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Estoril-Sol III 
 
Nº Empregados: 900 

Natureza: Nacional/ Privada  

Sector: Turismo, Restauração 

Actividade: Exploração da concessão de jogos de fortuna e azar e Entretenimento 
 

DRH: Dr. Pedro Honório 

Entrevista: 21/11/06 (19h45-20h45) 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

A Estoril-Sol III, é uma das empresas do grupo Estoril–Sol SGPS, e gere o casino do Estoril, 

e o Casino de Lisboa.  

A Estoril Sol, SGPS, SA, detém indirectamente através das suas associadas, interesses no 

sector do Turismo e em particular na actividade de jogo em casinos, pela exploração das 

concessões de jogos de fortuna ou azar das zonas de jogo permanente do Estoril e da Póvoa 

de Varzim. Supletivamente, detém ainda interesses no sector imobiliário.  

De referir que este Director de Recursos Humanos (DRH) se encontra na empresa há cerca 

de 2 anos e todo o trabalho desenvolvido ao nível dos RH, se pautou por 2 prioridades: 

efectuar uma reestruturação ao nível dos quadros e das equipas do Casino do Estoril e, levar 

por diante a abertura de um novo projecto que consistiu na abertura do casino de Lisboa, 

com a contratação de cerca de 250 pessoas. Quanto aos quadros de pessoal do casino do 

Estoril, de 2003 a 2006 houve uma redução de 950 para 650 pessoas, através de 

negociações colectivas. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Quanto ao projecto de Lisboa, a abertura do Casino, como decorreu a 

formação? 

DRH/PH- Basicamente foi montar tudo do zero. Foi desenhar a estrutura em termos de 

pessoal e fazer a elaboração dos quadros de pessoal, foi ver qual era o agrupamento por 

grupos funcionais, fazer o orçamento e a partir do momento que já tinha o plano aprovado, 

foi começar a concretizar. Para tal fizemos o trabalho em parceria: tivemos basicamente dois 

parceiros na área dos RH – um foi a Egor que nos ajudou em todos os temas da selecção, e 

outro a Deloitte a quem pedimos que nos ajudasse a dar conta de todo o projecto na 

vertente de formação, integração, formação de chefias e por aí fora. Eu diria que em relação 

ao projecto de Lisboa, foi verdadeiramente uma lufada de ar fresco. Não tinha grande 

tradição em formação. Nós fizemos o plano de formação para Lisboa um bocadinho pelas 

regras. Montámos um centro de formação daqui (do casino de Lisboa) a 400 metros que 

começou a funcionar em Setembro do ano passado, contratámos as pessoas previamente em 

regime de contratos de formação para terem todo o tempo para se dedicarem à formação, os 

nossos funcionários do Estoril foram dispensados do dever de assiduidade para poderem ser 

dispensados para a formação, tivemos formadores por nós escolhidos, para além dos da 

Deloitte, do mais elevado nível, com muitos conhecimentos nestas áreas específicas, 

portanto eu diria que fizemos tudo para que as coisas corressem bem e, de facto, correram 

bem. 

AB- E as pessoas do Estoril que vieram transferidas para Lisboa, também vieram à 

formação? 

DRH/PH – Todos os que vieram para cá, passaram, na fase prévia, pelo mesmo processo dos 

que foram contratados para virem para cá, os de fora. Até porque, desde a primeira hora, 

queríamos criar espírito de equipa. Não fazia sentido dizer assim: “tu porque vens do Estoril 

tens um tratamento diferente dos que vêm de fora e por isso não levas formação ou levas 

uma formação mais ligeira, ou…” 

AB- E que tipo de formação? Mais geral ou específica em termos de processos de 

empresa; ou em termos de conteúdos, mais técnicos ou comportamentais… 

DRH/PH – Uma formação muito abrangente. Nós tínhamos que formar aproximadamente 15 

grupos profissionais não tão diferentes entre si, sendo que havia um grupo que era 

particularmente mais exigente até porque era o grupo mais qualificado que era o grupo dos 

“pagadores de banca”, “croupier”1. É quem está na mesa de jogo, a pagar; e esses têm uma 

