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EFACEC 
 
Nº Empregados: 320 
 
Natureza: Multinacional/ Privada (364ª Empresa1) 

Sector: Energético/ Serviços Energias renováveis/ Área tecnológica 

Actividade: Energia: Fabrico, comercialização e reparação de transformadores de potência, 
aparelhagem de alta tensão e outros. Transportes e logística: Realização de sistemas 
chave na mão para infra-estruturas de transportes e telecomunicações. Engenharia e 
Serviços: Realização de sistemas para a indústria, terciário, águas, ambiente e serviços de 
manutenção e assistência. 
 
DRH: Dr José Gama 
 

Entrevista: 29/12/06 – Das 16h20 às 17h05 

______________________________________________________________ 

1. Dados gerais da empresa e do entrevistado 

Com mais de 100 anos de história, o Grupo EFACEC teve a sua origem na empresa nascida 

em 1905. Constituída em 1948, a EFACEC, maior Grupo Eléctrico Nacional de capitais 

portugueses, tem cerca de 2000 colaboradores e factura aproximadamente 300 milhões de 

euros, estando presente em mais de meia centena de países e exportando cerca de metade 

da sua produção. 82% dos empregados possuem 12 ou mais anos de escolaridade, sendo 

que 39% têm formação superior. 

O portfólio de actividades da EFACEC, foi recentemente reorganizado em: Soluções para 

Energia, Soluções para Transportes e Logística, e Soluções de Engenharia e Serviços, 

sustenta uma abordagem cada vez mais Sistémica/Integradora, satisfazendo as 

necessidades actuais do mercado e rentabilizando as várias valências do Grupo. 

A aposta da EFACEC no mercado Internacional, bem como um forte investimento na 

Inovação e no desenvolvimento de novas tecnologias, em articulação com as tecnologias de 

base, fazem com que a EFACEC tenha sabido penetrar favoravelmente no mercado, 

posicionando-a na linha da frente da indústria portuguesa e nos mercados internacionais. 

Em Portugal, a empresa conta com instalações fabris e instalações laboratoriais. 

A direcção de Recursos Humanos integra, com outras áreas, a SPI – serviços partilhados. 

Não existe propriamente um departamento de formação com tal designação como o termo 

formação não surge isoladamente, na documentação e informação disponibilizada pela 

empresa. “Desenvolvimento e Formação” é a designação que surge e que engloba a 

identificação de necessidades de formação, o planeamento das acções de formação e a 

                                                 
1 In Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas. Segunda classificada no troféu das 
melhores empresas, (Diário de Notícias 10/2006. Revista 1000 maiores empresas) 
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execução dos cursos. A direcção de recursos humanos integra a área de Desenvolvimento 

Corporativo que por sua vez integra ainda o Desenvolvimento Sustentável, a Inovação, a 

Qualidade, o Ambiente, Segurança e Saúde, e a Comunicação Corporativa. 

No Manual de Acolhimento é possível identificar que o mesmo foi elaborado pela “Equipa de 

Desenvolvimento Corporativo” e existem várias referências aos “colaboradores” por parte do 

presidente do Conselho de Administração. É referido que “é esperado que todos os 

Colaboradores, sem excepção, tenham a autonomia necessária para transformar os 

problemas em oportunidades de melhoria de Desempenho e Desenvolvimento dos negócios”, 

e existem referências a uma cultura de empresa “marcada pela responsabilização pessoal e 

colectiva”. 

A área da comunicação corporativa2 “pretende assegurar os fluxos de informação em todas 

as direcções e em todos os níveis da estrutura”. Os processos de comunicação são vastos e  

tanto são usados de forma isolada como concertada. A comunicação interna “tem a missão 

de aproximar todos os colaboradores do Grupo pela partilha de informações e de 

conhecimento” e tem como objectivo que “os Colaboradores conheçam aspectos e factos do 

grupo que vão para além do trabalho do dia a dia”. A Intranet3 e a publicação efa@news4  

são outros meios de comunicação interna, tal como a Comunicação operacional5. 

                                                 
2 As actividades incluem: preparação de informações/ publicações dirigidas às partes interessadas, a emissão de 
comunicados de imprensa, a coordenação da Internet e da Intranet, as Publicações de informação geral, a Organização 
de visitas corporativas, a preparação e implementação de campanhas e manutenção dos painéis internos de 
informação, a Preparação de eventos corporativos - exº: encontros de Quadros, entre outros 
3 O portal permite acesso a notícias internas e externas, intranet local, aplicações corporativas como marcação de 
férias, dados pessoais e outros, documentação como protocolos e catálogos, canais corporativos, entre outros 
4 Publicação onde são divulgados os acontecimentos relevantes e actividades do grupo, as estratégias corporativas 
planeadas ou em fase de implementação. 
5 Visa informar e envolver os trabalhadores nos processos e nos  negócios. Utiliza mecanismos que vão desde reuniões 
a toda a documentação necessária ao trabalho. O e-mail é uma ferramenta tal como são as notas informativas, as 
notas de organização, as instruções ou as ordens de serviço. 
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2. Perguntas e respostas 

AB- Qual é que é a estrutura, dentro da sua direcção de recursos humanos, se é 

nessa direcção que se enquadra a estrutura de formação - normalmente é, mas 

pode não ser, ou pode não ser a única a organizar formação. E depois, a partir daí, 

perguntava-lhe também, para os vários grupos funcionais da empresa, quais são as 

práticas de formação que têm? 

 

DRH/JG- Muito bem. Começando pela estrutura, nós temos, de facto, uma estrutura 

centralizada, portanto, aliás, eu vou-lhe depois deixar isto também para, não sei se tem esta 

informação do grupo, mas de qualquer modo… 

 

AB- Eu vi no site alguma coisa, mas não muito… 

 

DRH/JG- Pronto, fica com uma ideia do que é que é a Efacec neste momento, não é? No 

fundo, isto é, enfim, é uma informação que nós temos e que normalmente distribuímos a 

várias pessoas, que é uma apresentação sumária. Pronto, onde nós temos a distribuição por 

empresas, isto são grandes áreas de negócio, as três, depois temos a Efacec Internacional, e 

depois temos os Serviços Partilhados, e basicamente é isto que funciona. 

 

AB- Os Serviços Partilhados é os Sistemas de Informação? 

