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BRUNO JANZ S.A . 

Nº empregados: 430 

Natureza: Nacional/ Privada – Sociedade Anónima 

Sector: Indústria metalúrgica 

Actividade: Fabrico e comercialização de equipamentos de precisão para a contagem de 
água e de energia eléctrica  

DRH – Drª Teresa Contreiras 

Entrevista: 22/11/06 – Das 14h às 15h 
______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Fundada em 1915, a Sociedade de Aparelhos de Precisão Bruno Janz (Herd.) SA, 

desenvolveu as suas actividades nas áreas da concepção, fabrico e comercialização de 

aparelhos de precisão, nomeadamente, equipamentos para a contagem de água e de energia 

eléctrica, bem como outros equipamentos de contagem electromecânicos. A sua longa 

história pautou-se por uma evolução consolidada nessas áreas de negócio, apoiada de forma 

sustentada em recursos humanos especializados, em tecnologias de produção industrial 

diversificadas e actualizadas, e numa política de negócio/qualidade orientada para a 

satisfação dos clientes particulares e institucionais. 

Para fazer face às novas exigências de mercado, a empresa procedeu em Janeiro de 2002 

à reorientação dos processos de negócio,  onde por cisão da sociedade, foi constituída uma 

Holding  integrada por três unidades industriais independentes. O grupo inclui assim, as 

seguintes empresas: 

- Janz Contadores de Energia, S.A. 

- Janz Contagem e Gestão de Fluídos, S.A. 

- Janz Mecânica de Precisão. S.A. 

- Janz Consultores de Gestão, S.A 

De acordo com a informação disponível no site institucional1, os valores da empresa pautam-

se pelo seguinte: compromisso com a satisfação das expectativas do Cliente; compromisso 

com a Inovação e com a melhoria contínua; compromisso com a valorização e a satisfação 

dos Colaboradores; compromisso com o crescimento sustentado para a melhoria da 

competitividade e da rentabilidade; compromisso com o cumprimento dos requisitos do 

Sistema de Gestão da Qualidade e com as melhores práticas ambientais. 

Sobre a formação, de acordo com um trabalho anteriormente publicado2: 

                                                 
1 www.brunojanz.pt 
2 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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- Articulação com CENFIM 

- Bolsa de formadores internos- técnicos e chefias 

- Formação no posto trabalho com registos 

- Estágios de faculdades e IEFP.  
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2. Perguntas e respostas 

AB- O que eu gostava de saber era: Na Bruno Janz quais é que são os grupos 

funcionais e depois, para cada um desses grupos profissionais, quais é que são, 

normalmente, as actividades de formação que a empresa promove ou disponibiliza?  

DRH/TC- Nós na Bruno Janz não podemos falar em Bruno Janz. Temos que falar das 

empresas que fazem parte do grupo Janz. E essas empresas são diferentes em termos de 

actividade profissional e assim também têm diferentes necessidades de formação. Em 

termos dos grupos profissionais eles são efectivamente distintos. Se falarmos da Janz 

Consultores de Gestão temos pessoas muito mais ligadas a actividades e a profissões da 

área financeira, da área informática e da área dos recursos humanos, e depois nas outras 

empresas, temos então funções mais ligadas à indústria, portanto, funções muito mais 

técnicas e profissionalizantes em termos do saber fazer. O que é que nós costumamos fazer? 

Todos os anos nós fazemos um levantamento de necessidades de formação. Esse 

levantamento é feito a nível das chefias directas que escolhem acções de formação para os 

seus colaboradores próximos. Essas acções têm a ver com as funções que as pessoas 

desempenham mas podem não estar ligadas directamente à função, ou seja, nós podemos 

ter uma série de pessoas da área dos afinadores de máquinas, por exemplo, e darmos 

formação não ligada com o CNC ou com o CAD-CAM mas, por exemplo, ligada com a área da 

segurança ou da gestão do tempo ou da qualidade ou mesmo dos ciclos de produção. 

Portanto, pode perfeitamente extravasar a sua profissão.  