                                                 
1 De acordo com a definição do INFTUR (Instituto Nacional de Formação Turística), entidade que reconhece e certifica os cursos de 
formação de Pagador de banca de casinos, as especificações são: Objectivos: No final da formação os formandos devem ter desenvolvido 
os conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento necessárias ao exercício da profissão de Pagador de Banca de 
Casino, designadamente: conhecer os deveres e funções dos empregados de Banca de Casino; dominar regras e técnicas de execução de 
jogos de fortuna e azar legalmente autorizados; conhecer a legislação geral e regulamentação relativa à prática de jogos de fortuna e azar; 
conhecer as funções de inspecção. Requisitos de acesso: Possuir o 12º ano de escolaridade , Dominar a comunicação em língua inglesa 
ao nível fundamental e outra língua estrangeira ao nível da iniciação em exercício de funções no sector da hotelaria (condição de 
preferência), Idade mínima de 18 anos, Ausência de proibições de acesso às salas de jogos.  
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exigência que é previamente definida. Sendo que, pelas razões que eu te disse antes, como 

em Lisboa, ao contrário do Estoril, nós não íamos explorar directamente as actividades de 

F&B e animação, o recrutamento em Lisboa foi muito direccionado para jogo. Aqui temos o 

jogo de bancada e o jogo e máquina. O jogo de bancada é o jogo das mesas de pano verde. 

O jogo das máquinas são as slot machines. Eu diria que nós, para pôr estas áreas a 

funcionar, precisamos de 15 grupos de profissionais. Há um grupo muito que é claramente o 

mais exigente e que requer mais formação até porque só pode iniciar funções com o que 

antigamente se designava carteira profissional e agora é um certificado profissional que é 

emitido pelo INFTUR, exactamente para esses “pagadores de banca” ou “croupiers”. 

Só para teres uma ideia, os pagadores de banca começaram a fazer formação em Setembro 

do ano passado, e estiveram sempre em formação até à abertura do casino, em Abril. Eu 

diria que estiveram 8 meses a fazer formação… 

AB- Sempre no centro de formação, ou iam intercalando com formação no próprio 

local de trabalho, no casino do Estoril, …? 

DRH/PH – Não, nunca fizemos formação no casino Estoril, até porque havia um grande 

receio na altura, o casino Estoril é uma casa muito antiga, já com muitos hábitos e não se 

quis propositadamente encorajar essa ligação, percebes? 

AB- Portanto, as pessoas estiveram vários meses em formação sempre fora de 

contexto… 

DRH/PH – Montámos um casino virtual. Alugámos um espaço, com cerca de 600 m2, fizemos 

formação a 120 pessoas, tínhamos uma formação que foi desenhada de uma forma muito 

ampla, nós tínhamos obrigação de fazer formação sobre um conjunto de 5 ou 6 módulos 

temáticos, sendo que a formação técnica na área do jogo era obviamente a mais completa. 

Mas tinha que haver formação em áreas complementares… 

AB- … Idiomas … 

DRH/PH – … Não, isso já previmos como pré-requisito aquando da selecção… como sejam a 

informação turística, área comportamental e então o que fizemos foi que acabámos por dar 

mais horas do que a base legal nos obrigava, na perspectiva de tornar a formação o mais 

abrangente possível. Nós tínhamos um centro de formação que até tinha uma configuração 

gira (desenha um esboço): basicamente um espaço enorme e um corredor com uma sala de 

formação aqui e uma outra ali e o centro de formação era isto, num edifício Amorim, ali 

naquela rotunda. Portanto, nesta sala teórica nós conseguíamos meter as 120 pessoas para 

fazer uma sessão plenária se precisássemos; esta era uma sala que dava para 40 pessoas e 

aqui montámos as mesas de jogo, algumas delas, vieram depois para aqui. Então, durante 
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este tempo, estes 8 meses, as pessoas andaram a fazer formação em que tudo isto foi 

especialmente desenhado para que se dividissem o grupo da manhã que se estivesse numa 

formação mais teórica, o grupo da tarde estaria mais na área do jogo. À tarde rodavam. Isto 

até chegarmos a uma ponta final, que foram os últimos 3 meses, em que aí já toda a gente 

estava aqui concentrada na formação do jogo. De facto, era uma lógica de casino virtual. A 

ideia era fazer daqui um espaço o mais aproximado com o ambiente de jogo de forma a que 

pudessem treinar. 

