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CTT - Correios de Portugal 

Nº de Trabalhadores: 16 379   

Natureza: Nacional/ Pública de direito privado1  

Sector: Comunicações 

Actividade: Comércio e Distribuição de correspondência 

Director de Formação: Dr António Barroso 

Entrevista: 16/12/06 Das 14h30 às 15h10 
______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Os CTT constituem um grande Grupo empresarial português, com mais de 15 mil 

colaboradores, tendo sido considerado no ranking2 de 2005 a 21ª maior Empresa do país. 

Têm por Missão o estabelecimento de ligações físicas e electrónicas, entre os cidadãos, a 

Administração Pública, as empresas e as organizações sociais em geral. A sua tradição postal 

tem sido progressivamente reforçada e alargada às actividades e áreas de negócio, onde a 

vocação logística e comunicacional da Empresa é colocada ao serviço dos Clientes. 

De acordo com a vasta informação disponibilizada no site institucional, os CTT visam a 

satisfação das necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos, através de uma rede 

comercial e logística de elevada qualidade, eficiência e proximidade do Cliente. 

Quanto à sua Responsabilidade Corporativa, no site afirma-se que pela sua dimensão, os 

CTT reúnem hoje um número considerável de colaboradores. A sua integração, o gosto pelo 

trabalho nesta vasta equipa, a motivação dos seus elementos, quaisquer que sejam as 

funções que desempenhem, são essenciais para que a empresa cresça cada vez mais coesa e 

afirmativa.  

Procurar melhorar o espírito dos colaboradores, e dar espaço para o surgimento de 

iniciativas da sua parte, explicam as preocupações de responsabilidade corporativa 

demonstradas3. 

                                                 
1 A natureza jurídica dos correios e telecomunicações de Portugal (CTT), E. P., converteu-se em pessoa colectiva de direito privado, em 
1992 com o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos.  

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

3 Exemplo disso é a importância do Centro de Desportos, Cultura e Recreio do pessoal dos CTT. Foi fundado em 1943, com o intuito de 
conceder aos associados e respectivos familiares a possibilidade de ocupar os tempos livres com diversas actividades. A partir de 1994 o 
CDRC passou a ser dirigido por uma estrutura nacional eleita para o efeito. Orientada desde então por Rui Cabaço, esta instituição tem 
conseguido reforçar a sua solidez organizacional. 
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Está em curso um projecto de certificação de competências, reconhecido pelas entidades 

oficiais como um benchmark nacional. A Empresa desenvolve iniciativas no domínio da 

avaliação de satisfação dos trabalhadores e de incentivo e participação de ideias, que 

culminaram com a criação de um Fórum Permanente de Inovação e Criatividade.  

A definição de novas estratégias de gestão da actividade dos CTT, intimamente ligada ao uso 

de novas tecnologias da informação e comunicação por um lado, e a renovação da oferta e 

desenvolvimento de produtos e serviços por outro, são os pontos que orientam hoje a 

actividade dos CTT. Neste contexto, o termo "Inovação" surge como palavra-chave. 

Na Política da Qualidade da empresa pode ler-se que “os trabalhadores são simultaneamente 

vendedores, conselheiros, garantes da fiabilidade do serviço, pelo que se requerem 

processos de formação, valorização de competências e desenvolvimento sócio-profissional 

contínuo”. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Basicamente, como lhe referi, trata-se de uma entrevista que visa perceber em 

linhas gerais como é que se estrutura e qual é que é a estrutura e a organização da 

formação aqui nos CTT. Neste sentido pergunto-lhe, o doutor é, portanto, director do 

centro de, perdão, da formação e desenvolvimento sustentável, é um nome interessante, 

para já… 

DF/AB- Não, corrijo. A formação nos correios de Portugal está numa direcção de primeiro 

nível que se chama Qualidade de Formação e Desenvolvimento, onde, portanto, há três 

subdirecções: uma de qualidade, outra de formação e outra de desenvolvimento sustentado. 

Portanto, a formação tem uma estrutura, portanto, é um departamento de segundo nível, 

como, aliás, acontece em quase todas as empresas, mesmo quando está integrada em 

departamentos de recursos humanos. Há organogramas que a colocam directamente 

dependente do conselho, enfim, depende da estratégia que as organizações adoptam e em 

termos de organização interna nós temos um departamento, portanto como disse, de 

formação que inclui um departamento de desenho da formação, um departamento de gestão 

do centro de formação e um departamento de documentação e informação; portanto, depois 

uma pequena unidade menos formal de apoio administrativo que faz o controlo da 

actividade. 