Essa formação - nós temos formação contínua, temos formação inicial, porque nós temos 

algumas profissões que nós não conseguimos arranjar no mercado de trabalho, pessoas 

qualificadas para essas funções e, portanto, temos que as recrutar sem nenhuma 

qualificação específica e portanto, só com o 9º ano básico, e depois formamos as pessoas 

internamente. Essa formação decorre sempre no posto de trabalho, on-the-job, e depois tem 

alguns módulos que são em sala. Essa formação, dependendo da carreira profissional que a 

pessoa vai iniciar tem durações diferentes, também tem a ver os ritmos da aprendizagem. 

Portanto isto é a nossa formação inicial para algumas funções.  

Dentro da formação contínua, nós temos a formação que tem a ver com a evolução normal 

da pessoa dentro da sua função, ou também alguma formação que nós damos de forma a 

tornar as pessoas polivalentes noutras áreas técnicas que não são muito diferentes daquelas 

que as pessoas já executam mas que, de alguma forma, tem alguma especificidade. Essa 

formação contínua pode ser dada internamente ou pode ser dada externamente. 

Dependendo das características da formação e também do número de participantes. 

Depois, a nível de quadros e de técnicos, é um bocadinho a mesma coisa, obviamente aí não 

se põe a questão da formação inicial mas põe-se obviamente a questão da formação 

contínua. Muitas vezes, vai para além daquilo que é aplicável directamente dentro da 
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empresa mas que poderá ser uma mais valia para a pessoa. De alguma forma, depois pode 

ser reaproveitada pela empresa se a pessoa mudar de funções ou se tiver que gerir um 

determinado projecto. 

AB- Em relação ao que disse, gostaria de lhe pedir que aprofundasse ainda 2 questões: 

a questão da formação inicial, começando por aí, referiu que é muitas vezes realizada no 

posto de trabalho, e eu imagino, também pelo que li sobre a empresa, têm 

formadores internos. Portanto, como é que ocorre essa formação? é minimamente 

estruturada ou não? É só pôr as pessoas ao lado de outros mais experientes, fazem um 

plano, há registos, como é? 

DRH/TC- Ela não é minimamente, ela é muito estruturada. Porquê? Porque a pessoa, no 

final, e geralmente surge ou com uma admissão ou com uma mudança de funções das 

pessoas. E portanto, são carreiras profissionais que constam dos contratos colectivos de 

trabalho e que têm realmente um percurso profissional de progressões automáticas e não só. 

E portanto a pessoa quando entra num sistema desses ela tem o percurso perfeitamente 

estruturado com módulos, com conteúdos programáticos e com cargas horárias previstas e 

realizadas. Tem, para cada um dos módulos, tem um tutor que geralmente é diferente por 

módulo e, tem um supervisor da formação; esse supervisor no fundo é o garante de que a 

pessoa - normalmente a chefia directa, e é o garante de que a pessoa, independentemente 

de estar a trabalhar e a produzir está em formação, e que essa formação teve início numa 

determinada data e tem uma continuidade para que ela tenha um período relativamente 

curto ou pelo menos planeado para decorrer, sem haver grandes interregnos. Para além 

desse registo, as pessoas no final da formação têm um teste e nesse teste -  é composto 

sobre as várias áreas em que decorreu a formação e se a pessoa ficar habilitada, se passar 

no teste, fica habilitada a passar ao exercício da profissão, se não passar, vai ter que fazer 

um novo período de formação até ficar habilitada a exercer essa função. Não quer dizer que 

a pessoa automaticamente mude de funções porque às vezes isso não acontece mas, de 

qualquer forma, fica registado no seu processo individual que todo esse percurso e fica uma 

habilitação no currículo da pessoa, numa necessidade eventual, em como ela poderá na 

empresa, subir para uma determinada função. 

AB- E quanto aos tutores que referiu… 

DRH/TC- São formadores internos muitos deles, a maior parte deles, têm todos CAP mas 

outros não, porque são pessoas que estão no posto de trabalho, que têm muitas horas de 

experiência e de trabalho mas não têm efectivamente a formação pedagógica. 