 

DRH/JG- Nos Serviços Partilhados, que por acaso consubstancia-se na Efacec Sistemas de 

Informação, como está aqui, mas onde nós temos tudo o que é serviços partilhados, 

portanto, divisão financeira, recursos humanos, comunicação, informática, pronto, é tudo o 

que é serviços de apoio aos negócios e que são partilhados, não é? Portanto, nós estamos 

obviamente aqui também. Depois prestamos serviços a estas empresas todas, 

nomeadamente aqui, nós aqui temos algumas empresas que são, enfim, que são mais mão-

de-obra intensiva, e que são fábricas no exterior, mas a grande maioria são mais 

representações comerciais e portanto não temos aqui uma estrutura muito grande 

internacional. Estamos agora… 

 

AB- Sim, estava a ler ali no jornal… 

 

DRH/JG- É, estamos agora, vamos agora incrementar. Pronto, e estas são as empresas que 

temos cá, que é o grupo que temos aqui, portanto, em Portugal e que trabalham cá, 

portanto isto aqui é mais, é mais Carnaxide, se quiser, onde estamos, isto aqui é mais Porto, 

isto aqui é mais Maia. São os três grandes pólos que nós temos. Pronto, fica aqui com uma 

ideia de como é que nós estamos distribuídos, o que é que temos em termos de negócios 

também, para dizer que temos, em termos de formação superior, temos de facto um grupo 

muito … (?) de gente, 12º ano e depois no básico, portanto isto é a nossa estrutura em 

termos de… 
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AB- Trinta e nove por cento de pessoas com formação superior? Impressionante. 

 

DRH/JG- Que é significativo, portanto, porque trabalhamos muito com engenheiros, não é?, 

temos muito engenheiros, quer aqui, quer na Maia, quer no Porto, portanto trabalhamos 

muito com engenheiros. E depois aqui … (?) alguma distribuição mais actual, com um 

detalhe mais… Aqui é a tal distribuição da Maia, com várias delegações e filiais, com 

unidades industriais, temos … (?) por todo o mundo, não é? E pronto, isto é uma breve 

apresentação. Pronto, só para dizer que, de facto, a nossa estrutura é centralizada, neste 

momento, está integrada na Direcção de Recursos Humanos e temos neste momento, 

podemos dizer, duas pessoas, vão ser três a partir de Janeiro, e que, por acaso, sou eu que 

coordeno a nível do grupo, onde trabalhamos a formação a nível do grupo para estas 

empresas todas. Portanto, a estrutura funciona mais ou menos assim. 

Como é que isto funciona? Nós temos um plano anual de formação, como é habitual, enfim, 

nas pequenas, nas médias e grandes empresas, normalmente, não é? Temos um plano anual 

que nasce de um levantamento de necessidades que passa, essencialmente, pelo nosso 

sistema de avaliação, que é feito anualmente. 

 

AB- Avaliação de desempenho? 

 

DRH/JG- Avaliação de desempenho, que é feito anualmente e onde, de facto, enfim, são 

descritas as necessidades de formação de cada colaborador. Depois nós, na formação, o que 

fazemos é compilar a informação toda, obviamente, compilar a informação toda individual, 

juntar aquilo tudo, no fundo, é preparar um plano, e depois filtrar, filtrar e esclarecer, etc, 

para que depois, seja novamente analisado o resultado final pelas unidades de negócio. Cada 

um tem que assumir depois a responsabilidade pelos seus colaboradores e portanto, o que 

vão fazer de formação. E depois dessa validação, enfim, dá-se o plano final, se quisermos, 

pronto e que temos todo o tipo de situações, desde acções de formação, que são mais, de 

facto, que têm um número mais abrangente de colaboradores e portanto, nós propiciamos e 

organizamos e desenvolvemos, porque entretanto, a Efacec também é uma entidade 

acreditada na área da formação, ou seja, nós temos a acreditação que nos permite conceber, 

desenvolver e implementar todas as competências na área da formação. E… 

 

AB- Já agora, desculpe, a avaliação também? 

 

DRH/JG- Há de tudo, tudo, de a a z. É porque temos um histórico muito significativo nesta 

área, não é? E depois porque, para já porque, há uns anos atrás, a própria Efacec Sistemas 

de Informação, onde estava a formação, prestou também serviços para o exterior, há uns 

anos atrás. E como tal, era importante ser acreditada, até por causa dos fundos 

comunitários, como sabe, tem que se ser acreditado, senão depois não há financiamento. 

Portanto, e daí ficou; agora só trabalhamos a nível do grupo, não trabalhamos para o 

exterior. Nós entrámos na casa, portanto temos muita coisa para fazer. E portanto funciona 

mais ou menos assim o levantamento de necessidades, fazemos então o plano e depois 

executamos. 
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Normalmente, normalmente e nos últimos anos, temos tido também financiamentos, 

portanto, no fundo fizemos um processo de candidaturas a financiamento, neste caso tem 

sido através do PRIME, como já foi do… 

 

AB- Do POEFDS ou do PORLVT… 

 

DRH/JG- Neste momento já tivemos, aliás, mais do que uma candidatura, por causa das 

regiões, porque haviam empresas que estavam sedeadas cá e outras no Porto. Portanto, 

neste momento, só já temos uma, portanto, temos uma candidatura única onde englobamos 

todas as empresas, neste caso através do PRIME, e, portanto, temos essa coordenação 

conjunta; enfim, para as acções, quer sejam realizadas aqui em Carnaxide, quer sejam no 

Porto. Em termos das áreas de actuação, portanto, nós abrangemos obviamente… em 

termos de formação procuramos abranger, ser o mais abrangentes possível. Formamos… já 

agora, só para lhe mostrar … (?) o plano de 2007, mas para ter a noção, preparamos um 

plano deste género; neste caso era para 2006. Pronto, onde no fundo estão um conjunto de 

acções pelas várias áreas: desde “comportamento humano”, “qualidade, ambiente, higiene e 

segurança”, “gestão e finanças”. Portanto, o que nós distribuímos nestas quatro ou cinco 

áreas… “línguas” que praticamos muito, “marketing e vendas” e “informática” também é 

sempre muito... informática em várias áreas, não só no nível do utilizador, porque temos 

muitos engenheiros, mas mesmo em termos de ferramentas para desenvolvimento de 

negócio, etc. Depois na área mais técnica, a que nós chamamos mais técnica, também 

temos algumas acções e depois também numa última área, a que nós chamamos de 

“Inovação”, que é uma área nova, relativamente nova, de há um ano e tal a esta parte, nós 

temos vindo a desenvolver, enfim, para incrementar e para desenvolver muito mais o 

espírito e não só, e a prática em termos de inovação dos negócios, nos vários 

departamentos, não é? Portanto, trabalhamos, no fundo, nestas sete, ora, uma, duas, três, 

quatro, cinco, … oito áreas, se quisermos; para além das acções que decorram; depois tem 

aqui o descritivo, enfim, com alguns conteúdos, uma ficha de curso e tal. Isto depois é 

distribuído para as pessoas, para as unidades de negócio e está também na intranet, para as 

pessoas consultarem quando quiserem, e pronto, e depois vai-se realizando ao longo do ano, 

isto está calendarizado, vai-se realizando ao longo do ano. Depois, isto em termos de plano e 

de… 

 

