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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ01 

Tipo de Documento: Texto de apoio/ Branqueamento de Capitais 

Descrição: Dec-Lei de apoio à acção de formação sobre Branqueamento de Capitais 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do mesmo 

género é um exemplo típico ou uma 

excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

Estabelece medidas de 

natureza preventiva e 

repressiva de combate ao 

branqueamento de 

vantagens de 

proveniência ilícita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia da República Junho 2008 Quando existem acções de formação 

com Jurista, é habitual haver a 

documentação de apoio e a mesma se 

basear nos Dec. Leis que sustentam o 

motivo da formação. 

Rectificado em Agosto 

do mesmo ano. 

É um documento 

seleccionado e nele 

consta essa indicação. 

 

O documento foi 

imprimido directamente 

da Net e com o objectivo 

de se tornar uma leitura 

mais fácil, foi imprimido 

com letra 12. 

*Baseado em Bell (1997:94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ02 

Tipo de Documento: Programa de formação 

Descrição: Programa da acção de Branqueamento de Capitais a entregar aos participantes 

 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do mesmo 

género é um exemplo típico ou uma 

excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

O programa de formação 

desta acção tem 

definidos os seguintes 

pontos: 

- Objectivos 

- Destinatários 

- Competências a 

desenvolver 

- Modalidade de 

formação 

- Conteúdos por cada 

módulo 

- Duração 

- Data e local 

- Horário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi elaborado pelo Dept 

Jurídico em conjunto com a 

área de PDO. 

Este tipo de documento surge 

e é preparado para ser 

entregue juntamente com 

toda a documentação de 

apoio aos participantes. 

É uma excepção na medida em que 

cada área de formação organiza esta 

informação à sua maneira. Não 

constitui portanto um documento de 

base, usado como modelo por todos 

quantos participam e organizam a 

formação. 

Não foi alterado. 

 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ03 

Tipo de Documento: Teste de avaliação de conhecimentos 

Descrição: Avaliação de conhecimentos da acção de formação de Branqueamento de Capitais 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do mesmo 

género é um exemplo típico ou uma 

excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

 

Tem folha de rosto com 

o nome de cada 

participante, a 

designação da acção, a 

data e horário. Tem 

indicação para devolver 

à formadora até 4 dias 

depois da formação. 

 

Existem no seu interior 4 

exercícios a serem 

respondidos com 

respostas de escolha 

múltipla ou do tipo V/F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi produzido pela formadora e 

Deptº Jurídico, mas com base 

nos suportes e informação que 

procedem do ISP. 

Foi produzido 

especificamente para esta 

acção de formação. 

A avaliação de conhecimentos 

posterior à acção de formação não é 

uma prática sistemática para todas as 

acções. Apenas se realiza 

pontualmente. 

Não foi alterado. 

*Baseado em Bell (1997:94) 



5 

 

Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ04 

Tipo de Documento: Norma interna sobre Branqueamento de Capitais 

Descrição:  Norma que serviu de suporte à formação e entregue aos participantes – “Norma geral nº 9/2006” 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a documentos do mesmo 

género é um exemplo típico ou uma 

excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

 

As normas na empresa 

seguem um formato 

normalizado e 

numeração sequencial. 

Nomeia o responsável na 

empresa pela temática, 

refer o âmbito de 

aplicação, os deveres de 

actuação, os deveres de 

identificação e outros 

deveres. Especial 

referência ao “dever de 

formação” em que o 

responsável pela 

Prevenção de 

Branqueamento de 

Capitais deve propor e 

realizar com a DP 

(Direcção de Pessoal) 

acções de formação 

regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O doc está assinado pelo 

Administrador Delegado Ivan 

de la Sota e foi construída 

depois da legislação. 

Surgiu em Outubro de 2008 

na sequência da alteração da 

legislação de Agosto. 

Este é um exemplo típico de normas 

internas de distribuição a todos os 

trabalhadores. 

Este documento é a 

versão 3 e vem substituir 

versões anteriores, a 

primeira de 2006. 

Contém 2 anexos. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ05 

Tipo de Documento: Participações e horas, custos e formação interna e externa 

Descrição: Estatísticas de formação da empresa 

Os conteúdos e termos utilizados 

Quem o 

produziu e, 

com que 

objectivo 

Quando e em 

que 

circunstâncias 

foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um 

documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

- No documento “participações e horas” é notória uma queda de 2007 para 2008 

quer no nº de participantes, quer no número de horas de formação. 