AB-  E relativamente à formação contínua, a que visa  a polivalência que referiu… 

DRH/TC- Temos dois moldes: um molde que é muito semelhante à formação inicial, como 

exemplo, nós na formação inicial temos o inicio de carreira na área da qualidade e portanto 

as pessoas entram como detectores de defeitos de fabrico e podem subir até técnico de 
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controlo de qualidade. Quando as pessoas passam e ficam habilitadas a entrar na carreira de 

detectores de deficiência de fabrico, depois, fazem uma formação aí já contínua em que tem 

a ver com controlador de qualidade, por exemplo. E no controlo de qualidade nós podemos 

ter de produtos adquiridos ao exterior ou de produtos feitos dentro da própria empresa e 

isso é uma formação contínua que é dada exactamente nos mesmos moldes. Tem também 

uma avaliação e é feita com formadores internos. Têm eles a maior parte os certificados e 

com toda uma estrutura de formação idêntica à formação inicial. 

A outra é formação que, ao ser dada por formadores internos, esses todos eles certificados, 

dada em sala com um determinado programa, uma determinada carga horária, portanto, 

uma formação típica de formação contínua com determinado número de pessoas, formandos 

e tem início e fim, e muitas vezes não tem sequer avaliação, a maior parte delas não tem 

avaliação em termos de aferição dos conhecimentos adquiridos. Tem só em termos de 

satisfação e de impacto da formação; e portanto aí pode ser dada por formadores internos 

ou por formadores externos. 

AB- Portanto, entendo que a DRH dá apoio às várias empresas do grupo. E qual é que é a 

estrutura em termos de pessoas dedicadas à formação? Têm formadores exclusivos, 

internos permanentes, se têm técnicos de formação, quem é que faz a gestão de tudo 

isto? 

DRH/TC-  Nós, formadores internos afectos 100% à formação não temos, nem nunca 

tivemos, mesmo quando tínhamos uma estrutura diferente com um sector de formação 

bastante grande e em que todos fazíamos parte da mesma empresa que era a Sociedade de 

Aparelhos de Precisão Bruno Janz. Nós temos formadores mas todos eles e os que são 

certificados e os que faziam parte na altura da nossa bolsa que eram cerca de 32 formadores 

internos, eles eram trabalhadores e colaboradores da empresa. E portanto, toda a formação 

que davam, davam-na dentro do seu horário laboral e portanto deixavam de fazer as suas 

funções para darem a formação. Nunca tivemos pessoas completamente afectas a ministrar 

formação. Em termos de número de pessoas ligadas ao sector da formação: ora bem, nós, 

desde 2001, as coisas transformaram-se significativamente aqui no grupo e portanto a partir 

e no final de 2002, foi na altura da cisão, nós começámos a fazer uma reestruturação 

significativa na empresa e portanto, fizemos um processo de downsizing no inicio e deixámos 

de ter um sector de formação organizado como estava anteriormente, tanto que nós 

tínhamos 3 pessoas afectas ao sector da formação sob a minha supervisão e em que uma 

delas era uma técnica de RH. Nós neste momento temos uma pessoa afecta ao sector da 

formação, em part-time. Unicamente, que não é técnica de formação. 

AB- Portanto, todas estas situações de formação inicial, contínua, quem é que organiza? 

Partirá muito das chefias… 

DRH/TC- Nós temos esses planos previamente preparados porque são situações que dão 

como eu lhe disse, origem a uma carreira profissional. Portanto, elas estão estruturadas 
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previamente pela empresa. Nós temos uma série de acções de formação inicial que têm a 

ver com o tipo de actividade e com o tipo de máquinas existentes em cada uma das 

empresas. Portanto, quando entra alguém, ou quando há necessidade de dar essa formação, 

a chefia faz um pedido ao sector de formação para se despoletar essa formação inicial ou nós 

próprias quando fazemos um recrutamento temos a obrigação de saber se a pessoa vai para 

uma determinada função, tem obrigatoriamente de ter essa formação inicial e aplica-se 

aquela formação que já está pré-estruturada. Se for para uma situação nova, ou para uma 

função nova que necessite de haver alguma reestruturação, aí, isso é tratado com o tutor e 

com o responsável por essa área da formação inicial. 

AB- Portanto, terão como que uma formação por catálogo… 

DRH/TC- Sim, sim, exactamente, na formação inicial, sim. 