AB- No fundo é um catálogo de cursos… 

 

DRH/JG- É uma espécie de catálogo aqui, portanto, esta parte. Porque há muitas acções, 

obviamente que, para já porque são individuais, não as temos aqui, porque é uma 

necessidade muito específica de um determinado grupo ou de uma pessoa mesmo, portanto, 

sei lá, os quadros superiores, em princípio … (?), de formação, tem que se fazer formação 

muito mais à medida, e daí que não aparecem aqui. Portanto, entram dentro de, digamos, 

de um plano, se quisermos, individual e que tem a ver mais com, portanto, com acções de 

curta duração e com acções de seminário, sejam formações no estrangeiro – temos feito 

muitas – portanto, e aqui já estou a entrar dentro daquele campo, que referiu há bocadinho, 
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e que é, como é que se trabalha os vários grupos profissionais, não é? Pronto, obviamente 

que tem que haver abordagens diferentes. Se começarmos do topo para a base, em termos 

de pirâmide, portanto, nos quadros superiores, nós fazemos uma gestão muito 

individualizada, aliás, procuramos fazer, podemos dizer que toda é individualizada, porque 

cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa, mas nos quadros superiores, para além 

de fazermos uma formação muito individualizada, e como implica formação, muitas vezes, 

em escolas, portanto, … (?) internacionais, nomeadamente de gestão, são, portanto, é muito 

bem filtrado e até ao momento, por exemplo, era filtrado até mesmo pelo próprio 

presidente, em que … (?) dizer “Olhe, esta pessoa, acho que deve fazer esta formação, e 

devemos propor esta para aquela”, etc, etc. Estamos a falar das escolas, das melhores 

escolas do mundo, desde Harvard às espanholas, portanto, tudo. Neste aspecto, temos feito 

um trabalho, portanto acho que, nos últimos anos, bastante interessante. Depois, mais 

abaixo na hierarquia, de facto, também … (?) com as chefias e há muitas acções que fogem 

deste catálogo, digamos, porque é um catálogo, embora seja um catálogo feito para aquela, 

não é? Mas, para todo o efeito há muitas acções que se repetem de ano para ano, porque há 

muitas necessidades que acabam por se manter, portanto, isto não é para umas pessoas, 

mas é para outras, não é? Há muitas acções, como eu estava a dizer, que são individuais, 

desde seminários a, pronto, acções muito individuais que, enfim, não justifica fazermos e 

organizarmos nós, então as pessoas vão ao exterior. Vão ao exterior e pronto, e é assim. 

Depois, em termos de algumas tendências, se quiser, as grandes tónicas que a gente tem 

colocado nos últimos tempos, por exemplo, colocámos muito na área que aparece aqui como 

Área Comercial e Marketing, aqui era chamar … (?) de Vendas, mas nós chamámos Gestão 

de Marketing para Não-Comerciais e para Comerciais e Técnicas de Negociação, porquê? 

Porque as nossas actividades, tradicionalmente são actividades, digamos, muito ligadas à 

engenharia. E pronto, e os engenheiros, enfim, por razões de formação, naturalmente, por 

razões de formação, como sabemos, muitas das vezes, nem têm formação nem têm 

sensibilidade e não têm que ter, enfim, a formação, das faculdades, nas áreas comerciais e 

de gestão, o que é natural, e então temos que ser, obviamente, nós a dar-lhes. Mas, nos 

últimos, talvez dois anos, melhor dizendo, nos últimos dois anos, demos um enfoque muito 

significativo nesta área comercial e marketing, duma forma bastante, enfim, se quisermos, 

transversal, para as equipas, e que abrangeu, de facto, muita gente, para dizer, umas 

centenas de pessoas no grupo. E com formação… [interrupção da entrevista] 

Estávamos nós… nas tendências, não era? 

 

AB- Nas tendências, precisamente… da formação para os engenheiros, a formação 

nas áreas comercial, marketing… 

 

DRH/JG- Exactamente, foi o enfoque que demos agora nos últimos dois anos, o enfoque na 

área comercial, nas áreas comerciais a nível transversal das equipas, porque as nossas áreas 

comerciais, embora nós tenhamos produtos para, enfim, produtos mesmo, que não são 

propriamente de consumo, mas são produtos que são palpáveis, que são da área eléctrica, 

mas são palpáveis… 
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AB- Tipo transformadores… 

 

DRH/JG- Exactamente, transformadores e quadros de média tensão, mas tudo, pronto, 

equipamentos eléctricos, não é? A grande parte das unidades de negócio são, são mais, são 

projectos, são serviços de engenharia, que não se traduz em dizer “Bom, vocês agora vende 

este armário.”. 

 

AB- São serviços e não produtos. 

 

DRH/JG- Exactamente. E tudo o que é projecto ou serviço, como sabe, em termos 

comerciais, é muito mais complicado, por um lado é muito mais complicado, por outro lado é 

muito mais associado à área técnica, e portanto, há sempre a ideia de que nós não temos 

comerciais, porquê? Porque os nossos comerciais são os engenheiros que vendem o produto, 

que o fazem, que fazem o pós-venda, fazem tudo, não é? Portanto, fazem milhares (?). 

Como tal, a gente diz “Bom, a gente não tem comerciais, temos engenheiros que fazem o 

desenvolvimento, e que fazem a aplicação, e que fazem as propostas comerciais, que fazem 

tudo.”. E é verdade, de facto, eles fazem tudo, fazem, desde o projecto, desde a proposta 

comercial, até concorrer, sei lá, seja a concursos, digamos, públicos, ou não, ou sejam 

mesmo privados. Portanto, fazem desde a proposta comercial até depois ao trabalho em si, 

ao desenvolvimento, ao pós-venda, fazem tudo. É um bocado diferente do conceito habitual 

de: há um produto, e depois há uma equipa comercial, que só faz a venda do produto. 

Embora nós tenhamos, na área dos equipamentos, mas é para aí menos de um terço dos 

nossos negócios, porque os negócios …(?) são soluções, e em engenharia, a gente fala muito 

é em soluções, pronto. Cada solução é específica de cada cliente e não sei quê, consoante 

cada pedido, etc. Mas as perspectiva, pronto, nunca tínhamos dado uma ênfase tão forte na 

área comercial e marketing porque achávamos que não era necessário, era inerente ao 

negócio, portanto, e agora vai-se reforçar isso. 