AB- Muito bem. E o Sr. Dr. é director de formação… 

DF/AB- Do departamento de formação dependendo da direcção de formação, qualidade e 

desenvolvimento. 

AB- Então perguntava-lhe, pedia-lhe aliás, que falasse sobre, essencialmente, qual é 

que é a oferta de formação para os vários grupos funcionais da empresa? Portanto, que 

grupos funcionais? E a formação que a empresa disponibiliza, que tipo de formação é que 

é? Se são apenas cursos? Se a formação decorre apenas em contexto formal, de sala? 

Ou se há outras metodologias que utilizem, activas, nomeadamente da formação no 

posto de trabalho ou formação à distância? Como é que, pronto, que falasse um pouco 

sobre isso e a quem é que se destina? 

DF/AB- Numa frase, destina-se a todos os trabalhadores das empresas do grupo CTT e aplica 

todas as metodologias disponíveis no mercado. Concretizando um pouco mais, o grupo CTT, 

como sabe, tem múltiplos negócios, tem várias empresas e, consequentemente, tem cada 

uma das empresas uma estrutura de carreiras com grupos profissionais e uma diversidade 

muito grande de actividade. A formação como é normal está ao serviço dos negócios, e 

portanto, tem uma estratégia alinhada com a estratégia que o conselho de administração 

define para as diferentes áreas. Significa, em termos práticos, que temos formação inicial de 

carteiros, formação inicial de atendedores de balcão nas estações de correios, formação 

inicial de chefias, temos formação de aperfeiçoamento de chefias, de aperfeiçoamento de 
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TPG’s, de aperfeiçoamento de carteiros, formação em várias áreas e em vários domínios, 

formação comercial, formação em sistemas de suporte às operações, formação ao nível dos 

comportamentos, das atitudes, formação ao nível das vendas, formação ao nível de gestão 

para os escalões intermédios de gestão, formação para executivos de alta direcção, 

formação a níveis iniciais, a níveis de complexidade mais elevada e formação ao nível, 

inclusive, de pós-graduações que são no todo ou em parte, também, comparticipadas pela 

empresa. Portanto, em termos de universo posso quanto muito dizer-lhe quais são os eixos 

estratégicos no sentido de privilegiar os grupos, diferentes grupos, porque, como sabe, a 

formação tem que se dirigir a todos os trabalhadores da empresa e é essa, obviamente, a 

nossa política. Em termos de metodologias utilizamos preferencialmente, ou 

predominantemente, digo mal se disser preferencialmente porque não se trata de uma 

preferência, mas em termos de predominância nós acabamos por fazer mais formação 

presencial em sala do que outro tipo de formação, mas fazemos também um volume muito 

considerável de formação on job e fazemos algum volume de formação em e-learning, 

utilizando e-learning. Em termos de modalidades de formação, temos formação no exterior 

da empresa, externa, fazemos formação interna com monitoria interna e fazemos, também, 

formação interna com monitoria externa. Do que é que depende a adopção das 

modalidades? Obviamente depende dos objectivos do curso, dos conteúdos e, portanto, do 

plano curricular do curso e da existência ou não de recursos, da conjugação dessa variáveis 

com a existência de recursos, com as competências necessárias para internos, ou não, para 

difundirem essas acções. 

AB- Portanto, esta formação que acaba de referir, a formação interna com monitoria 

interna, isto quer dizer o quê? Pode explicitar melhor? 

DF/AB- É a formação que é organizada pelos CTT para os seus trabalhadores e é organizada 

com recursos internos, totalmente, ou seja, com formadores internos. Em geral, trata-se de 

matérias que dizem respeito, directamente, ao negócio, aos produtos, às operações postais, 

e portanto, trata-se de matéria em que não existe... existe massa crítica interna mais que 

suficiente, e nalguns casos até única no país, para fazer a organização e a difusão dessas 

acções. 

AB- Mas estes formadores internos, digamos, são internos eventuais ou internos 

permanentes? 

DF/AB- Não temos formadores internos permanentes. Todos os nossos formadores internos 

são... dão a participação ocasional com frequências diversas: temos alguns que são 

colaboradores mais permanentes, mas nunca em exclusivo. Portanto, são sempre pessoas 

que acumulam estas funções com o seu posto de trabalho normal. 

AB- E que dão esta formação em sala ou percebi também… 
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DF/AB- Dão formação em sala, dão formação on job, dão formação nas modalidades que 

forem adoptadas. 