AB- Falou de CAP, de formadores com CAP, pergunto-lhe se recorrem a formação 

financiada? 

DRH/TC- Não. Neste momento não. 

AB- Perguntava-lhe ainda em relação a parcerias, porque daquilo que li, pelo menos 

quando foi feito este estudo em 2001, havia alguma articulação com o Cenfim, os 

estágios do IEFP e também com algumas universidades. 

DRH/TC- Bem, essas parcerias são situações muito, como é que eu hei-de dizer – pouco 

profícuas, pelo menos em termos do retorno da empresa. Nós tínhamos e sempre tivemos 

um relacionamento em que privilegiávamos muito a integração e a inserção de jovens na 

vida activa. A empresa foi sempre uma empresa que nunca procurou tirar grandes vantagens 

– nem grandes nem pequenas, dessa situação. Fazia-o porque achava no fundo que era uma 

responsabilidade social que gostava de ter e que assumia que devia ter. o Cenfim3 tinha tal 

como outras instituições uma série de protocolos e de contratos de estágio que celebrava 

com as empresas e nós não fugíamos à regra quando recebíamos esses estagiários. Posso 

dizer que houve um ano que tivemos 14 estagiários do Cenfim mas, digamos que o retorno 

das parcerias que nós efectuávamos tinha muito a ver com pedidos directos que as 

instituições nos faziam porque achavam que a nossa empresa tinha características que 

dificilmente se encontravam nas empresas, pelo menos aqui na zona de Lisboa e que eram 

fundamentais para consolidar os conhecimentos que os alunos adquiriam nas escolas 

profissionais. Por outro lado, muitos das nossa chefias eram antigos alunos do Cenfim e 

alguns ainda formadores no Cenfim e portanto estavam muito familiarizados com aquilo que 

eram os temas abordados nas aulas e toda a forma de dar formação no Cenfim, portanto 

eram uma óptima ponte entre aquilo que os alunos aprendiam e o que vinham a ter no posto 

de trabalho, em termos de estágio aqui na empresa. Entretanto e Cenfim e todas as regras 

em termos de contratos celebrados entre as entidades e as empresas mudou, como sabe, e 

                                                 
3 Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica 
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portanto em termos de incentivos às empresas isso ficou reduzido a zero, absolutamente. E 

obviamente que as empresas principalmente esta não estavam nessa situação pelas 

contrapartidas mas havia algumas situações que eram agradáveis nomeadamente para os 

tutores internos. Eles tinham à mesma que trabalhar e acompanhar os estagiários e havia ali 

uma contrapartida que era dada pelo Cenfim aos tutores e que era agradável e isso deixou 

de se verificar. Por outro lado, em termos dos formandos, muitas vezes socorriam-nos 

desses estagiários para celebrar contratos para eles ficarem cá connosco e temos vindo a ver 

que há uma degradação do nível de estagiários que nos aparecem e está a ser 

extremamente difícil contratar alguém que queira depois ficar a trabalhar connosco. Digamos 

que o retorno está a ser muito muito pouco gratificante e portanto também eles têm menos 

estagiários e nós ainda os recebemos mas já não com esse volume e com esse impacto que 

há pouco referi. Portanto, temos já alguns relacionamentos com a AFTEM4-ESTEM para um 

tipo de estagiários com habilitações um bocadinho mais elevadas, alguns deles saem com 

qualificações equivalentes a um bacharelato e portanto esse curso é um curso muito bom da 

parte de electromecânica e de engenharia de materiais, é um curso mais tecnológico e mais 

especializado, continuamos com o Cenfim, temos algumas parcerias com algumas escolas 

como com a Domingos Tasso Figueiredo5 que tem agora outra designação, que tinha 

formandos da área da qualidade, tínhamos alguns estagiários da Câmara de Comércio e 

Indústria Luso- Alemã, temos alguns do CENEL, também temos alguns. 

AB- E têm também de algumas associações patronais, profissionais ou sindicais, algum 

tipo de ajuda em formação? 

DRH/TC- Não. 