AB- Já agora, não  sei se vais falar nisso, nesta formação contaram com a 

participação de profissionais mais velhos? É que se por um lado têm vícios, por 

outro, serão detentores de um conjunto de conhecimentos e experiências… 

DRH/PH – Sim, contámos. Estas 60 pessoas que vieram do Estoril para Lisboa, vieram 

basicamente em 2 grupos; a catalogação: temos um grupo mais ou menos de 30 – 30. 30 

eram um grupo em que nós, internamente, isto não dizíamos às pessoas, eram convidados. 

São pessoas que nós, previamente, no Estoril, identificámos e dissemos: “queremos esta 

pessoa em Lisboa” e queremo-la muito na perspectiva de vir ali a exercer funções de 

enquadramento, se quiseres, funções de chefia. Esta pessoa, para além da componente 

técnica, nos parece ter aqui um conjunto de características que nos permitirão fazer de 

Lisboa um casino que nada tem a ver com o Estoril. Capazes de terem assimilado a 

experiência do Estoril mas têm de fazer uma espécie de uma arrumação: “ok, isto era uma 

fase e agora vamos para outra fase”. Os outros 30 são pessoas que eram candidatos 

internos, que inclusivamente, participaram no processo de avaliação da Egor, como qualquer 

candidato externo. Dizíamos que “em igualdade de circunstâncias, nós preferimos os 

candidatos internos, mas, têm de estar em igualdade de circunstâncias”. Portanto, significa 

que na equipa que foi escolhida para vir e esses foram os que vieram mais cedo para Lisboa, 

a acompanhar todo o processo, aliás esses são os que já estragam a média de idades de 

Lisboa que de resto é baixíssima. Estamos a falar de indivíduos com 50 e tal anos. A par 

disto, a equipa de formadores que acompanhou todo o processo, também é uma equipa de 

gente que é sobretudo de experiência, com idade mais avançada e que funcionaram muito 

bem. Fizeram aqui o enquadramento. Mais…? 

AB- Outra questão relacionada com as pessoas que estavam em formação: Disseste 

que foi feito um contrato externo, específico para as pessoas no período da 

formação, e que não vinculava as pessoas à entidade patronal? 

DRH/PH – O que fizemos foi o seguinte (faz esquema no papel): aqui nós estamos numa fase 

de recrutamento e selecção. A partir do momento em que iniciamos a formação, temos 2 

fases: uma part-time com meio dia, nos primeiros 3 meses e depois tivemos formação em 

full-time, os últimos 5 meses. Aqui haveria uma fase a que chamámos ensaio geral e 

tínhamos um momento importante, atenção, que era a questão dos exames, depois o ensaio 

final e aqui seria o início do casino. O raciocínio foi este: a partir do momento em que 

sabemos quais eram as pessoas, já não as largamos mais. Temos um curso de formação 
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promovido por nós para que passem no exame. Se não passarem, não podem iniciar 

funções. 

AB- Os exames, exames … 

DRH/PH – Os do INFTUR… 

AB- Porque é uma obrigação legal… 

DRH/PH – Sim, com uma prova escrita e uma prova prática. A partir do momento que 

saíssem os resultados dos exames, não queríamos ter as pessoas em tempos mortos. 

Tentámos conjugar isto com mas alturas do ano propícias, natais, carnavais e não sei quê, 

para haver o mínimo de tempos mortos. Os que tivemos foram 2 semanas no Natal que 

fizemos coincidir com férias e no Carnaval tivemos 3 semanas, já com formação a decorrer 

entretanto, já uma formação com outro carácter. 

AB- Então, o INFTUR terá referenciais de formação para estes profissionais… 

DRH/PH – O INFTUR é a entidade que define e homologa os cursos de formação para estes 

grupos. 

