero ser um formador mal-comportado”, 

porque… metia-me no trânsito a correr daqui para ir para, muitas vezes, lá para cima para a 

Avenida do Aeroporto, onde eles têm a sede deles, e eu tinha, durante uns anos, tinha dois 

ciclos de formação específicos no CENFIC, que era a formação de responsáveis 

administrativos de obra, dos apontadores e técnicos administrativos de obra, e de formação 

de chefias. E também, ainda fiz um ciclo de formação de direcções de obra, designadamente 

nas minhas áreas de intervenção do direito de trabalho e da contratação colectiva e das 

áreas da segurança e ainda intervim nas áreas dos aprovisionamentos, por isso, tinha já, de 

alguma forma, coordenava e participei e pedia a partilha, às vezes, de outros colegas meus 

de outras áreas específicas para fazermos um ciclo completo de formação nestas áreas. E 

por isso, nessa altura, de facto, havia e eu sentia que havia, e as empresas enviavam muitos 

dos seus colaboradores ao CENFIC para terem essa formação. Fui sentindo, ao longo dos 
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últimos anos, que, de facto, houve um desaproveitamento destes centros de formação 

protocolares, que têm a parceria até do próprio Instituto de Emprego, e que depois não são 

rentabilizados, porque não há uma divulgação efectiva, porque não se investe na formação 

no pós-escolar; que muitas vezes ficam os jovens aí no desemprego, sem terem ocupação, 

quando se podia tentar, utilizando esses centros protocolares, criar vias alternativas logo de 

integração no emprego. Porque nós recebíamos, com alguma periodicidade, mesmo do 

CENFIC, depois pessoas que vinham para aqui após a formação, tinham aqui um período de 

estágio… era um pezinho dentro das organizações que muitos deles cá ficavam. 

 

AB – E a dificuldade não terá a ver com a própria dificuldade do CENFIC em arranjar 

formandos, em arranjar pessoas… Porque repare, para este sector… 

 

DRH/AM – Eu acho que, por um lado, tem que haver, tem que haver, sem dúvida, esta 

aproximação da escola. Termina a escola, e o CENFIC já fez alguns ciclos de formação, que 

eu tenho conhecimento, até daqueles que dão equiparação ao 12º ano. Os jovens que 

vinham do 9º e depois eles tinham mais, tinham formação também, do ponto de vista 

profissionais, pronto, eles também tinham esses. Mas também, a aproximação às empresas 

na divulgação, efectivamente, da formação… eu lembro-me que recebia, semanalmente 

recebia acções que se iam fazendo e que isto levava a que a gente dissesse: “Olhe, está aqui 

um curso de orçamentistas. Temos que aproveitar porque temos aí alguns dos nossos jovens 

orçamentistas, vamos lá mandá-los.”. Senti que houve, de facto, digamos, uma intervenção 

menos eficaz por parte dos centros protocolares para essa formação, mas era também um 

meio, sem dúvida, de criar e de projectar… Porque esta troca de experiências que eu sentia 

naquelas acções de formação, eu ía para ali para uma acção de formação onde tinha 

formandos de um conjunto vasto de empresas: pequenas, médias, grandes empresas. Esta 

troca de experiências que acontece na formação, eu acho que é excelente, sem dúvida 

nenhuma, porque eles traziam-me questões, às vezes, daquelas que eu nunca pensava que, 

na organização onde aquele sr. estava a trabalhar, ainda se fazia coisas daquelas. Mas 

algumas delas, punham em causa, de facto, às vezes, a interpretação legislativa que eu 

estava a tentar defender, por isso abria-se ali um debate, quase de jurisprudência sobre 

determinadas matérias, que era interessante, sem dúvida. E este partilhar das experiências, 

neste tipo de ciclos de formação em que há a integração de várias empresas, também é 

muito salutar, sem dúvida, para o objectivo da formação. 
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3. Relatório da entrevista 

A entrevista foi realizada ao DRH da MESP, a empresa que presta serviços ao grupo, em 

matérias de recursos humanos. A Direcção de RH possui, para além da área da Gestão 

Administrativa de Recursos Humanos – na vertente administrativa, a área de 

Desenvolvimento de Recursos Humanos – na vertente técnica. 

A entrevista revestiu-se de todo o interesse porquanto permitiu recolher informação acerca 

das condicionantes que afectam o sector em matéria de recursos humanos. Por um lado, os 

operários e por outro, os técnicos e engenheiros com diferentes problemáticas em matéria 

de formação. 

Quanto aos operários, o sector da construção civil e obras públicas apresenta uma elevada 

mobilidade e rotação das pessoas o que vai condicionar as políticas, as práticas e a própria 

gestão da formação. Se uma obra dura 6 meses poderá haver empregados que são 

contratados por esse período e por isso a formação para alguns grupos é bastante limitada. 

Há um núcleo duro de trabalhadores do quadro permanente da empresa mas um elevado 

número de operários estão na empresa muito pouco tempo. Por outro lado, estes 

trabalhadores vão rodando por várias chefias o que faz com que as pessoas não possam ser 

seguidas ou prever-se um plano de carreira na organização. Por outro lado, ao nível de obra, 

é habitual a empresa recorrer a pessoal de subempreiteiros. 

A empresa organiza-se da seguinte forma: Área comercial que ganha a obra e apresenta 

projectos – tem engenheiros e técnicos intermédios orçamentistas. A taxa de sucesso na 

aquisição de obras situa-se nos 10%. A Produção encarrega-se da obra e tem uma estrutura 

organizativa – Administrador, Dir. Geral, Dir. Produção e Dir. Obra. No estaleiro de obra há o 

engenheiro responsável, um encarregado geral que coordena outros encarregados, chefes de 

equipa e pessoal operário. 