AB- Por exemplo, não sei se fazem formação de integração... referiu-se à formação inicial, 

imagino que... referiu por exemplo, a formação inicial de carteiros, imagino que seja 

o próprio centro de formação, não é? Fazem esses cursos em sala, enfim, mas a formação… 

DF/AB- A formação inicial, desculpe interrompê-la, teve sempre duas componentes: teve 

sempre uma componente em sala e uma componente no posto de trabalho, portanto, on job. 

A componente em sala tem, obviamente, objectivos que se situam no domínio da 

transmissão de informação, da aquisição de saberes e da aquisição de valores e de posturas 

adequadas à nossa cultura e ao nosso negócio. A formação on job, no posto de trabalho, tem 

em vista o treino, o conhecimento directo da condições concretas em que se vai desenvolver 

a actividade e a aprendizagem, já através de um método de, por um lado, de modelação, ou 

seja, de observação de outro, porque as pessoas são acompanhadas, quer através do 

método de demonstração e de execução experimental, ou seja, formação no terreno, 

concretamente nos carteiros ou nas estações de correios, na parte de atendedores, é uma 

formação de grande componente on job, uma formação já pratica, já tem exercício de 

tarefas, não é? Com supervisão, com acompanhamento e, nalguns casos, meramente com 

estatuto de observador. 

AB- Ok. E qual é que é o papel, aí, do departamento de formação? Ia perguntar-lhe 

também... 

DF/AB- O departamento de formação tem a função de desenhar as políticas, definir os 

objectivos, elaborar o levantamento de necessidades, programar, em articulação, sempre, 

com as unidades de negócio e com a direcção de linha, tem a função, portanto, dizia, de 

programar os cursos, desenhá-los, planear a sua difusão, organizar a formação e assegurar 

a realização das acções com todas as componentes, incluindo as componentes de logística e 

a avaliação. 

AB- Mas toda a formação que é dada na empresa ou que os trabalhadores têm ao seu 

dispor, digamos, toda ela é organizada pelo departamento de formação ou crê que 

podem existir departamentos, não sei, imagine que haverá um departamento, o 

departamento de Qualidade que referiu, por exemplo, podem eles próprios ou outras 

áreas, outros departamentos da empresa organizar, também,  formação? 

DF/AB- Os departamentos podem ser nossos parceiros e até podem ter um papel mais 

determinante do que o nosso, por serem especialistas dos domínios em que se pretende 

organizar a formação, mas a formação é sempre organizada com o departamento de 

formação. Portanto, a quem cabe a tarefa de organizar a formação é ao departamento de 

formação; obviamente, que o departamento de formação tem que suscitar a colaboração das 

áreas a que se reporte a temática da formação. Portanto, em última análise, nós aqui 
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felizmente não temos a preocupação de perceber ou de saber quem é que domina o 

processo, a liderança dos processos nestas matérias não importa e o que conta 

verdadeiramente é que o input da formação, o input pedagógico e técnico, no seu domínio 

de actividade, e o input da área respectiva é o do conhecimento, nomeadamente na ajuda da 

valoração na estruturação das matérias, na identificação, nalguns casos, dos melhores 

monitores internos para monitorar a acção de formação, na avaliação conjunta com quem se 

está a fazer o desenho da acção, na avaliação dos tempos de duração de cada uma das 

componentes, no melhor método de conduzir as sessões e até nas componentes de avaliação 

final que venham a ser definidas. Mas a organização da formação, repito, não quer dizer que 

numa organização desta dimensão não possam ocorrer, pontualmente, situações em que 

uma chefia entende organizar uma sessão, mas a prática da casa é o reporte à direcção de 

formação. Até porque o registo das acções de formação e todo um conjunto de dados 

administrativos associados à formação estão centralizados no centro de formação, e 

portanto, isso, digamos, induz um comportamento que, felizmente, já está generalizado na 

empresa, de reportar à formação as necessidade e de pedir o apoio da organização das 

acções. 

AB- Muito bem. Por curiosidade, faço sempre esta pergunta, porque tenho de facto 

curiosidade. Quando a empresa faz o balanço social, naquela parte da formação 

profissional, são incluídas apenas as acções e os cursos realizados, em sala, ou, 

também, as horas de formação on job, são incluídas aí? 

DF/AB- Todas, todas as que forem contabilizadas como formação, ou seja, porque para 

serem consideradas de formação têm que ter alguns requisitos. Não é qualquer formação on 

job que nós carrilamos (?) para o cadastro de formação dos trabalhadores. E portanto, toda 

a formação on job é, sendo formação on job, considerada um valor social, um valor social 

não distingue modalidades, não exclui, melhor dizendo, não exclui modalidades. Também, 

melhor fora que o fizesse, formação on job nalguns sectores e nalgumas actividades é 

mesmo a única que é eficaz. 