Outra área que nós, principalmente, para além daquela parte dos quadros superiores e da 

parte da gestão, isso é contínuo e cada vez se tem dado mais enfoque, também na área, nós 

aqui em Carnaxide, principalmente em Carnaxide, e há uma parte também na Maia, gerimos 

projectos. E então ultimamente, pelo menos de há um ano a esta parte, temos também dado 

enfoque muito significativo na área de gestão de projectos, que é uma área nova, em termos 

de formação e em termos até de credenciação e acreditação. Em Portugal, posso-lhe dizer 

que ainda não há muitas empresas que tenham gente acreditada na área de gestão de 

projectos, nos Estados Unidos, como sabemos, já não sei quantos anos (?) e eles são 

sempre pioneiros em tudo, não é? Mas em Portugal não há muita gente, aliás começa a 

haver agora sim, portanto agora, desde aqui há dois anos ou três a esta parte, é que há uma 

acreditação em gestão de projectos, portanto, em que os gestores de projecto, para além de 

terem uma experiência, digamos, significativa em gestão de projectos, têm que ter uma 

formação específica nessa área para se poderem candidatar ao, o que se chama o exame de 

certificação, que é feito através duma escola, de facto, ou de uma entidade americana, e que 

depois lhe dá uma credenciação como gestor de projecto. Aquilo é de facto, ainda é uma 

credenciação, assim como, se quisermos, temos cá outras, não é? Sei lá, seja a certificação 
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como formador ou como engenheiro numa determinada área, etc. e portanto, isso é uma 

área nova que nós já abraçámos também, já formámos alguns engenheiros e que vem 

reforçar, no fundo, um pouco as competências deles para a área de gestão de projectos, que 

é o core deles, que é a função deles, que é gerir projectos, não é? E hoje em dia, então na 

nossa área, na EFACEC, é muito importante esta área porque, diríamos, praticamente, 

tirando a fábrica do lado, o resto, de facto, o que nós fazemos é gestão de projectos, 

portanto, que são equipas que nós temos, muitas vezes, maiores ou menores, consoante a 

dimensão do projecto, que estão afectas a determinado projecto, que pode demorar, para 

ter uma ideia, entre dois ou três meses ou anos. Há projectos que duram anos, em que as 

pessoas estão; temos ali uma equipa afecta àquele projecto durante aquele tempo e que, 

depois a seguir, vai para outro projecto, e assim sucessivamente. Portanto, é uma realidade 

muito específica, que é pouco, enfim, não é tão habitual como nas empresas em que tem um 

produto, e que tem um mercado para colocar o produto, e que tem um preço (?) de 

produção e de vendas, etc. E temos vindo também a trabalhar um bocado nessa área de 

gestão de projectos, em ferramentas para a gestão de projectos, como há umas ferramentas 

informáticas mesmo para gerir projecto, enfim, tudo o que anda muito à volta da gestão de 

projectos. “Grosso modo”, tem sido assim, digamos… 

Na área fabril, atendendo a que, os transformadores – como referiu – e outro tipo de 

equipamento que temos, nomeadamente os transformadores, que nós chamamos de elevada 

potência, nós, neste momento, aliás, não só nessa área, mas … (?) nos produtos, como viu, 

e como estamos distribuídos aí, temos ligações a todos os continentes, obviamente que 

temos que ter um produto competitivo a nível mundial, portanto não é propriamente “Ok, a 

gente vende aqui, para Espanha e tal.”. Antes pelo contrário, vendemos muito pouco para 

Espanha e vendemos muito mais para, por exemplo, os Estados Unidos, para outros 

continentes, temos uma fábrica, enfim, na Ásia, temos outra na Argentina, portanto, que 

abrangemos logo continentes diferentes, portanto, ali temos é uma grande preocupação, aí 

não é tanto a de formação, mas é em ter pessoas qualificadas para trabalharem muito na 

área do desenvolvimento ... (?) é o R&D, que é desenvolvimento mesmo de produto, em que 

temos que ter os melhores engenheiros electrotécnicos para fazer o desenvolvimento do 

produto. 

 

AB- R&D, que é Research and Development. 

 

DRH/JG- Exactamente. Chamamos o R&D, que é basicamente nessa área dos produtos, 

porque é aí que temos que, cada vez ter produtos muito mais fiáveis, muito mais, com maior 

garantia para o cliente, mais baratos, mais não sei quê. Pronto, e então, essas, como 

sabemos essas componentes todas, não é? E depois, como competimos a nível mundial, … 

(?) obriga-nos, obviamente a um grande esforço. E “grosso modo”, penso que teremos 

tocado, enfim, em termos… 

 

AB- Das grandes áreas. Bem, referiu imensas coisas, tenho muitas questões para 

lhe colocar, mas agora assim as principais. Eu reparei que, aqui nesta informação, 

que tem Recursos Humanos, Direcção de Recursos Humanos, e depois tem 
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Desenvolvimento e Formação. Como é que designa a área que tem as pessoas 

afectas à formação? É mesmo assim, Desenvolvimento? 

 

DRH/JG- É, exactamente. É, portanto, Desenvolvimento e Formação. Por uma razão básica, 

porque aqui não é só formação, e o desenvolvimento aparece aqui por outra razão que tem a 

ver, de facto, com, no fundo é toda a área, se quisermos aqui, que mexe com avaliação, com 

desenvolvimento, com carreiras, com não sei quê. Portanto, e não propriamente só 

formação, por isso é que aparece assim Desenvolvimento e Formação. 

 

AB- Muito bem. Agora, de toda esta panóplia de cursos que referiu, quem é que são 

os formadores? Existe uma equipa de formadores internos, esses formadores são 

internos permanentes ou internos eventuais, ou mais recorrem a formadores 

externos, a prestadores de serviços? 

 

DRH/JG- É misto, é misto. Portanto é assim, temos alguns formadores internos, não temos 

tantos quantos desejávamos, embora estamos a caminhar para ter cada vez mais 

formadores internos, mas é isto, temos alguns internos e temos também externos. Depende 

das áreas, pronto, em áreas muito técnicas procuramos ter internos, até porque temos 

know-how na casa e há que o aproveitar para o poder passar para os colegas. Sei lá, numa 

área, eu por acaso há bocadinho não lhe falei numa área por, enfim, por razões, se calhar, 

portanto… não é por ter menos importância, mas portanto, nos últimos… sim, talvez nos 

últimos um, dois anos também, temos tido um enfoque muito grande na segurança. Porquê? 