AB- Estão, tiveram que submeter o plano  de formação a esta entidade… 

DRH/PH – Sim, os comentários de quem já tem experiência disto e do próprio INFTUR é que 

nunca houve um curso organizado desta maneira. O investimento, as preocupações, a 

dimensão que este teve….portanto passadas as pessoas nos exames, tivemos as pessoas 

numa fase mais curtinha, de um mês para os ensaios gerais para que no dia 19 de Abril o 

casino arrancasse. O raciocínio foi: a partir do momento em que nós temos as pessoas aqui 

já não as largamos mais. Na fase da formação fazemos um contrato de formação, Depois do 

exame feito: sim senhor, então agora vamos contratar ou não? Posso dizer que começaram 

120 pessoas, foram 110 a exame e nós acabámos por contratar 95. A partir do momento em 

que decidimos “vamos contratar”, logo aqui iniciámos contratos de trabalho. 

AB- Então tiveram bons resultados… 

DRH/PH – Sim, o contrato de formação, com bolsa! 

AB- E candidataram-se a subvenções, a fundos comunitários? 

DRH/PH – Não.  

AB- Foi tudo assumido pela empresa… Poderia ter havido alguma parceria com o 

Instituo  de Emprego ou mesmo os desempregados …. 
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DRH/PH – Não. Eu quando cheguei à empresa (em Janº 2005) ainda me fizeram essa 

pergunta “ainda iremos a tempo de ….?” E eu fiz 2 ou 3 contactos, nomeadamente já com a 

ajuda da Deloitte que tem experiência na área e disseram-me que não, os programas em 

vigor não eram aplicáveis a Lisboa e vale do Tejo. Para esta zona as verbas estavam já 

esgotadas e só no triénio seguinte é que poderia haver verbas e por isso tirámos daí a ideia. 

Assumidamente fomos nós que financiámos isto: pusemos anúncios no jornal, definimos 

requisitos a partir dos do INFTUR e fizemos nós uma avaliação do ponto de vista da 

apresentação, do discurso, da empatia, obviamente que a cara deste casino é a cara das 

pessoas e pusemos ali uma fasquia elevada e a partir do momento que as pessoas iniciaram 

pagámos–lhes uma bolsa. Quando iniciaram, em período part-time, era mais ou menos meio 

salário mínimo nacional e depois, aqui em full-time era um bocadinho mais que um salário 

mínimo nacional. E quando as contratámos aqui, foi já com os vencimentos das categorias. 

Este princípio foi mais ou menos o que seguimos para a generalidade das funções. Mas como 

na generalidade das funções o tempo de formação necessário era substancialmente inferior, 

fizemos a contratação directa. As pessoas fizeram a formação já em regime de contrato de 

trabalho. Basicamente demos condições para que as pessoas não dissessem que o período 

de formação era longo e que não houvesse aquela história que estavam a ser assediadas… É 

porque sabíamos que era um projecto muito apelativo. Hoje em dia trabalhar na área do 

jogo de um casino, é do ponto de vista de condições remuneratórias é uma coisa que está 

acima da média. Mesmo nós tivemos o cuidado de baixar a fasquia em termos de 

expectativas. Podíamos ter admitido praticamente toda a gente com licenciaturas mas, 

ostensivamente, não o quisemos fazer porque íamos criar falsas expectativas. Apostámos 

mais em pessoas com 12º ano ou com as que têm frequência universitária, e as que já não 

estariam a pensar continuar e, com algumas excepções, é uma forma de garantir que não 

vai depois acabar o curso e dizer “agora o que é que eu estou aqui a fazer?”… Mais? 

AB- Para terminar, ainda em relação a este projecto, quais é que foram os 

resultados, em termos de formação? Na altura foram muito bons, mas agora, 

passados estes 6 meses já de trabalho… é que os desempenhos podem ser muito 

diferentes em contexto de sala e em contexto de trabalho…  

DRH/PH – Claro. 

AB- Então que avaliação fazes deste projecto de formação? 

DRH/PH – Nós quando iniciámos isto, eu tinha basicamente uma dúvida sobre o que se iria 

passar algures para a frente… “até que ponto é que a gente não vai ter aqui 

arrependimentos”? bem, como vês neste grupo de 120 tivemos 10 desistências e nos outros 

grupos tivemos ainda menos, menos ainda. Nesse aspecto acho que conseguimos uma 

metodologia para agarrar as pessoas. A minha dúvida era: quantas aqui quando depois já 

estiverem no exercício de funções, vão desistir? E eu diria assim: tivemos uma desistência 

de um indivíduo que se arrependeu e que voltou ao Estoril mais por razões pessoais do que 