AB- Sim, sim, sim. Mas às vezes não é muito considerada. Há até, ainda muito a ideia, 

para algumas pessoas ou empresas, até, que a formação são os cursos, pronto, e a 

partir daí… 

DF/AB- Vai-me perdoar, mas no caso dos correios estamos a falar de uma empresa que tem 

cinco séculos, quase, de existência e que tem departamento de formação desde, à pelo 

menos, há cinquenta, e portanto, estamos a falar de uma empresa que não é comparável em 

termos de percurso, de currículo de formação à maioria das empresas portuguesas. Perdoa-

me, com certeza, este orgulho de ser dos correios, mas a verdade é que nós temos uma 

tradição a nível de formação, nem de outra forma podia ser, porque fomos durante muito 

tempo monopolistas, e portanto, tínhamos que ser nós a preparar os nossos profissionais, 

não havia ninguém que o pudesse fazer por nós. E portanto temos uma clara noção e um 
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corpo técnico preparado, conhecedor que acompanhada todas as tendências e, portanto, tem 

clara noção das modalidades da formação que se podem realizar. 

AB- Muito bem. Para além desta formação que o Dr. referiu há, também, a formação com 

recurso a fornecedores, empresas externas. É mais na área comportamental… 

DF/AB- Em duas modalidade, quer frequentadas no exterior, quer formação intra empresa. 

Nas situações em que há uma de duas, ou as duas em conjunto, circunstâncias que vou 

referir, nós recorremos à inscrição em cursos ministrados por entidades externas. São as 

circunstâncias de se tratar de matéria altamente especializada, que seja difícil organizar, que 

não facilita a organização interna de cursos, seja porque o número de pessoas participantes 

não justifica a organização intra empresa dessa formação. 

AB- Muito bem. Sr. Dr. e em relação à avaliação? Como é que concebe a avaliação da 

formação? Que tipo de avaliação? 

DF/AB- A avaliação da formação é, talvez, o domínio em que eu tenha encontrado menos 

satisfação da parte dos meus colegas; julgo que há um clima generalizado de pouca 

satisfação com a avaliação da formação. Porquê? Aqui há uns anos atrás, provavelmente, 

isso não acontecia, porque se ficava bastante satisfeito com a avaliação, do nível de 

satisfação no termo das acções. Nós temos implementado um sistema de avaliação e de 

satisfação há muitos anos, fazemo-lo de forma sistemática, fazemos um tratamento de 

estados e as acções são avaliadas ao primeiro nível com toda a eficiência e já com uma 

longa tradição. As avaliações a outros níveis, têm sido uma preocupação mais recente, e daí 

alguma insatisfação porque estamos já numa fase em que as pessoas têm consciência que a 

verdadeira avaliação da formação se deve fazer na avaliação do retorno do investimento, 

falar de formação como investimento exige que se dê o salto para uma avaliação ao nível do 

…?, do retorno, e há uma consciência, que me parece relativamente generalizada, de que se 

trata de um nível de avaliação de difícil execução, nem sempre possível, e que deixa sempre 

um certo sabor de incompleto a quem trabalhe nesta área da formação. Há outras avaliações 

que, nomeadamente, por …? que se fazem, não de uma forma totalmente sistemática, como 

desejaríamos. É justamente talvez um dos domínios, para não dizer, talvez, o domínio em 

que nós estamos apostados a melhorar no próximo ano. 

AB- Muito bem. Gostava, ainda, de lhe perguntar, agora numa questão, mais de 

ordem pessoal e da sua opinião como especialista, sobre, como é que concebe ou 

quais é que são as tendências da formação? Por exemplo, daqui a vinte anos como é que 

acha que deve ser a formação? Quais as tendências? Como é que caminha a formação nas 

empresas, agora em geral? 