AB- As empresas do grupo serão certificadas na área da Qualidade, Ambiente… 

DRH/TC- Em ambiente, não, por opção da empresa. 

AB- Sim, mas o facto de a empresa ser certificada, também por si obriga a que haja 

mais formação e que haja uma formação, nomeadamente no âmbito da Qualidade, ou 

não? 

DRH/TC- Nós somos uma empresa que independentemente de estarmos certificados, e 

portanto nós temos todos os impressos e todos os procedimentos da área de formação e 

                                                 
4 A AFTEM é uma instituição criada em 29 de Novembro de 1988 que tem como associados fundadores o 
INETI – Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial, a AIMMAP – Associação dos Industriais 
Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal e a ANEMM – Associação Nacional das Empresas 
Metalúrgicas e Electromecânicas. Trata-se da primeira Escola Tecnológica em funcionamento no nosso 
País, tendo nascido com o objectivo essencial de promover a formação tecnológica de quadros 
intermédios para a indústria em geral e para o sector metalúrgico e metalomecânico em particular. 
5 A Escola Profissional Almirante Domingos Tasso de Figueiredo, abreviadamente designada por EPTF, 
criada em Agosto de 1992, é um estabelecimento de ensino privado, que goza de autonomia cultural, 
científica, tecnológica e pedagógica. A EPTF tem como objectivos para a prossecução do seu projecto 
educativo, o exercício de actividades de educação, ensino e formação profissional, bem como o 
desenvolvimento de actividades nos domínios da investigação e divulgação científica e tecnológica, para 
além das relacionadas com o desenvolvimento pessoal e social das populações alvo. 
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todos eles constam do nosso manual da área da Qualidade e nós temos tudo o que decorre 

dentro do  sector da formação está documentado, tem impressos, tem documentos, está 

perfeitamente enquadrado dentro do sistema de certificação. No entanto fazemos a formação 

que nos parece conveniente e necessária, anualmente. Isso pode querer dizer e já o disse 

em algumas alturas que não havendo disponibilidade das pessoas, a formação poderá ser 

muito mais reduzida ou noutros anos mais desenvolvida e portanto, fazemos de uma forma 

geral sempre formação mas não sentimos isso como uma obrigatoriedade pelo facto de 

estarmos certificados. Quando vêm cá os auditores e nos questionam como foi naqueles anos  

em que houve processos de reestruturação e downsizing, a explicação estava clara, o porquê 

de não se conseguir fazer porque as equipas estavam em reestruturação mas mesmo assim, 

não deixámos de fazer algumas formações que nos pareceram ser necessárias. Agora não é 

uma coisa que nos sintamos obrigados a fazer, todos os anos a formação na área da 

Qualidade. 

AB- Desculpe voltar um bocadinho atrás, ainda em relação aos tutores, que têm no 

posto de trabalho, serão, imagino, chefias e também alguns empregados mais técnicos 

e mais experientes, a empresa faz algum tipo de formação ou de preparação dessas 

pessoas, ou não? 

DRH/TC- … 

AB- Específica, portanto, para serem tutores… 

DRH/TC- É assim: essas pessoas se bem estou recordada, todos eles que são tutores têm o 

CAP, pelo menos tiveram formação pedagógica de formadores. Cabe a esses tutores dar 

alguma formação às pessoas que possam estar nalguma máquina e ter de fazer alguma 

formação on-the-job aos formandos. Tudo o que seja em sala, é esse tutor que é mais 

qualificado que faz esse tipo de formação. 

AB- E em relação à auto-formação: do ponto de vista da comunicação, informação, partilha, o 

que é que a empresa faz com métodos ou procedimentos com vista a promover a 

informação e os conhecimentos das pessoas, ou pergunto se disponibiliza, de alguma 

forma, algumas práticas que incentivem as pessoas à sua própria formação? 