por exercício de funções. Esse é um primeiro indicador que para nós é positivo. Basicamente 
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uma taxa de retenção de 100%. Agora, a avaliação aqui é sobretudo qualitativa a 2 níveis: 

por um lado vem das nossas chefias e dos nossos formadores que têm experiência de anos 

em casinos, no jogo e têm claramente a percepção que pode haver entre a qualidade entre 

os dois casinos… 

AB- Ainda não tinhas falado das chefias. Que papel assumem aqui? As chefias daqui 

vieram do Estoril e certamente terá representado uma promoção para essas 

pessoas … 

DRH/PH – Claro e valorizámos isso. É um detalhe mas aquelas 60 pessoas que vieram como 

convidados vieram com uma promoção associada. Os candidatos internos vieram com um 

conjunto de salvaguardas que lhes permitiu encarar esta transição de estabelecimentos de 

uma forma muito agradável… 

Há um aspecto da avaliação qualitativa que é importante que é a satisfação dos clientes. 

Estes 120 “croupiers” que estão nas salas de jogo lá em cima… as mesas de jogo tradicional 

aqui em Lisboa estão quase sempre cheias, ao contrário do Estoril que se ressentiu 

fortemente. É uma equipa altamente apelativa, profissional, muito preparadas nas questões 

do atendimento e do ponto de vista profissional, é uma avaliação que já é mais das chefias e 

todo o pagador segue os interesses do casino, como é evidente, portanto, o cliente se calhar 

vai dizer mal do pagador, mas, o pagador tem que fazer o trabalho dele, aí funciona mais a 

avaliação que é feita internamente, e aí todos os indicadores são muito positivos. 

AB- Então agora, terminado este projecto, como é que pensas dar continuidade, 

promover e manter estes bons níveis de atendimento e… 

DRH/PH – Nós aqui em Lisboa temos uma coisa que é assim: desde a primeira hora 

quisemos reforçar o papel das chefias, reconhecidamente, fracas no Estoril, e por força das 

circunstâncias, vamos apostar na formação das chefias porque nós queremos dar-lhes mais 

responsabilidades e mais envolvimento, na criação de um bom ambiente de trabalho, etc. 

então, paralelamente a tudo isto fizemos workshops e formação e especialmente para as 

chefias. Fizemos passar muito esta mensagem e querer passar a cultura do casino de Lisboa 

com o envolvimento da administração até às chefias directas. A ideia foi: vamos dar mais 

ferramentas às chefias para que elas possam colaborar mais activamente na continuação 

deste bom ambiente, o que não significa que agora não haja a preocupação de… por 

exemplo, agora há aqui um conjunto de actividades, um evento qualquer que vamos ter que 

fazer no tempo, para manter um bocado viva esta chama. Nós temos um problema 

estrutural nos casinos, que é extremamente difícil criar condições sob o ponto de vista 

logístico para poder fazer formação aos nossos funcionários. Porque o casino funciona das 

15h às 3h, 7 dias por semanas e há sempre pessoas a trabalhar e outras de folga… ou seja, 

eu tenho um período em que os tenho todos cá mas eles estão ocupados com o negócio. As 

manhãs, não dá para fazer formação, sobra muito pouco tempo porque ao início da tarde já 

nós temos pessoas a entrar. Portanto temos aqui uma dificuldade. Eu acho que no Estoril, a 
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partir de agora as dificuldades vão ser as mesmas nos 2 sítios. Estou convencido que no 

Estoril as coisas se foram acomodando em demasia. Em Lisboa penso que vamos fazer uma 

coisa mais dinâmica, não vamos deixar de fazer a formação. 