- No documento “horas e custos” a média de horas de formação por trabalhador 

situava-se em 37h (até Outubro) e era inferior ao ano anterior (44h no mesmo 

período) 

- No documento “Distribuição p/ Externa/ Interna” houve 601 participantes em 

acções externas e 1045 em acções internas o que representou 18525 horas de 

formação externa e 4595 de formação interna. 

A formação interna é a que é realizada por formadores internos. 

- No documento “distribuição dos custos por tipo de formação” relativo a 2008 é 

patente que o tipo de formação no qual a empresa mais investe é Inglês, seguido 

da formação comportamental e seguido depois dos apoios a pós-graduações e 

mestrados.  

Os gastos em formação em Inglês têm vindo a aumentar anualmente desde 2004. 

Em 2007 o maior investimento foi em formação na área comportamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela área de 

PDO para 

divulgar junto 

das outras 

direcções e 

para controlo 

interno. 

Produção 

mensal. 

Sem elementos para 

avaliar. 

Sem elementos 

para avaliar. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ06 

Tipo de Documento: Balanço Social 

Descrição: Balanço Social de 2007 

Os conteúdos e termos utilizados 

Quem o 

produziu e, 

com que 

objectivo 

Quando e em 

que 

circunstâncias 

foi 

produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a 

documentos 

do mesmo 

género é um 

exemplo típico 

ou uma 

excepção? 

É um 

documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

 

- Nº de pessoas ao serviço em 31/12/2007= 659. Com contrato permanente são 641 e com 

contrato a termo certo são 17. Durante o ano saíram da empresa 68 pessoas, a maior parte 

com contrato permanente. Os motivos foram o mútuo acordo, a pré-reforma e os restantes por 

iniciativa do trabalhador 

- Durante o ano, um total de 66 pessoas foram promovidas: a maior parte, por mérito; 

também por antiguidade e outros motivos. 29 Trabalhadores foram reconvertidos 

- Estrutura etária do pessoal: A maior parte entre os 35 e os 54 anos de idade sendo o nível 

etário médio de 42 anos 

 - Mais de 50% dos trabalhadores tem antiguidade superior a 15 anos 

- Níveis de habilitação: Mais de 50% tem ensino secundário e mais de 30% tem ensino 

superior universitário 

- Sexo: 47% feminino e 53% masculino 

- Horas não trabalhadas por formação profissional = 36.742. Destas, mais de 30.000 horas 

foram realizadas com formação no exterior. 

- Custos com formação profissional = 562.927,50 Eur. Destes, mais de 500.000 Eur foram 

gastos com formação externa 

- Nº total de acções de formação = 253, sendo 56 internas e 197 externas 

- Nº total de participantes nas acções de formação = 2016 

Participantes Dirigentes 
Quadros 

superiores 
Quadros médios 

Profissionais 
altamente 

qualificados Total 

Total 2 173 456 1385 
2016 

Acções internas  - 43 218 785 1046 

Acções externas 2 
130 238 600 970 

 

A maior parte participa em acções de formação interna mas com reduzida diferença. A maior 

parte dos participantes são os profissionais altamente qualificados ficando por definir esta 

diferença em relação aos quadros. Os quadros superiores frequentam essencialmente acções 

externas. Os quadros médios e os profissionais altamente qualificados tanto participam em 

acções internas como externas. 

 

- Nº trabalhadores deficientes = 8 

- Nº de estabelecimentos = 32 

- Nº total de acidentes de trabalho = 8 

- Medicina do trabalho = Exames periódicos: 484; Exames complementares: 188 

- Em “outras modalidades de apoio social” a empresa apoiou essencialmente com 

alimentação, seguida de seguros especiais, de adiantamentos a empréstimos, de grupos 

desportivos, apoio a habitação e, não indica ter gasto com apoio a estudos. 

 

 

Área da 

Recursos 

Humanos para 

enviar para 

MTSS 

(Gabinete de 

Estratégia e 

Planeamento) 

Anualmente 

pela área de 

Recursos 

Humanos 

Doc. oficial Doc. integral 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ07 

Tipo de Documento: Norma de Organização nº 07/2004 

Descrição: Norma que estabelece competências e funções da Direcção de Pessoas 

Os conteúdos e termos utilizados 
Quem o produziu e, 

com que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como 

surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um 

documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

Funções do órgão Planeamento e Desenvolvimento Organizacional: 

- Apoiar a direcção na implementação das políticas e práticas de 

desenvolvimento organizacional 

- Coordenar o preenchimento e resposta a inquéritos, questionários e 

pedidos de informação de organismos públicos e instituições oficiais 

- Coordenar o desenvolvimento e execução de programas de 

formação adequados às necessidades internas de desenvolvimento de 

competências e planeamento de carreira 

- Elaborar indicadores de gestão 

- Definir conteúdos de acções de comunicação, informação e 

sensibilização aos colaboradores da empresa e implementar, através 

dos meios adequados disponíveis ou com colaboração da DMPQ, no 

âmbito da actuação desta (revista, newsletter, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

Delegado é quem 

assina as Normas 

Internas. Tratou-se de 

alterar designação da 

área de Direcção de 

Pessoas. 