Por duas razões: por um lado, por exigências dos clientes, de facto posso-lhe dizer que, 

neste momento, há uma formação que se chama “Em segurança”, que é uma formação de 

dois dias, que qualquer colaborador que trabalhe, por exemplo, no grupo EDP, tem que ter. 

Qualquer colaborador, e quando a gente, enfim, para nós é significativo porque temos muita 

gente que trabalha na EDP; todas, enfim, eu diria que uma grande parte, talvez metade das 

nossas unidades de negócios, trabalham como grupo EDP. … (?) eléctrica, eles são, por 

excelência, a empresa eléctrica, portanto, a REN e a EDP, mesmo as duas. E portanto, eles, 

por uma questão de segurança também, e acho que muito bem, criaram esses princípios e 

obviamente que nós, por inerência também, e também por preocupações de segurança, quer 

a nível de fábrica, quer a nível das pessoas que se deslocam e que estão nos projectos no 

exterior, toda a gente tem que ter essa formação, o que fez com que tivéssemos imensas 

acções e que tivéssemos imensa gente a passar por esses passaportes, que a gente … (?) 

“passaportes de segurança”, que é uma acção de dois dias e que, basicamente é assim, 

sensibiliza as pessoas para as questões principais da segurança, e então quem trabalha na 

fábrica eléctrica… 

 

AB- Segurança, é Higiene e Segurança no Trabalho ou Segurança de Edifícios, 

Planos de Emergência? 

 

DRH/JG- Não. É, digamos, embora a sensibilização, obviamente, seja global, mas a ideia é 

ser segurança, segurança mais do posto de trabalho. Porquê? Porque é mais na perspectiva 
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do posto de trabalho; se eu vou trabalhar numa central eléctrica, obviamente que há um 

conjunto de, enfim, de questões e de princípios que eu tenho que respeitar e que devo 

respeitar, até para prevenir e evitar acidentes. Portanto, não é na perspectiva mais global, 

porque aí há pouca gente que trabalha nessa área, a não ser que tenhamos, por acaso, em 

termos, nós não trabalhamos muito em termos de segurança de edifícios, como negócio, não 

temos … (?). Portanto, é mais na perspectiva de segurança nos locais de trabalho. 

 

AB- Muito bem. Portanto, os coordenadores, a equipa de formadores, já disse que a 

maior parte… 

 

DRH/JG- Ah! Estava a dizer-lhe, na área da segurança, de facto temos formadores internos, 

aí é que temos internos, são todos nossos, porque fizemos um protocolo com o ISQ, porque 

há uns tempos atrás só a EDP e o ISQ é que tinham formadores para fazer esta formação, 

aquela que … (?) e então, como nós tínhamos tantas necessidades, era tanta gente que 

tínhamos para formar, depois eram os sub-empreiteiros, com quem nós trabalhamos, 

também precisavam de formar pessoas e tal. Bom, então propusemos ao ISQ que eles 

dissessem: “Ok, olhe, se vocês quiserem, nós temos pessoas certificadas em formação de 

formadores, temos pessoas que são técnicos de segurança” – que eram alguns dos requisitos 

que eles exigiam – “e portanto, se quiserem dar alguma formação em específico para eles 

poderem esses passaportes, tudo bem”. E eles aceitaram, obviamente, porque era, …(?), 

porque eles não conseguiam responder, estavam com respostas … (?), cinco, seis meses, 

“Epá, isso é impossível que a gente quer a pessoa a trabalhar. No próximo mês tem que ir 

para a obra e não pode ser”. Portanto, eles aceitaram de bom grado e, neste momento, toda 

a formação a esse nível, é feita com formadores internos e, inclusivamente, fazemos 

também para os nossos sub-empreiteiros, porque estão em parceria connosco e acabamos 

por lhes dar… 

 

AB- E assim outros formadores internos, da sua direcção, tem? Ou tem técnicos de 

formação? 

 

DRH/JG- Não. Nós, na nossa direcção, não temos. Temos é pessoas que têm as suas funções 

técnicas e depois, em acumulação, também têm a função de formador. Aqueles 

permanentes, não temos. 

 

AB- Claro. E tem técnicos de formação, pessoas na sua equipa que se dedicam 

exclusivamente à formação? 

 

DRH/JG- Sim, aquela que … (?) há bocadinho, portanto, nós temos uma responsável por 

…(?) plano de formação do grupo, que tem, depois, duas pessoas a dar apoio mais directo. 

Podemos dizer que são três pessoas afectas, exclusivamente, à área da formação. 

 

AB- Muito bem. Outra questão, daquilo que começou por referir, e portanto, falava 

de diagnósticos de necessidades, pareceu-me que se referia, também, à 
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responsabilidade que cada um tem que assumir na formação. Pareceu-me que se 

estava a referir às chefias. 

 

DRH/JG- Sim, exactamente, sem dúvida. Portanto, aquilo que estávamos a referir é que, 

quando fazemos um levantamento, embora no sistema de avaliação apareçam, obviamente, 

mencionadas muitas acções e muitas necessidades, portanto, elas são depois muito filtradas, 

quer por nós, quer depois novamente pelas direcções, digamos, de cada unidade de negócio, 

porque, pronto, aquilo no fundo é um documento que é, como eu lhe tinha dito, é anual e é 

feito entre a chefia e o colaborador, mas é feito pela chefia directa. A chefia directa, muitas 

vezes pode ser um chefe de secção, ou pode ser um encarregado, ou pode ser um 

engenheiro, mas que, enfim, não é o director que está a ver cada situação “Ok, este pediu 

isto” ou “mencionaram isto, e portanto, está aprovado”. Não fica aprovado à partida, fica 

apenas mencionado como uma necessidade a desenvolver; depois quando nós fazemos, de 

facto, o filtro e juntamos, de facto, dizemos “Olhe, as suas acções que estão previstas e que 

estão identificadas, são estas”. E depois então eles fazem um filtro e, mediante os 

objectivos, mediante as prioridades, eles dizem: “Ok, este, acho que sim. Este, acho que 

não.”. No fundo, vão filtrar para que nasça o plano final de cada unidade. E obviamente que 

há ali muitos ajustamentos, … (?) às vezes, há muitas necessidades que são as próprias 

chefias que identificam, chefias/direcção, e muitas vezes não nos níveis intermédios, quer 

dizer: “Pronto, esta pessoa, achámos que devia fazer o curso de liderança”; a pessoa, não 

quer pensar nisso sequer, porque acha que não sei o quê. Mas se a chefia acha… Portanto, e 

depois vai complementar, obviamente, o plano. 

 

AB- Duas questões mais. Uma é a questão da avaliação: como é que, que 

instrumentos, se é que têm… 

 

DRH/JG- Da avaliação da formação? 