DRH/TC- É assim. Nós temos aqui algum constrangimento. E porquê? Qualquer coisa que 

tenha a ver com e-learning, seria para um nicho e só atingiria os quadros técnicos e 

superiores da empresa que são uma minoria em relação às outras pessoas. As restantes 

pessoas, a maior parte delas não utiliza computador, não tem acesso a esse tipo de meio, e 

portanto estão muito mais limitadas a esse tipo de informação. Gostaríamos e estávamos a 

pensar fazer o portal do colaborador em que com um computador disponível para que os 

colaboradores pudessem – aqueles que não têm meios informáticos, durante a hora de 

almoço ou durante um bocadinho deslocarem-se e fazer uma pesquisa de alguns sites 
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engraçados, de alguma informação que nós pudéssemos fazer uma triagem, uma selecção, 

mas, neste momento, nós não temos nada disso. 

AB- Gostava de lhe perguntar a sua opinião, agora como especialista na área, como é 

que antevê a formação, daqui a 20 anos? que práticas, que metodologias… enfim, a sua 

opinião sobre qual é o caminho que a formação nas empresas deve levar? 

DRH/TC- Eu tenho extremamente dificuldade em responder a isso. Porque tudo aquilo que 

hoje em dia aparece como novidade na área da formação em empresas com características 

industriais como a nossa, eu não vejo que tenha aplicação aqui. Se falarmos de empresas de 

serviços, ou de TIC ou multinacionais acho que com certeza poderemos ter boas práticas em 

termos de informação partilhada com outros colegas de outros países, e isso possa de 

alguma forma ser uma coisa muito fluida, até com newsleters e com situações de partilha de 

experiências, mais nesse sentido, de ser uma formação completamente… 

AB- … Informal!? 

DRH/TC- Informal, diária, rotineira, quotidiana e que portanto possa em qualquer situação 

que seja de excepção, como a partilha de experiências que isso possa ser considerada como 

formação. O que eu tenho verificado é que na maior parte – estamos a falar de quadros, e 

consigo perspectivar formação dessa forma, mas tudo o que seja para pessoal não 

especializado ou indiferenciado, vejo com muita dificuldade antever como é que vamos estar 

daqui a 20 anos. Vai depender muito do nível económico que as empresas tiverem e do nível 

de habilitações com que os nossos futuros operários integrem as empresas. 

AB- Já para terminar, perguntava-lhe também, relativamente ao balanço social – esta é 

uma curiosidade que eu tenho, ao fim do ano tem que dar conta do número de horas, 

de trabalhadores que por lá passaram, etc. Quando o faz, considera estas acções de 

carácter informal, que não decorrem em sala com formador? 

DRH/TC- Sim 

AB- Tudo isso é considerado? E têm registos das pessoas… 

DRH/TC- Das pessoas, das presenças  e das horas. Quando eu vim para aqui para a empresa 

nós percebemos que – era uma duração fixa, e percebemos que consoante o nível de 

aprendizagem de cada um dos formandos, aquela formação não correspondia ao tempo que 

a pessoa tinha estado a aprender. Então começámos a fazer um registo rubricado pelo tutor 

e pelo formando em que diz os dias em que a pessoa teve em formação e que pode não 

corresponder aquele número de horas que estava previsto. E portanto, eu baseio-me no total 

dessas horas no final da formação, quando esse ciclo encerra e introduzo isso no total da 

formação. 
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AB- Em relação ao número de trabalhadores, eu tinha aqui apontado que serão à volta de 

500 pessoas? 

DRH/TC- É assim, no total do grupo, pelo qual eu não sou responsável pela formação por 

todo o grupo, no total somos cerca de 430 pessoas. Em termos de formação pela qual eu sou 

responsável, teremos à volta de 230 - 250 pessoas.  

AB- E dessas duzentas e tal, qual a percentagem ou número que serão operários? 

DRH/TC- Operários, talvez 75%. 

AB- Há alguma questão que queira acrescentar e que eu não a tenha questionado? 