DF/AB- Essa é uma pergunta muito interessante. Sonhar é sempre bom! Está-me a recordar 

a minha passagem pelo INESC, cujo formador Tribolet nos dizia com frequência que o sonho, 

o nosso sonho tem que estar sempre a dez anos. Ele era um obsessivo de projecção, pelo 
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menos a dez anos do seu trabalho. E como sabe, fundou, ao lado do INESC, o FUNDETEC; 

supostamente era um instituto dedicado à formação, eu digo era porque já não existe, mas 

teve tempos gloriosos e, isto para lhe dizer que, se há quase vinte anos, que foi a altura em 

que eu por lá passei, faz dezoito anos, me tivessem feito essa pergunta eu com todo o 

prazer teria dito, “é melhor falar ali com o professor Tribolet, porque em matéria de 

prospecção do futuro, ele tem uma bola de cristal melhor que a minha”. A minha bola de 

cristal é fraquinha, aquilo não é bem cristal, é um vidro que nem sequer é da Marinha 

Grande, mas de qualquer maneira julgo que aquilo que foi o percurso da formação nos 

últimos anos e aquilo que se pode adivinhar a nível do desenvolvimento sócio económico e 

cultural da Europa, em concreto, que falar disto à escala planetária é uma tontice, porque 

daqui a vinte anos vai continuar a haver desigualdades a nível mundial, mas falando a nível 

da União Europeia, não sendo eu um especialista, quero dizer isto claramente, de formação, 

eu cheguei à área da formação há dois meses, mas sou da área de recursos humanos há 

muitos anos e passei por outras áreas que me podem permitir aventurar-me um bocadinho 

neste mundo da futurologia. O que vai ser a formação? Seguramente, vais ser aquilo que a 

sociedade, e concretamente, o tecido sócio económico vier a exigir, sempre assim foi, 

sempre assim vai ser e, seguramente, vai andar atrás, eu gostaria muito de dizer que espero 

que passe a andar à frente, mas provavelmente vai continuar a andar atrás das 

necessidades sociais, aqui sociais em sentido muito geral, económico, social, prático, etc.. 

Seguramente não vai ser igual ao que é hoje, isso também, é hoje um lugar comum, eu 

gostaria de evitar tanto quanto possível lugares comuns, de facto, porque já há quinhentos 

anos a gente podia dizer que  formação profissional ia ser diferente no século seguinte e foi. 

A tradiçao dos mestres já hoje, hoje não é, digamos, o eixo central e o factor de 

desenvolvimento (?) da formação. Seguramente que a formação vai continuar a ser 

condicionada, no meu ponto de vista, por um dos seguintes factores: nível de 

desenvolvimento sócio económico, nível do desenvolvimento do emprego e da 

empregabilidade das pessoas, nível do desenvolvimento dos sistemas educativos; sistemas 

educativos são um dos factores chave da evolução dos sistemas de formação, porque os 

sistemas de formação numa parte, pelo menos, compensam lacunas de prepração dos 

sistemas educativos. Vão ser muito, a formação vai ser muito, também, em função da 

evolução social, dos costumes, dos hábitos de consumo e das exigências que os clientes 

colocarem às organizações. E portanto, o padrão de consumo vai, também influenciar, 

seguramente, aquilo que as orgnizações vão priorizar nos seus planos de formação. As 

abordagens vão ser condicionadas basicamente por dois factores: em primeiro lugar, pelo 

nível de desenvolvimento académico e social dos trabalhadores, quando chegarem ao 

mercado de trabalho, por um lado, e por outro lado vão ser condicionadas, de forma 

decisiva, os planos vão ser condicionados de forma decisiva pelas tecnologias, isto na forma 

de realizar a formação, porque em relação às necessidades já falámos de alguns factores, 

atrás. As tecnologias vão condicionar a formação duplamente, vão condicioná-la na vertente 

das necessidades que geram, ou seja, da avaliaçao do gap, a nível dos instrumentos de 

trabalho e do sistema sócio técnico, por exemplo, aquilo que é o sistema de produção, a 

organização de produção e as necessidades de qualificação etc., dos trabalhadores, e vão 

condicioná-las a nível dos instrumentos e das ferramentas da própria formação em si. 
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Transpondo isso para a actualidade é fácil dar exemplos: a informática, por exemplo, 

microinformática, trouxe alteração aos processos produtivos e aí gerou necessidades de 

formação ao nível, nomeadamente, da formação em microinformática, etc., já estou a falar 

de coisas muito passadas, e simultaneamente permitiu ou gerou alterações na forma de 

fazer formação, nos métodos de fazer formação, nomeadamente, quanto aos suportes, etc., 

e aos modelos de organização que deixaram de ser de postura (?), mas que podiam ser de 

vinte e cinco, vinte e seis, passaram a ter que ser dez ou doze, passou a exigir um 

acompanhamento mais próximo dos formandos, etc.. Portanto é, a título de exemplo, aquilo 

que eu pretendo dizer que a tecnologia condicionará as duas dimensões, diagnóstico de 

necessidades e organização e execução ou realização da formação, a formação do futuro. 