Surgiu em 2004 

aquando da criação 

da Direcção de 

Pessoas  e Recursos.  

Exemplo tipo de 

Norma de 

Organização. 

Versão 0 em 

2004 estabelece 

as funções e 

estrutura da 

Direcção de 

Pessoas e 

Recursos. 

Versão 01 em 

2007, alteração 

para Direcção 

de Pessoas. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ08 

Tipo de Documento: Organograma global 

Descrição: Organograma da estrutura da empresa em Portugal 

Os conteúdos e termos utilizados 
Quem o produziu e, 

com que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

 

No organograma é possível ver dependentes do 

Conselho de Administração, as várias direcções dos 

ramos de seguros, para além da Direcção de Pessoal 

cujo director acumula com a Direcção dos Serviços 

Jurídicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcção de Pessoal. Documento da DP 

actualizado em 2008. 

Organograma 

simples da estrutura. 

Edição de Outubro 2008. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ09 

Tipo de Documento: Organograma da Direcção de Pessoas  

Descrição: Organograma da Direcção de Pessoas e Serviços Jurídicos 

Os conteúdos e termos utilizados 

Quem o produziu 

e, com que 

objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como 

surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é 

um exemplo típico 

ou uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

 

Neste organograma é possível verificar a organização e estrutura da DP: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcção de 

Pessoal. 

Documento da DP 

actualizado em 

2008. 

Organograma 

simples da 

estrutura de 

DP/SJ. 

Edição de 

Novembro 2008. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ10 

Tipo de Documento: Manual do Colaborador  

Descrição: Dossier entregue aos novos trabalhadores 

Os conteúdos e termos utilizados 
Quem o produziu e, 

com que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como 

surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um 

documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

Tem os seguintes separadores e conteúdos: 

1) Bem vindo 

- Índice 

2) Allianz Portugal 

- História, visão, objectivos da empresa, compromissos, 

produtos, política de Qualidade, as Pessoas, a Formação e 

desenvolvimento, Política de formação, Eventos e 

Delegações 

3) Grupo Allianz 

- Números, 117 anos de história, Leadership values, 

Indicadores, Marcas, Centros de Formação do grupo,… 

4) Actividade Seguradora 

- Os seguros no mundo, o Seguro em Portugal, 

desenvolvimento, evolução,… 

5) Informações práticas e FAQ’s 

- Informações práticas, restaurantes, siglas, dicionário de 

Seguros,… 

6) Estrutura 

7) Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzido pela DP/ 

PDO para apoiar na 

integração de novos 

trabalhadores 

 É uma excepção na 

medida em que é 

único e se entrega 

aquando da 

integração de novos 

trabalhadores. 

Dossier 

completo de 

2008 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ11 

Tipo de Documento: Portal de Intranet 

Descrição: Portal de Intranet ao qual todos os trabalhadores têm acesso 

Os conteúdos e termos utilizados 
Quem o produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como 

surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi 

alterado ou editado? 

1. Informação de produtos – De todos os produtos da 

empresa 

2. Ferramentas de simulações para os operacionais da 

empresa e projectos sociais 

3. Gestão de Marketing – Com indicadores internos, 

como prémios de seguros, resultados, custos por 

natureza de sinistros, etc. 

4. Allianz PT e internacional – Informação corporativa – 

Apresenta projectos internacionais e projectos sociais 

em curso, valores de liderança, sustentabilidade. 

Muitos projectos decorrem da reestruturação que se 

iniciou há cerca de 1 década. 

5. Biblioteca – Arquivo de documentos (normas, 

legislação, manuais). Tem glossário de Seguros com 

todas as terminologias, tem um Glossário de termos 

informáticos e tem Dicionário com ferramenta de 

tradução. É uma área central com notícias publicadas 

pró várias áreas da empresa, iniciativas desportivas 

dentro dos mediadores e ou trabalhadores. Todas as 

áreas podem publicar as suas notícias. Tem um link 

para Notícias sobre Segurança Rodoviária – apresenta 

conselhos de segurança para os cidadãos em geral e 

dirige-se ao trabalhador. A Newsletter tem os 

Mercados Financeiros de A a Z com sugestões e 

conselhos aos próprios trabalhadores. Contém ainda 

informação sobre a Expo AZP (projecto em que cada 

área apresentava a sua área de trabalho e o que 

desenvolviam, em diferentes stands). O Projecto CFI 

– Iniciativas de Focalização no Cliente, apresenta 

testemunhos quer de clientes quer de trabalhadores 

sobre experiências que tenham vivido com a empresa. 