Falámos das parcerias, da formação financiada - que aqui não existe, … não lhe 

perguntei sobre a avaliação da formação. Não me refiro à de satisfação mas … 

DRH/TC- Não, isso já ultrapassámos. Nós fazemos a avaliação do impacto da formação no 

posto de trabalho. Para nós e para todas as empresas eu acho que isto é extremamente 

difícil, fazer este tipo de avaliação. Nós começámos a implementar talvez em 2000 esse 

procedimento e tem resultado bastante bem. Nós fazemos a avaliação da formação 

geralmente para formações superiores a 10 horas mas isso não quer dizer que se forem 

formações um bocadinho mais reduzidas mas se forem formações manifestamente 

interessantes, não o façamos. A avaliação do impacto é definida de que forma? Cada chefia 

que envia os formandos estabelece objectivos que os formandos terão de aplicar no seu 

posto de trabalho após a formação e passados 3 a 6 meses nós validamos essa aplicação no 

posto de trabalho. Isto através de questionários, chamamos sempre as pessoas em sala, 

fazemos um resumo e uma apresentação do que foi a formação e depois pedimos às pessoas 

para preencherem um determinado questionário em que elas manifestam se fizeram ou não. 

AB- Muito obrigada. 

(Em off, falava-se sobre as dificuldades de contratar profissionais para o sector e a 

relação com o IEFP e com centros de formação) 

DRH/TC- Tive há dias uma entrevista com um dos directores do Cenfim e realmente estava-

lhe a dizer que a questão dos cursos profissionalizantes e da formação qualificante é 

realmente um pau de dois bicos. Primeiro em termos de admissão dos miúdos para esses 

tipos de curso eles não passam por nenhum tipo de teste psicotécnico, nada, e os miúdos 

entram e escolhem o curso que seja mais fácil ou escolhem as áreas administrativas ou mais 

mecânicas ou tecnológicas ou como os serralheiros, acabam por tirar o 9º ano ou o 12º, 

acabam por vir para as empresas fazer o estágio, super contrariados, portanto, não gostam 

se sujar as mãos, não gostam de vestir uma bata, portanto, não se identificam em nada com 

esta realidade, acabam o estágio e não querem de facto continuar na profissão. 

AB- Esse é um problema… 
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DRH/TC- É um problema de facto, mas gravíssimo. Eu já cheguei a ir buscar pessoas à 

Marinha Grande para virem aqui fazer funções. Por outro lado, tenho óptimas referências da 

Câmara Luso-Alemã que faz uma óptima triagem muito boa dos alunos que recebe, em 

psicotécnicos e acompanhamento com psicóloga e têm estágio muito intenso e os resultados 

que temos desses miúdos e o empenho com que eles estão nesses cursos e com que cá 

estão, não tem nada a ver. Depois por outro lado, posso ter pessoas que até aprendem com 

alguma facilidade mas depois são de uma instabilidade emocional. 

Pela parte do IEFP, tentei estabelecer algumas parcerias com eles, no sentido de quando eles 

tivessem algumas pessoas nestas áreas – que são sempre áreas tão problemáticas, que nos 

enviassem que eu fazia as entrevistas, mas, acho que funcionam muito mal, não 

conseguimos obter uma resposta adequada. É uma pena.  

E pedi mesmo uma reunião porque gostaria de ter um canal mais privilegiado portanto eu 

tenho sempre muitas vagas abertas e tenho-me socorrido das empresas de trabalho 

temporário. Eles, muitos, estão inscritos nos centros de emprego porque estão 

desempregados mas vêm via empresas de trabalho temporário e nunca via IEFP. Acho que 

eles têm um longo caminho a percorrer para dar uma resposta satisfatória às empresas. 

AB- Muito bem, fica também essa perspectiva… 
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3. Relatório da entrevista 

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

problemáticas e de conteúdos específicos deste sector de actividade. De uma população 

envelhecida e em que 75% são operários, às dificuldades de captar o interesse de jovens 

para as funções de operários especializados, capazes de rejuvenescer a força de trabalho, 

muitos foram os problemas abordados e as dificuldades identificadas. Muitas das questões 

abordadas e daí decorrentes referem-se à relação de parceria com escolas e centros de 

formação profissional. 

Trata-se de uma empresa com uma elevada percentagem de operários e com uma média de 

idades bastante avançada. Talvez também por isso, seja uma empresa que recorre muito à 

formação no posto de trabalho e que aposta na formação inicial de alguns profissionais, 

como forma de suprir algumas carências do mercado.  