AB- Para terminar, segundo percebi, a DRH desde a tua presença foi muito criada 

para este projecto de Lisboa com a prioridade para este evento… 

DRH/PH – Sim, no Estoril há muito a fazer no domínio da avaliação de desempenho, as 

remunerações variáveis, a formação… 

AB- Portanto, em termos de formação e desenvolvimento das pessoas, têm 

recorrido a entidades externas. Até agora, não tens uma equipa, uma estrutura 

dedicada à gestão e organização da formação… 

DRH/PH – Não, não tenho um formador. Tenho uma técnica que trabalha comigo e que está 

uma boa parte do tempo a fazer formação, em gestão e organização da formação e tenho 

uma pessoa que é o responsável da qualidade no Estoril, na área de operações que está a 

dar apoio num projecto localizado que tem uma componente de formação importante e que 

está a dar uma ajuda. Mas, eu não quero ter uma estrutura pesada. Não quero ter mais 

pessoas, o que não significa que não queira desenvolver coisas nessas áreas; tenho é de o 

fazer numa lógica de apoio. Eu não preciso de ter formadores. Se eu precisar de o fazer em 

áreas específicas, chamo técnicos da empresa. 

AB- São formadores internos eventuais e não permanentes? 

DRH/PH – São especialistas em determinadas áreas e actuam numa lógica de colaboração.  

AB- E as chefias, também participam nessa lógica? Em formação no posto de 

trabalho, ou… 

DRH/PH – Aqui em Lisboa é assim: as chefias têm colaborado. Uma das coisas que vim cá 

tratar hoje é porque na próxima semana vem para cá um chefe do Estoril e o responsável da 

direcção de jogo estava a dizer-me como é que ia fazer o acolhimento e a formação dessa 

pessoa. E eu disse “dou-lhe os meus parabéns”. Ele esteve-me a explicar que já chamou o 

chefe de partida e que durante os dois primeiros dias eles vão fazer o acolhimento, 

chamando as equipas aos poucos para apresentar o novo colega, depois fazem-lhe a visita 

aos vários sectores com as chefias, ou seja, sem termos um acolhimento formalmente 

desenhado, na prática, eles estão a fazer um acolhimento extremamente efectivo por 

iniciativa própria porque entendem eles próprios que Lisboa não tem nada a ver com o 

Estoril… 

AB- Portanto, tens também essas chefias que acabam por ser também eles por 

fazer o papel de  gestores de formação, de certa forma, na medida em que são eles 

que detectam necessidades, propõem planos,… 
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DRH/PH – A formação mais técnica tem que ser um bocadinho assim. Nós temos 2 ou 3, 

nomeadamente um antigo colaborador, que são pessoas conceituadas até lá fora, a dar 

formação sobre jogo, em Portugal. Dão formação em Espanha, etc. Quando se trata de fazer 

formação com um bocadinho mais de dimensão, normalmente chamamos essas pessoas. 

Tens uma equipa, precisas de fazer um esforço na formação ou no acompanhamento de um 

ou outro elemento, as chefias têm todas as condições para poder dar essa formação…. Até 

porque neste sector, em Portugal são 9 casinos, é um sector muito limitado e um know-how 

muito concentrado.  

AB- Então as chefias fazem-no mas muito de forma informal, não há planos 

propriamente …  

DRH/PH -  É de formal normal. Todos eles foram antigos profissionais que evoluíram, 

conhecem as necessidades técnicas. 

AB- Mas não há propriamente da DRH para organizar ou coordenar essas acções. 

São eles … 

DRH/PH – Bem, em Lisboa fomos nós que coordenámos essas acções no princípio e agora 

vamos ter de pensar o que vamos fazer. No Estoril é que é diferente. Há não sei quanto 

tempo que não fazemos nada, temos que começar a fazer alguma coisa, temos aquelas 

dificuldades logísticas que referi, o que é que podemos começar a fazer agora e que nos dê 

alguma garantia com valor acrescentado na intervenção?! Sendo que não estamos à espera 

do impacto que temos aqui em Lisboa. 

AB- Muito obrigada, é interessante conhecer estes novos projectos de novas 

aberturas… 

DRH/PH – Este é um start-up, basicamente... 
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3. Relatório da entrevista 

O interesse de que se reveste esta entrevista é notório, desde logo, para compreender as 

especificidades do sector e a problemática à volta de formação de alguns grupos profissionais 

que tem de se reger pelos referenciais de formação de organismos oficiais. 

Por outro lado, é igualmente importante para compreender o desenvolvimento e as práticas 

de formação em situações pontuais, como são as aberturas de novos negócios.  