O projecto I2S – Ideas to Success, é um projecto 

interno do grupo com o objectivo de que as pessoas 

da empresa possam dar sugestões de melhoria e 

inovação. A Biblioteca tem ainda ferramentas 

informáticas que os profissionais usam para trabalhos 

ou simulações com clientes. 

6. Portal do colaborador – Acesso a todas as 

informações de RH (dados pessoais, dados 

profissionais), dados de remuneração (recibo de 

vencimento, declaração de IRS), Gestão do Tempo 

(marcação e alteração e férias), Vagas internas 

(mobilidade interna e externa), Benefícios para os 

trabalhadores, área de Formação com Politica de 

Formação, Subsídios de formação, info sobre 

despesas quando participam em formação. 

 

 

 

Todos os trabalhadores 

têm acesso através da 

sua chave pessoal. Em 

função do seu perfil têm 

acesso a  diferentes 

conteúdos, mas, em 

geral, os conteúdos são 

os que se detalham a 

seguir. 

 

 

As evidências empíricas 

parecem sugerir uma 

preocupação da empresa 

para com os 

trabalhadores, 

nomeadamente ao nível 

da segurança rodoviária, 

ao nível dos 

investimentos em 

mercados financeiros. 

A empresa descentraliza 

muita informação que o 

trabalhador de forma 

autónoma e desde o seu 

posto de trabalho tem 

acesso e produz (como 

marcar e alter férias). 

Intranet completa 

onde todos os 

trabalhadores da 

empresa têm 

acesso a  

informação 

corporativa, 

ferramentas de 

trabalho, dados de 

RH, mas também 

outros dados de 

interesse geral não 

imediatamente 

relacionados com 

as suas tarefas, 

como seja um 

dicionário, uma 

biblioteca, as 

farmácias de 

serviço,  e a 

possibilidade de 

colocar 

informação e de 

ter acesso a tudo o 

que se faz na 

empresa e fora 

dela, de mais 

relevante. 

 

 

 

O site tem links para 

sites de interesse do 

grupo e  outros de 

carácter geral. A 

APS é um os sites 

onde muitos 

trabalhadores se 

deslocam a 

formação, 

essencialmente, 

técnica. O ISP é a 

entidade reguladora 

da actividade 

seguradora. 

Tem pesquisa de 

contactos (dentro do 

grupo). 

Tem links para 

farmácias de 

serviço, números 

úteis como  118, 

Páginas Amarelas, 

CTT. 

Tem acesso também 

à GIN  - Alz Group 

Intranet – Intranet 

Global. 

O portal encontra-se 

em permanente 

actualização. 

*Baseado em Bell (1997:94) 



13 

 

Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 

Código: DOCALZ12 

Tipo de Documento: Plataforma de e-learning  

Descrição: Conhecimento e navegação pela plataforma de formação a distância - Curso E-Learning “Diversidade” 

Os conteúdos e termos utilizados Quem o produziu e, com que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como 

surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi 

alterado ou editado? 

O curso apresenta-se de uma forma muito 
acessível e com um design e imagem 
cativantes. Os ecrãs constam na sua 

maioria e uma informação geral sobre os 
vários temas abordados e depois, num 
segundo momento, apresentam desenhos 
a exemplificar as situações, colocam-se 
questões com respostas de escolha 
múltipla, e a explicação para a resposta 
dada, o que fornece uma componente 
lúdica ao curso. 
As dimensões apresentadas, abordam, 

entre outros, os seguintes temas: 
- Um alerta para o envelhecimento da 
população e dos empregados 
- Apresenta questões culturais de outros 
países (onde se encontra a Allianz) 
- Apresenta dados sobre a participação as 
mulheres na Administração e em cargos 
de direcção, em França 

- Informa sobre o número das diferentes 
nacionalidades dos trabalhadores da 
Allianz 
- Informa sobre os países com clientes 
- Informa sobre a composição dos 
indivíduos de diferentes nacionalidades 
que compõem o Conselho de 
Administração 

- Alerta para dimensões de racionalidade 
(interna, externa e organizacional) 
- Apresenta-se como uma empresa 
“multigeneracional” 
- Sugere práticas para o trabalho em 
equipas mistas 
- Alerta para  
- Coloca questões sobre a forma de lidar 

com clientes e colegas que têm uma 
diferente capacidade física, orientação 
sexual, um diferente estilo de vida (alerta 
para estereótipos existentes, por exemplo, 
em relação ao estão civil, ou a mães 
solteiras), uma outra religião, diferentes 
origens, outra idade (mais novos e mais 
velhos), diferentes nacionalidades e 
idiomas, questões culturais, vida familiar 

e social, etc. 
 