A empresa vai para além da formação técnica e específica, e organiza formação, por 

exemplo, ligada à área da segurança ou da gestão do tempo ou da qualidade ou mesmo dos 

ciclos de produção, indo para além das necessidades específicas e imediatas das pessoas em 

cada função, o que pode ter em vista tornar as pessoas polivalentes. 

As parcerias com escolas, centros de formação foi um assunto que foi abordado e donde 

surgiram algumas ideias a explorar, tal como é o caso da selecção de jovens para a 

frequência de cursos de operários especializados que ao fazerem esses cursos parece que 

têm como motivação principal obter níveis de escolaridade e não directamente o exercício da 

profissão. Por outro lado, também a relação de apoio e de ajuda por parte do IEFP poderia 

ser melhorada. 

Relativamente à formação de operários especializados, esta está muito ligada à questão das 

carreiras profissionais que constam dos contratos colectivos. Há um percurso específico, um 

plano de carreira já previamente definido. Assim, muita da formação baseia-se num catálogo 

de cursos que vão sendo usados. 

A formação realizada conta com o apoio e está muito nas mãos das chefias, em todas as 

fases do processo. 

A empresa realiza a avaliação do impacto da formação, metodologicamente já desenvolvido. 

4. Identificação e definição de problemas e variáveis relevantes 

Com base nas respostas e opiniões do entrevistado, obtivemos um conjunto de pistas e de 

questões -chave a serem tratadas: 

- A empresa, para fazer face a carências do mercado, tem que formar profissionais, ao nível 

de operários especializados (“temos formação inicial, porque nós temos algumas profissões que nós não 
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conseguimos arranjar no mercado de trabalho, pessoas qualificadas para essas funções e, portanto, temos que as 

recrutar sem nenhuma qualificação específica e portanto, só com o 9º ano básico, e depois formamos as pessoas 

internamente”) 

- As relações das empresas com o IEFP para as parcerias ao nível do emprego; deveria 

existir maior facilidade de comunicação e maior proximidade entre as empresas e o instituto; 

- A formação e os cursos profissionais de centros de formação sectoriais, formam jovens mas 

que por não terem a integração e o acompanhamento adequado, ou porque os jovens 

realizam estes cursos com o objectivo primeiro de conseguir a qualificação, e não há uma 

implicação nem uma vontade de prosseguir na profissão; 

- A formação ligada às carreiras profissionais que constam dos contratos colectivos de 

trabalho e que têm um percurso profissional de progressões automáticas 

5. Relatório do Processo de entrevista 

O contacto foi estabelecido por um quadro superior da empresa, que dentro das nossas 

relações pessoais, se prontificou a remeter um e-mail com o pedido de colaboração, 

especificando os objectivos e tópicos para a entrevista. No próprio dia obteve-se a anuência 

para a entrevista, primeiro marcada com a Administradora da empresa mas depois, melhor 

especificados os objectivos, com a DRH. A entrevista realizou-se nas instalações da própria 

empresa, em Lisboa.  

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

conteúdos/ tópicos para a entrevista. No dia da entrevista foi efectuado um telefonema para 

confirmar o horário e o local da mesma. 

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

definidos e que tinham sido enviados e no texto com informação acerca da estrutura da 

empresa. Alguma informação sobre a empresa foi obtida na Internet, quer no site 

institucional, quer através da consulta de um artigo sobre a empresa publicado num jornal6 e 

do trabalho coordenado por Moura (2001), anteriormente referido. 

Aquando desta pesquisa e mesmo no site institucional, apenas se encontraram breves e 

gerais referências acerca das questões relacionadas com a política de recursos Humanos em 

geral e de formação em particular. 

Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados em contexto académico, 

tentou-se colocar o mínimo de perguntas possível, intervir de forma aberta, e que não 

houvesse uma implicação no conteúdo.  

                                                 
6 In Jornal de Notícias, 26 de Março de 2006 “Quando o lucro está na felicidade”  
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Muito disponível para colaborar, a DRH disponibilizou-se ainda para facultar dados sobre a 

empresa. Antes de concluir o relatório, foram de facto solicitados alguns dados sobre média 

de idades. 

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizadas entre o próprio dia e 

dia seguinte ao da entrevista ao que seguiu o envio para a DRH, com o objectivo de validar o 

texto. 

 