Não vou ao ponto, acreditando muito na tecnologia e mais ainda nas humanidades, mais 

ainda nas humanidades, no saber das pessoas e naquilo que reside nas suas cabeças, não 

vou ao ponto de dizer que a formação vai ser toda, como se dizia aqui há uns anos atrás, 

feita em auto-formação, por exemplo, “cada um vai ter que, por si, formar-se”; é uma 

hipótese de um cenário, na qual eu acredito pouco, acredito que a auto-formação vai ter 

uma fatia maior, do que tem hoje, na formação das pessoas e concretamente dos 

trabalhadores, mas as organizações vão ter que continuar a ter que cuidar, se quiserem ser 

competitivas, da formação dos seus trabalhadores, até por obrigações de ordem legal. 

Quanto mais não for porque o sistema político, para além do sitema económico, está a exigir 

às empresas ou está a criar condições às empresas para que elas olhem como exigências de 

ordem legal os preceitos que o novo código de trabalho, por exemplo, lhes impõe em 

matéria de formação. Portanto, há um conjunto de factores que permitem dizer que vai 

continuar a haver formação nas empresas daqui a vinte anos. Vai ser diferente do que é 

hoje. Não vai ser, vai ser muito mais, com certeza, o peso, também, de formação à 

distância, do que é hoje, formação à distância, não necessariamente só meia hora, mas a 

formação à distância num conceito mais amplo, vai com certeza, ter uma quota muito 

superior à que tem hoje; nós, alías, julgo que estamos numa fase de transição deste 

domínio, não estou a falar nós só nos correios, nós nos correios gostariamos de estar mais 

avançados em matéria de alarme, até darmos as características e a dimensão da empresa, 

dispersão, número de trabalhadores, a diversidade de funções, digamos é uma modalidade 

que terá, seguramente, nos CTT um grande papel e deveríamos, gostaríamos de estar um 

pouco mais avançados, mas não somos os que defendem que no futuro toda a formação há-

de ser on-line, continuarei a acreditar que as quotas serão diferentes, a distribuição será 

diferente, mas daqui a vinte anos a formação, na sua natureza e naquilo que é essencial, e 

eu gostava de sublinhar isto, naquilo que é essencial, que é nos seus objectivos, vai 

continuar a ser a formação orientada para melhorar as competências, para aumentar o nível 

de conhecimento, para alterar comportamentos, para induzir atitudes, vai continuar 

seguramente, porque nesse domínio a formação há-de ser tão eterna como o homem. 

AB- Muito bem. A questão é como é que se lá chega? Como é que...porque o Sr. Dr. falou 

aí de um aspecto interessante que é a auto-formação. Quer dizer, também, é sempre, 

interessante perceber o que é que as empresas fazem para promover a auto-formação 

das pessoas, às vezes pequena coisas, não é? 



C:\Documents and Settings\ajaneiro\Ambiente de trabalho\Nova pasta\zipados\Apendice_4\ulsd060995_td_Apendice_4_8_CTT.doc 10

DF/AB- Nós temos pequenas e grandes coisas, na empresa. Temos uma, por exemplo, que 

referi há pouco, e não foi por acaso, a nossa estrutura tem um centro de documentação e 

informação, a nossa documentação e informação não é um mero suporte logístico à 

formação, é muito mais do que isso. Herdou aquilo que foi, em tempos, a biblioteca dos 

correios, tem um acervo considerável, funciona anexo ao centro de formação porque cumpre 

uma das funções que é, justamente, dar suporte bibliográfico, as pessoas que estão a 

frequentar a acção de formação, podem requisitar os livros, podem ir ler as revistas, podem 

aceder a bases de dados on-line, e portanto, esse centro de documentação está, por razões 

óbvias, anexo à formação, integra-se na formação, mas cumpre um objectivo muito mais 

lato. Todos os trabalhadores da empresa podem ir requisitar livros ao centro de 

documentação e informação, podem requisitar revistas, os que têm acessos à intranet, como 

se compreenderá, uma empresa como a nossa não pode neste momento, ainda, garantir a 

totalidade, o acesso à totalidade dos seus trabalhadores, porque os carteiros que estão em 

zonas rurais, por exemplo, não têm, mas todas as pessoas que têm acesso à intranet podem 

aceder ao catálogo do acervo documental do centro de formação, e fazemos algumas acções 

de divulgação do nosso centro. Curiosamente, por mera coincidência, há dois dias atrás, saiu 