 

AB- Da formação, desta formação toda que fazem. 

 

DRH/JG- Como, uma vez que está a fazer um trabalho nesta área, já ouviu muita coisa, e 

obviamente que esta área, esta área é uma das áreas mais importantes, não é? 

 

AB- E mais difícil. 

 

DRH/JG- Mais importante e mais difícil, exactamente. E principalmente a avaliação da 

eficácia, aquilo que a gente chama a avaliação da eficácia da formação. Porque, avaliação, a 

gente faz, temos vários instrumentos para fazer. Outra coisa é a avaliação da eficácia da 

formação… 

 

AB- Está a referir-se à satisfação, não é? Há aquele questionário no final e isso faz-

se… 
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DRH/JG- Pronto, até porque, por várias razões, a avaliação no final é obrigatória a vários 

níveis e, em termos do processo de formação, também. E fazemos a vários níveis, fazemos a 

avaliação da acção pelo formador, pelos formandos, e pela própria estrutura de formação. A 

questão, muitas vezes, é a avaliação da eficácia e, obviamente que isso é no seguimento 

daquilo que se verifica depois nos locais de trabalho, não é? É aí que a questão é mais 

complexa. Nós, de facto, fazemos, temos vindo a fazer, aliás, não estamos a fazer ainda 

como desejamos, mas a ideia é reforçar aí, é fazer como, e tem que ser um bocado acção a 

acção, porque há acções que a gente vê mais facilmente o resultado, outras não. Mas 

fazemos com questionários, e aí os questionários que fazemos é, quer à chefia, quer ao 

colaborador. Portanto, fazemos, por regra é seis meses após a formação, e portanto, 

nalgumas áreas, como lhe referi, é mais fácil, porque enfim, se calhar é fácil saber se a 

pessoa aprendeu Excel e está a trabalhar no dia-a-dia e, de facto, foi útil a formação. Mas 

quando vamos para outras áreas, é mais complexo… sei lá, se for na área da segurança 

também é importante saber se, de facto, não tem havido muitos acidentes, acidentes 

graves, etc, pronto, significa que, de facto, a sensibilização, aquela formação que se tem 

feito tem dado alguns frutos, não é? Noutras áreas, às vezes, é muito complicado, pronto, 

sei lá: desde áreas de formação em gestão de quadros superiores, como falámos, em que a 

pessoa vai fazer um aperfeiçoamento em liderança, pronto, é muito mais complicado agente 

avaliar. E mesmo que seja pedido à chefia «olhe, avalie-me lá em que medida esta pessoa 

melhorou ou não o seu desempenho depois desta formação», não é fácil, de facto, não é 

fácil, quer dizer, é muito subjectivo, é muito…mas dados comportamentais, obviamente, 

também. Há ali áreas em que é mais fácil. Por exemplo, nas línguas também, nas línguas 

também é mais fácil avaliar. Pronto, mas confesso que é uma área… 

 

AB - Se aplica ou não aplica, não é…? 

 

DRH/JG- É, é… que é a área mais complexa. É a área onde… eu acho que a nível global, 

quem trabalha nesta área, tem muito a fazer-se para se poder avaliar, para podermos ter 

instrumentos com maior garantia, com maior eficácia, mas que passa por muita coisa, 

obviamente; passa por definir muito bem planos de formação, passa por definir/medir (?) 

objectivos da formação, por circular/situar (?) bem os objectivos da formação e depois 

recolher modelos, mas sabe que é a área talvez onde, pronto,  há muito trabalho a fazer. 

 

AB – Ainda uma outra questão, que era... que não me falou nisso que é a formação 

ou um plano que tenham para a integração de novos colaboradores. Há alguma 

coisa em especial? 

 

DRH/JG- Sim. Pois, eu não lhe falei intencionalmente porque, em princípio, …(?) este posso 

depois emprestar-lhe também, que é o nosso …(?) manual da …(?) só para ter uma ideia. 

Porque… por uma razão simples: por um lado, porque nós temos feito a esse nível, temos 

dados os primeiros passos, é verdade. Estamos a melhorar significativamente, porquê? 

Porque aí temos tido uma preocupação muito básica que é, por um lado, fazer… estamos 

agora muito com a integração ao nível da equipa onde a pessoa vai trabalhar. Portanto essa 
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é a nossa preocupação maior, primeira. Neste momento estamos a evoluir para uma 

preocupação de integração mais a nível do grupo, ou seja, no fundo é no âmbito do 

acolhimento, e já começámos este ano a fazer, fazer digamos grandes grupos de recém-

admitidos, sejam estagiários, sejam pessoas com contratos, etc, e que tenham uma 

informação, digamos, mais global daquilo que é a EFACEC, que é o grupo EFACEC: onde 

estamos, o que fazemos… no fundo, esta informação que eles têm por outra via, 

obviamente, informatizada, na intranet do grupo têm essa informação, mas, pronto, de facto 

é diferente nós sentarmos as pessoas, ou seja, duas horas ou três horas em que explicamos 

uma série de coisas ao nível do grupo, não é? Outra coisa é a preocupação que cada um tem 

que ter, se vai à intranet, se depois vai saber isto ou vai ver aquilo, não é? E, portanto, 

vamos… já fizemos este ano algumas acções destas, não muitas, mas é um dos objectivos 

que nós temos para 2007, de facto, fazer com que toda a gente passe por essa prática (?) e 

que depois nessa formação vamos envolver também a área de “qualidade, higiene e 

segurança”, para já, porque é mais um dos requisitos que queremos transmitir a toda a 

gente, essa sensibilização, não é? E juntamos o útil ao agradável e vamos falar sobre o 

grupo no seu conjunto e depois as preocupações na área da segurança, higiene… mas essa é 

uma área em que estamos ainda, enfim, ainda a desenvolver. 

 

AB - Toda esta formação que referiu é desenvolvida, promovida, organizada, 

supervisionada aqui pela Direcção, mas admite que haja outras áreas da empresa 

que organizam eles próprios ou que fazem formação? Pode não ser formação 

formal, podem não ser cursos, mas outras situações que levam à aprendizagem das 

pessoas? 

 

DRH/JG- Sem dúvida e que nós, normalmente…(?) no nosso grupo o que nós consideramos 

formação no posto de trabalho ou no on job, normalmente, nós não consideramos como 

formação, enfim, para efeitos de horas de formação. 

 

AB- Não considera, nomeadamente, ao fim do ano quando preenche o balanço 

social? 