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas opiniões do DRH, obtivemos um conjunto de pistas e de questões -chave 

susceptíveis de serem tratadas: 

- A avaliação de desempenho deve ser um input importante para o diagnóstico de 

necessidades de formação; 

- As chefias de obra de hoje entraram na empresa como operários e fizeram o seu percurso 

na empresa. Têm níveis muito baixos de qualificação e a empresa proporciona formação com 

elevada componente teórica para elevar os seus níveis de qualificação; 

- Muita da formação é organizada nas próprias áreas de trabalho e pela direcção de obra. Os 

responsáveis destas áreas devem elaborar um dossier da formação, com o apoio da DRH. Na 
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prática, “há muita formação que está a ser ministrada da chefia para o seu subordinado que 

não está a ser evidenciada e registada”. Assim, no balanço social não consta toda a formação 

que é realizada;  

- A empresa tem técnicos que têm muitos conhecimentos mas falta-lhes a competência 

pedagógica pelo que a empresa organiza cursos de formação de formadores; 

- O código de trabalho obriga a que as empresas dêem formação. As empresas têm que 

chegar por elas próprias a perceber que há necessidade de formação e não por haver 

legislação para tal; 

- Os trabalhadores devem compreender a importância da sua auto-formação para 

actualização de conhecimentos. Não é por ter um curso que a pessoa pára e não necessita 

mais de formação; 

- As empresas têm que ser mais rigorosas e não fazer formação por fazer, nomeadamente 

na formação financiada. A identificação de necessidades e os investimentos devem ser 

rigorosos; 

- A formação deve ser da responsabilidade das empresas e os custos da formação devem 

estar devidamente orçamentados; 

- Tem que haver uma pressão junto dos trabalhadores para que se a empresa contribui para 

os seus estudos pós-graduados, estes trabalhadores devem manter-se na empresa para que 

haja um retorno do investimento que a empresa fez neles. A empresa investe no trabalhador 

mas o trabalhador ganha com isto na medida em que adquire um conjunto de conhecimentos 

e no aumento da empregabilidade; 

- Em geral, as pessoas acham que a formação deve ser feita no horário laboral. A formação 

tem uma componente mais de vantagem para a organização mas também para o 

trabalhador, pelo que o esforço deve ser, de alguma forma, partilhado. A partilha de 

disponibilidade deve acontecer; 

- Dificuldade em cumprir planos de formação destinados a pessoal da produção dado que a 

adjudicação de obras pode ocorrer no entretanto e a formação será relegada para 2º plano; 

- Fraco aproveitamento dos centros protocolares do sector. Há pouca rentabilização destes 

centros porque não se investe na formação do pós-escolar. Devia-se tentar com estes 

centros criar vias alternativas para a formação. Por outro lado, estes centros deviam 

aproximar-se às empresas na divulgação de acções de formação que realizam. 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  
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- A entrada de novos engenheiros na empresa, pressupõe que todos passem pelas várias 

áreas da empresa (Comercial, Obra, Qualidade…) como forma de melhor se integrarem; 

- As chefias de obra fazem formação teórica em sala, e formação prática e os encarregados 

verificam, ao nível do trabalho, a eficácia da formação; 

- A Área de selecção e formação das pessoas assume a designação de Desenvolvimento de 

Recursos Humanos; 

- A MESP – empresa de serviços partilhados encarrega-se de centralizar os pedidos e 

necessidades de RH para cada uma das empresas e de toda a gestão de meios dentro do 

grupo; 

- A partilha de experiências que acontece nas acções de formação “é excelente” e deve-se 

promover, nomeadamente a formação inter-empresas. 

5. Relatório do Processo de entrevista 

A escolha desta empresa para fazer parte do estudo, prende-se com o facto de além de ser 

líder de mercado no sector, ter recebido em 2005, vários prémios: Best of European 

Business na categoria de Grandes Empresas e a sua “Estratégia para a Nova Europa” é 

distinguida com uma menção honrosa; “Grande Prémio para o Melhor Programa de Investor 

Relations – Outras Empresas Cotadas”; Responsabilidade Social adoptada pelo Grupo Mota-

Engil é alvo de distinção durante a gala «Oeiras Solidária». 

Com a duração de 60 minutos, a entrevista ao director de Recursos Humanos da MESP, 

decorreu numa base de confiança e entendimento. Depois de um contacto telefónico 

solicitando a colaboração, foi de imediato marcado o dia e a hora para três semanas depois.  

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

conteúdos/ tópicos para a entrevista. Uns dias antes da entrevista foi efectuado um contacto 

para confirmar o horário e o local da mesma. 

A entrevista começou por um reforço aos objectivos e baseou-se nos tópicos previamente 

definidos e no texto com informação acerca da estrutura da empresa. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida através de informação dispersa na Internet, e no site 

institucional. 

Aquando desta pesquisa e mesmo no site institucional, não se encontraram referências 

acerca das questões relacionadas com a política de recursos Humanos em geral e de 

formação em particular. Apenas uma referência acerca dos serviços que presta às empresas 

do grupo. 
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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, o DRH disponibilizou-se para facultar dados da empresa. 

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizadas nas 2 semanas 

seguintes à da entrevista e posteriormente enviados ao entrevistado para que o mesmo 

validasse a informação.  

 