o primeiro número de uma newsletter que é enviada, ainda, a uma, a um publico alvo da 

alta direcção da casa e de direcção intermédia, mas que chegará, muito brevemente, depois 

dos primeiros números serem avaliados, chegará a todos os quadros da empresa, pelo 

menos. Portanto, temos algumas acções que relevam de uma preocupação que não é só no 

domínio da responsabilidade social de melhorar o conhecimento e a cultura, relevam da 

preocupação que a empresa tem em gerar oportunidades de crescimento pessoal, também, 

dos seus trabalhadores. Temos uma de maior montra (?) , ainda, que é um centro de 

validação e reconhecimento de competências; somos aliás, a única empresa do país que 

criou um centro que é auto-financiado e não recorre, neste momento, a nenhum 

financiamento, nem estatal nem privado. E que já certificou no nono ano, que como sabe, é 

o nível máximo de certificação até ao final deste ano, já certificou algumas centenas de 

trabalhadores que não tinham completado o nono ano. E estes são dois exemplos, por serem 

os mais relevantes, mas temos outros, talvez, que se possam considerar menores e mais 

vulgares e mais antigos como o envio de uma revista para casa dos trabalhadores, onde se 

faz o incentivo à leitura, enfim, e a criação de climas que sejam propícios à auto 

aprendizagem, não vou falar do estatuto de trabalhador-estudante, nas facilidades para que 

as pessoas estudem, etc., porque esses são imperativos legais e portanto, todas as 

empresas, também, como a nossa cumprem. Nisso não há mérito, para além do mérito, que 

não é, do meu ponto de vista, mérito, que é cumprir a legislação. 

AB- Muito bem. Por questões de tempo e de dificuldade vamos ter de ficar por aqui, 

mas gostava imenso de continuar. Tinha ainda algumas questões que gostava de lhe 

colocar, mas para já não tenho mesmo tempo. 

DF/AB- Poderá haver uma próxima oportunidade.  

AB- Espero que sim. Muito obrigada! Obrigada! 
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DF/AB- Obrigado também. 
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3. Relatório da entrevista 

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

informação sobre práticas de formação e desenvolvimento dos recursos humanos numa 

empresa de tão elevada dimensão, dispersa por todo o território e com uma longa tradição 

em formação4.  

De acordo com o estudo de Moura (2001)5, a formação nos Correios pode remontar ao 

período anterior ao Séc. XIX, que com a necessidade de os sectores se modernizarem, 

assumiam importância os técnicos estrangeiros e o pessoal técnico formado no estrangeiro 

que introduziam os funcionários nacionais com os novos sistemas e aparelhos. Neste estudo 

(p.294) depreende-se ainda que “à falta de outras instituições capazes de ministrar a 

instrução técnico-profissional dos trabalhadores dos correios e telégrafos a própria 

administração teve de tomar sobre si o encargo de organizar essa aprendizagem, sob a 

forma de cursos de maior ou menor duração, que passaram a ter um papel cada vez mais 

significativo no recrutamento externo e interno”. 

De acordo com o entrevistado, a empresa tem uma estrutura de formação desde há 50 anos 

e a preocupação permanente em elevar os níveis de qualificação dos colectivos para que 

possam acompanhar o desenvolvimento tecnológico e para criar oportunidade de 

crescimento dos seus trabalhadores, leva a que os CTT possuam um CRVCC. 

Muitos dos temas abordados careciam de um aprofundamento mas, dado o curto espaço de 

tempo em que foi possível realizar a entrevista, optou-se por identificar o número de práticas 

em extensão, por vezes, em detrimento da sua profundidade. Do conteúdo da entrevista é 

possível identificar um conjunto de problemas - chave e pistas de investigação. Foi notória a 

assumpção de que os departamentos, por serem especialistas, podem sempre organizar 

formação, e podem ter até um papel mais determinante do que a própria Direcção de 

Formação. Mais do que realizar a avaliação da satisfação, é importante avaliar com critérios 

objectivos. Na perspectiva deste especialista, no futuro, a autoformação vai ter uma fatia 

maior do que hoje mas as organizações vão ter que continuar a investir na formação. 