 

DRH/JG- Não, não. Não consideramos, enfim, e, provavelmente, não iremos considerar no 

futuro, porque por lei é uma formação muito de aprendizagem, não é? Portanto, depende da 

situação, mas a ideia é… e alias, agora vamo-nos debater com essa situação, porque como 

sabe, em termos da legislação saíram uns mínimos que têm de cumprir, etc, etc, através do 

código do trabalho, que estamos… que todas as empresas estão agora a ver como é que 

respondem àquilo e como é que se vai responder, porque de facto o diploma é muito vago, e 

já há obviamente várias instruções e vários indicadores do próprio Ministério do Trabalho, de 

que, enfim, qualquer acção que façamos, mesmo no posto de trabalho, desde que seja 

registada, portanto, que seja registada a dizer «olha, a pessoa esteve nesta formação para 

trabalhar com o equipamento x e que levou meia hora e que a pessoa, de facto, concebeu 

(?) este conteúdo de formação, etc, etc»; desde que seja registado e assinado e que seja no 

horário de trabalho ou não, não interessa, portanto, funcionará e contará para efeitos de 
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horas de formação. De facto, não temos essa prática porque, quer dizer, a preocupação é 

que a pessoa aprende aquele métier, quer dizer, se eu tenho ali jovem… (?) recém formado, 

quer dizer, eu não vou contabilizar as horas que utilizam ali a aprender os projectos e a fazer 

propostas e a aprender a fazer projectos de obras com os colegas, não é? Mais velhos, não 

é? Porque senão então diria «bom então ele está sempre em formação, está sempre a 

aprender». Portanto, não a registamos dessa forma e, portanto, só em situações que sejam 

muito óbvias, ou seja, em que a pessoa queira aprender ali a trabalhar com aquele 

equipamento e, como tal, não produziu; e foram horas, de facto, perdidas para formação. 

Eventualmente vamos registar, até para contabilizar, digamos, para o número de horas de 

formação. Mas aquelas que são on job normalmente não contabilizamos. Agora é obvio que 

fazemos muita. Como sabe, é a formação, diria que é a formação mais rica e mais eficaz, 

não é? Essa é que é a melhor, de facto. 

 

AB – Com os colegas mais experientes e no posto de trabalho…? 

 

DRH/JG- Exactamente. 

 

AB – A última questão mesmo era sobre - é mais a sua opinião enquanto 

especialista nesta área -, sobre o futuro e as tendências. Já referiu algumas 

tendências ao longo do seu discurso, mas que tendências ou como é que antevê a 

formação no futuro? Quais é que são as linhas de orientação: é com cursos? Ou 

com outro tipo de acções? Como é que deve basear-se? Os princípios…? 

 

DRH/JG- Como deve ter reparado, nós não falámos muito na formação à distância, nem na 

formação… pronto, que eu agora começava a pedir (?) formação através da intranet, 

Internet e etc. que se faz a vários níveis. Nós não fizemos muita referência a isso, talvez 

porque a nossa realidade, a nossa população e os nossos negócios talvez não se prestem 

tanto a isso, embora há muitas áreas em que se pode fazer isso. De qualquer modo, eu acho 

que a perspectiva é sempre de… como sabe, cada vez mais tendemos e caminhamos para 

uma maior especialização, não é? Nas várias funções, nas várias áreas, não é? E, 

naturalmente, a formação vai ter de acompanhar. Portanto, cada vez mais, quando eu lhe 

falei na gestão de projectos, se tivéssemos a falar há três ou quatro anos atrás isto não 

existia, quer dizer, «gestão de projectos, isso é o quê? Ah, é fazer ali uma obra?» Pronto, 

fazia-se muito ainda com base no bom senso e naquilo que as pessoas acham que cada um 

pode transmitir, pode organizar e pode gerir e tal. Não, hoje em dia, já sabemos que há ali 

determinados aspectos, determinados pontos que têm que ser respeitados se queremos 

fazer, mas isto tem de ficar aqui tudo arrumado (?). Pronto, é como na gestão da empresa: 

se olhamos só um aspecto, enfim, há outros que perdemos de vista e, portanto, podemos ter 

alguns efeitos que não são os mais desejados. Portanto, em gestão de projectos acontece 

um pouco a mesma coisa: é uma coisa que, como estávamos a falar, se há alguns anos atrás 

não falaríamos, hoje já estamos a falar. Ok, já estamos a falar e queremos pessoas 

especializadas a fazer aquilo e cada vez mais vai ser assim. Cada vez mais vai ser assim.  
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A tendência, eu digo que a tendência cada vez mais, se quisermos assim em termos macro, 

é cada vez mais haver muita auto-formação. Eu acho que cada vez mais caminhamos… 

aquela questão de há uns anos trás dizermos «bom, mas as empresas é que têm de 

proporcionar formação», etc, eu acho que se vai diluindo muito, ou seja, o mercado de 

trabalho, como sabe, cada vez está mais competitivo, cada vez há mais desemprego, 

portanto, no fundo, as pessoas cada vez mais têm a noção que ou têm valências, que são 

valências individuais, que se não as cultivam por via, enfim, …(?) solicitam, têm que cultivar 

individualmente, porque o que é certo é que só assim conseguem depois singrar… e, 

portanto, aí vai ser muito, ou seja, se calhar vamos ter muito menos formação na questão 

da informática e no geral (?) porque as pessoas vão ter que, naturalmente, trabalhar com 

aquilo como escrevem, lêem e falam, e muito mais virada para a especialização nos vários 

campos em que a pessoa trabalha. Portanto, diria que isso é inevitável. 

 

AB – Outra tendência que já tinha referido era a questão dos formadores internos. 

Referiu há bocado como sendo uma tendência… 

 

DRH/JG- Também. Pois, também… embora no nosso caso, enfim, pronto, só em áreas muito 

específicas. Por exemplo, na área de gestão de projectos faz algum sentido também, não é? 

Porque depois as pessoas já têm uma grande experiência, um grande background, em 

termos de gestão de projectos, podem, obviamente, ajudar muito os mais jovens, porque, 

no fundo, é ensinar sobre o métier que eles melhor dominam. Essa também. Vai ser uma 

tendência natural, mas acho que vai depender de organização para organização. 

Depois o on job que eu acho que se vai manter cada vez mais. A questão mais crítica vai ser 

“como é que se aprende cada vez mais em cada vez menos tempo?” Vai ser sempre assim. 