Ainda um terceiro aspecto interessante do ponto de vista do conteúdo, é conhecer a 

realidade de grandes empresas que optam por subcontratar a quase totalidade dos serviços 

de formação a empresas externas. Embora não tenha havido tempo para explorar esta 

relação (dada a limitação de tempo do entrevistado), ficou bem patente a ideia de que a 

empresa prefere não ter uma estrutura pesada em termos de formação, subcontratando 

esses serviços. 

Pelo facto de o DRH ter referido antes da entrevista que é recente a sua DRH nesta empresa 

e que se tem ocupado essencialmente do projecto do casino de Lisboa, as questões foram 

direccionadas sobre o que tem sido feito em matéria de formação e desenvolvimento das 

pessoas neste projecto.  

Também por se desconhecerem alguns aspectos ligados ao sector, nomeadamente 

vocabulário específico, houve algum tempo dispendido em questões básicas e de carácter 

geral. Por outro lado, ainda, tentaram colocar-se questões subjectivas, com o intuito de pôr 

o entrevistado à vontade e por poderem revelar novas abordagens. No entanto, muitas 

vezes, surgiram respostas com muitos detalhes e pouca informação útil. 

Assim, esta entrevista acabou por se centrar na formação realizada para uma situação 

pontual - a abertura do Casino de Lisboa, e acerca dos grupos funcionais ligados à 

exploração de jogos dado que as actividades de restauração (vulgo F&B) e animação, estão 

concessionadas a outras empresas. 

Por outro lado, toda a conversa girou à volta da formação do colectivo mais especializado, os 

“croupiers”, cujo exercício da profissão carece de uma formação e certificação prévia por 

parte do Instituo Nacional de Formação Turística. 

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: 

- Problemática da formação de pessoal em grandes aberturas de espaços de comércio, lazer, 

turismo 
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- Envolvimento e participação, como formadores, das chefias e colegas de trabalho 

- Existência de contratos de formação antes da abertura do novo espaço de lazer: 

“contratámos as pessoas previamente em regime de contratos de formação para terem todo 

o tempo para se dedicarem à formação, os nossos funcionários do Estoril foram dispensados 

do dever de assiduidade para poderem ser dispensados para a formação”  

- A frase “os programas em vigor não eram aplicáveis a Lisboa e vale do Tejo” remete-nos 

para a questão do financiamento da formação e até que ponto estas formações que à partida 

garantem um emprego qualificado, devem ou não ser apoiadas pelo Estado. 

- O papel das chefias na coordenação da formação das suas equipas: “as chefias têm todas 

as condições para poder dar essa formação….” 

- Em que medida as empresas se substituem ao papel do Estado quando promovem a 

certificação profissional e a inserção de jovens no mercado de trabalho? 

5. Relatório do Processo de entrevista 

Com a duração de 1 hora, a entrevista ao director de Recursos Humanos da Estoril-Sol III, 

decorreu com toda a normalidade e num clima relativamente informal dada a relação pessoal 

existente entre o investigador e o entrevistado (ex colegas de mestrado). 

Depois de um contacto telefónico solicitando a colaboração, foi de imediato marcado o dia e 

a hora para a semana seguinte. Pelo facto de este DRH se encontrar habitualmente no 

Estoril, foi-lhe solicitado que a entrevista, na medida do possível, se realizasse em Lisboa e o 

local escolhido acabou por ser o próprio casino de 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 aos objectivos e baseou-se nos tópicos previamente 

definidos e no texto com informação acerca da estrutura da empresa. Os dados acerca da 

empresa e do entrevistado foram obtidos na Internet, quer no site institucional, quer através 

da consulta de uma entrevista2 que o entrevistado havia concedido à PressRH, disponível na 

Internet. 

Aquando desta pesquisa e mesmo no site institucional, não se encontrou qualquer referência 

às questões relacionadas com a política de recursos Humanos em geral e de formação em 

particular. 

                                                 
2 Entrevista sobre o presente e o futuro da estratégia empresarial do Casino do Estoril e do novo Casino de Lisboa, integrando a 
componente dos recursos humanos 
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Obtida a permissão para gravar a entrevista e usar os dados, no decurso da entrevista 

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

houvesse uma implicação no conteúdo.  

O entrevistado recorreu por várias vezes, ao uso de papel para elaborar esquemas e 

anotações que complementavam as suas ideias e que melhor nos ajudaram a compreender a 

organização e estrutura interna. 