A estrutura de RH encontra-se dividida para uma Direcção de Recursos Humanos mais ligada 

às questões administrativas e outra, a Direcção de Qualidade, Formação e Desenvolvimento 

Sustentável, onde se integra a Direcção de Formação. Não contém propriamente uma 

estrutura de formação mas antes uma área de desenvolvimento das pessoas e é aí que se 

engloba a formação. O papel dos técnicos formação é assim, mais um papel de gestão, de 

concepção e de organização de instrumentos e de práticas. Não tem formadores internos 

                                                 
4 A introdução do serviço telegráfico exigiu a formação técnica do pessoal e desde então, “porque a evolução tecnológica conduzia à 
sucessiva obsolescência dos sistemas e dos equipamentos, a instrução profissional adquiriu um carácter permanente e passou a 
desempenhar um papel de grande relevância no funcionamento da administração geral dos correios” (Moura: 2001:293). 
 
5
 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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permanentes. Alguns são colaboradores habituais mas não exclusivos. Dão formação em 

sala, ou on-the-job.  

As chefias directas têm um papel crucial no seguimento dos planos de desenvolvimento e 

execução da formação das pessoas.  

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

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

serem tratadas: 

- Predomina a formação presencial em sala mas tem volume considerável de formação on-

the-job e e-learning. Formação interna com monitoria interna e externa; 

- Os departamentos por serem especialistas podem sempre organizar formação, podem ter  

até um papel mais determinante do que o do Dept. Formação; 

- Para matéria altamente especializada, é útil o recurso a empresas fornecedoras; 

- Dificuldades na avaliação da formação, para além do nível da avaliação de satisfação. A 

avaliação deve incidir no retorno do Investimento (ROI) que é de difícil execução e nem 

sempre possível e “deixa sempre um certo sabor de incompletude a quem trabalha na área da 

formação”; 

- Para promover a auto-aprendizagem: A empresa dispõe de um centro de documentação e 

informação, anexo à formação e todos os trabalhadores podem requisitar livros; newsletter 

que chegará a todos os quadros da empresa; o envio de uma revista para casa dos 

trabalhadores, o incentivo à leitura, e a criação de climas propícios a auto-aprendizagem; 

Quanto aos novos enfoques identificados e utilizados pela DRH, eles incluem:  

- A formação é um departamento que pertence à Direcção de Formação, Qualidade e 

Desenvolvimento, fora da área de Recursos Humanos; 

- A formação é organizada com formadores internos para as acções que têm a ver com 

temas de empresa; 

- A formação tem sempre as duas componentes: em sala e no posto de trabalho. Aqui, as 

pessoas são acompanhadas no terreno, com supervisão e acompanhamento; 

- O departamento de formação desenha políticas, define objectivos, planeia sempre em 

articulação com as unidades de negócio e com a direcção de linha, e tem a função de 

programar os cursos, planear a sua difusão, organizar e assegurar a realização das acções e 

a avaliação. No entanto, a organização da formação pode caber a outras áreas; 
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- Existe um cadastro de formação dos trabalhadores; 

Na opinião do entrevistado, no futuro, a formação será condicionada pelos seguintes 

factores: 

- “Nível do desenvolvimento sócio-económico” 

- “Nível de desenvolvimento do emprego e da empregabilidade das pessoas”; 

- “Nível do desenvolvimento dos sistemas educativos são um dos factores chave da 

evolução dos sistemas de formação porque estes compensam lacunas de preparação 

dos sistemas educativos”; 

- “Em função da evolução social: dos costumes, hábitos de consumo e das exigências 

que os clientes colocam às organizações”; 

- “As abordagens serão condicionadas por 2 factores: nível académico e social dos 

trabalhadores e no uso das tecnologias”; 

- “A formação vai ser aquilo que a sociedade e o tecido socio-económico vai exigir e 

seguramente vai continuar a andar atrás das necessidades sociais”; 

- A autoformação vai ter uma fatia maior do que hoje mas as organizações vão ter que 

continuar a investir na formação; 

- A formação a distância terá uma maior importância; 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Foi através de um quadro superior da empresa, que foi possível chegar ao contacto com o 

Director de Formação, a quem solicitámos a colaboração no trabalho e a realização da 

entrevista. Uns dias depois foi marcada a entrevista para 3 semanas depois, a realizar nas 

instalações da empresa. 

Com a duração de 40 minutos, a entrevista ao Director de Formação dos CTT, decorreu com 

toda a normalidade. No dia 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. Alguma informação 

sobre a empresa foi obtida no site institucional, e através da consulta do estudo de Moura 

(2001), anteriormente referido.  
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Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados apenas no contexto académico 

e no âmbito deste trabalho, tentou-se colocar o mínimo de perguntas possível, intervir de 

forma aberta, e que não houvesse uma implicação no conteúdo.  

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

ao da entrevista e, posteriormente, enviados ao Director de Formação para que validasse os 

dados.  

 

 

 

 