Vai ser cada vez mais… até porque agente quer - voltando a falar na gestão de projectos 

porque a conheço melhor – A gente cada vez quer é gente mais jovem a conseguir gerir 

eficazmente projectos em menos tempo, «mas eles entraram há dois ou três anos e como é 

que agente lhes vamos dar um projecto desta dimensão?». Pronto, porque o tempo urge e, 

quer dizer, não temos tempo para nada e, portanto, temos que o rentabilizar da melhor 

maneira e não posso estar à espera que ele, enfim, chegue a daqui a não sei quantos anos 

para poder ter… muitas vezes quer para desenvolvimento de carreira deles, quer mesmo em 

termos de necessidades dos clientes e de equipas, quer dizer, temos, às vezes, tanta 

diversidade, em termos de projectos e de necessidades operacionais, que temos que dizer 

«bom, mas nós temos de lançar alguém», «os mais jovens temos que os lançar para eles 

poderem ganhar experiência». Pronto, e a questão é: «e eles estão preparados?». E às 

vezes… já tivemos situações que, pronto, dissemos «bom, se calhar, precipitámo-nos um 

bocado; se calhar devíamos ter esperado um bocadinho em vez de o lançar já». Pronto, mas 

é, de facto, essa preocupação: é o aprender cada vez mais… e onde é que se aprende mais 

aquilo que fazemos? Como agente sabe, na formação, é “aprendi, fazendo” é onde se 

aprende melhor e mais rapidamente. Por isso é que o on job, não é? Aprender, de facto, 

fazendo. 

 

AB – É, de facto, uma tendência? 
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DRH/JG- É. Eu aprendi que isso é para reforçar e bem, para continuar a ser no futuro 

também. 

 

AB – Muito obrigado. Não sei se há alguma coisa que queira acrescentar…? 

 

DRH/JG- Acho que no global, aquilo que falámos no global… 

 

AB – Haveria muito mais aspectos a aprofundar, mas ficará para uma outra 

oportunidade. Para já… 

 

DRH/JG- As questões talvez, assim, mais abrangentes, mais macros, acho que está… 

 

AB – Está o essencial. Muito obrigada. 
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3. Relatório da entrevista 

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

com uma vasta abrangência em matérias de formação e desenvolvimento de recursos 

humanos altamente especializados.  

Para além da formação em si, parece notória a importância que a comunicação interna tem 

na empresa e as várias formas que ela assume. Ainda que tal não tenha sido devidamente 

explorado nesta entrevista, é fácil perceber que existe uma aposta na comunicação com 

vista à partilha de informação e conhecimento, e com vista a “envolver os colaboradores nos 

processos e nos negócios”. 

Trata-se de uma empresa que possui um plano anual de formação que se constrói com base 

também no sistema de avaliação de desempenho e a própria formação estrutura-se de 

acordo com a própria organização do trabalho. Não há uma segmentação das funções 

comerciais, de concepção ou de marketing. A lógica de trabalho assenta numa lógica de 

projecto em que o mesmo técnico - um gestor de projecto, desenvolve o projecto, fornece-o, 

elabora a proposta comercial e faz o acompanhamento pós-venda. 

Por outro lado, existe um trabalho que é desenvolvido em equipa. Há toda uma equipa que 

fica afecta a um projecto, o que pode durar vários anos. No final do projecto, cada um dos 

elementos integra um novo projecto. Esta lógica desvia-se da tradicional estrutura e 

organização  habitual nas empresas em que existem várias áreas que são especializadas e 

em que  cada uma se responsabiliza por uma parte do trabalho. 

Do conteúdo da entrevista é possível identificar um conjunto de problemas - chave e pistas 

de investigação. 

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

- Existe um catálogo de cursos porque muitas necessidades se mantêm mas existem muitas 

acções individuais para formação realizada no exterior; 

- Existe uma nova área que é a acreditação em gestão de projecto que dá uma credenciação 

como gestor de projecto a engenheiros que trabalham nessa área; 

- Existe uma preocupação não em termos de formação mas mais de desenvolvimento de 

produto, em R&D (research and development); 

- Cada vez mais caminhamos para ter formadores internos; 

- A avaliação da “eficácia” é realizada junto das chefias e colaboradores 6 meses após a 

formação; 
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- A formação no posto de trabalho é de aprendizagem e por isso, na empresa, não é 

considerada formação. 

Tendências para o futuro da formação: 

- A formação tende a uma maior especialização nas várias funções e nas várias áreas, como 

é o caso da gestão de projectos; 

- A autoformação será uma tendência pelo facto de o mercado de trabalho estar mais 

competitivo e as pessoas têm que cultivar a sua própria formação; 

- A formação on-the-job e aprender cada vez mais em menos tempo, é outra tendência 

relacionada com as próprias necessidades dos clientes e das equipas de trabalho de projecto 

– “Aprender fazendo é onde se aprende melhor e mais rapidamente” 

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: 

- Para os engenheiros, existe uma aposta na formação complementar na área comercial e 

marketing dado que no seu trabalho de gestão de projectos, têm que conceber, desenvolver, 

implementar e acompanhar o projecto em todas as suas vertentes: comercial, técnica, de 

marketing e de pós-venda; 

- Se as empresas possuem mão-de-obra altamente qualificada e know-how há que 

aproveitar esse recurso, como formadores, para a formação interna; 

- Muitas das necessidades de formação identificadas pela chefia não são necessariamente as 

mesmas identificadas pelo próprio indivíduo ou pela direcção. É da filtragem realizada a 

posteriori que nasce o plano final de formação de cada unidade; 

- A avaliação da “eficácia” da formação através de questionários às chefias é um processo 

subjectivo; 

- Devem as horas de formação informal no posto de trabalho, em que o indivíduo está 

normalmente a realizar as suas tarefas mas simultaneamente a aprender com um colega, ser 

consideradas horas de formação? “nós não contabilizamos as horas em que eles (os engenheiros novos) estão 

a aprender os projectos com os colegas mais velhos porque se não, eu diria: bom, ele está então sempre em formação, 

não é?”; 

5. Relatório do Processo de entrevista 
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Com a duração de 45 minutos, a entrevista ao director de Recursos Humanos da Efacec, 

decorreu com toda a normalidade, numa base de confiança. Depois de um contacto 

telefónico solicitando a colaboração, através de um outro DRH entrevistado, foi de imediato 

garantida a marcação da entrevista por parte do DRH. A entrevista realizou-se nas 

instalações da própria empresa, em Carnaxide.  

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

conteúdos/ tópicos para a entrevista. 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 na Internet, no site 

institucional, e através da consulta de documentação facultada na entrevista 

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.  

Muito disponível para colaborar, o DRH facultou-nos algumas publicações (Manual de 

acolhimento na empresa e uma brochura de apresentação do Grupo Efacec) com informação 

sobre a empresa e disponibilizou-se ainda para outros dados que fossem necessários. 

A transcrição da entrevista e a elaboração do relatório, foram realizados no próprio dia e dias 

seguintes ao da entrevista e, posteriormente enviados ao DRH para validar os dados.  

 