 
 
 

Pelas  evidências, este curso 
apresenta características de educação 
para os valores e para a cidadania, 

ainda que possa visar objectivos 
ligados ao negócio. Contribui para o 
desenvolvimento dos indivíduos 
como pessoas e através dos exemplos 
práticos, permite alinhar os 
comportamentos e atitudes dos 
trabalhadores, à visão da empresa. 
 
Este aprece-nos ser, desde logo, um 

exemplo de uma situação de 
formação que se enquadra na 
tipologia do desenvolvimento 
pessoal e social dos trabalhadores. 
Ao permitir que todos tenham acesso 
e ao dirigir-se aos trabalhadores 
alertando-os para questões de 
natureza social, ética e moral, o 

curso revela dar um contributo para o 
desenvolvimento dos trabalhadores. 
Ainda que outros interesses, 
económicos ou publicitários possam 
estar por detrás desta acção, ao ser 
realizada por todos os trabalhadores 
da empresa, esta acção deixará as 
suas marcas na forma de acção dos 

indivíduos.  
De notar que, à semelhança do que 
acontece com a Intranet, também 
aqui, a informação é dada aos 
trabalhadores em primeira mão, 
dirigindo-se a eles, mas 
provavelmente, também com o 
objectivo de que estes o apliquem no 

seu contacto posterior com os 
clientes. Existe como que um duplo 
objectivo de formar os trabalhadores 
de per si, em primeiro lugar e daí, 
surgirá a aplicação destes 
conhecimentos nas práticas de 
trabalho. 
O curso aprece ter também o 
objectivo de dar conhecer a presença 

internacional da Allianz e apresenta 
algumas características de diferentes 
países e culturas. 

A técnica de RH 
entrevistada foi 
responsável pela 

revisão da 
tradução e é a 
responsável pela 
dinamização/ 
divulgação do 
curso. Refere que 
a ideia é a 
formação em 
cascata tendo 

iniciado pelas 
chefias mas 
visando todos os 
trabalhadores. 
Com a duração 
de cerca de 60 
minutos, o curso 
começou por ser 

apresentado com 
uma notícia 
publicada na 
Intranet, depois 
seguiu-se uma 
convocatória e os 
RH fazem um 
acompanhamento 

das pessoas que 
vão realizando o 
curso. 

O portal de 
Intranet onde 
consta a 

plataforma de e-
learning designa-
se “Portal de 
Educação a 
Distância da 
Allianz Portugal”.   
Acedemos ao 
curso na área dos 
RH mas todos os 

trabalhadores têm 
acesso à 
plataforma desde 
o seu posto de 
trabalho. 
 

Na sequência da 
entrevista a uma 
técnica de RH, 
solicitámos para 
tomar contacto 
com o “curso de 
Diversidade”. 
Este curso insere-

se no âmbito de 
um projecto 
internacional que 
“visa o respeito 
pela diversidade 
nos produtos, no 
local de trabalho, 
com os clientes e 
na comunidade 

global”. O acesso 
ao curso inicia-se 
com uma 
entrevista a um 
membro do 
Conselho de 
Administração 
sobre a 

importância e 
objectivos do 
mesmo. 

O curso não sofreu 

alterações. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ13 

Tipo de Documento: Revistas Actuall RH  

Descrição: Revista interna/ Boletim informativo quadrimestral  

Os conteúdos e termos utilizados 

Quem o 

produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em 

que 

circunstâncias 

foi 

produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é 

um exemplo 

típico ou uma 

excepção? 

É um 

documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

 

Tem editorial assinado pelo Director de Pessoal ou pelo Administrador.  

Tem tema de capa que no nº 01/2008 é sobre os valores de Liderança. Entre eles estão o 

Desenvolvimento dos Colaboradores, Promover uma Cultura de Alto Desempenho  e 

Crescer com Base na Confiança e Feed-Back mútuos. No editorial diz-se que “queremos 

desenvolver os nossos colaboradores porque só com colaboradores talentosos e de alto 

nível conseguiremos alcançar os nossos objectivos”. Refere ainda que só com a 

confiança mútua, com acompanhamento diário de todos a todos, com seriedade e 

acompanhamento, poderemos tornar a Allianz uma empresa de topo onde será sempre 

um prazer trabalhar” . Este número da revista apresenta o plano e formação para 2008 

com todos os cursos, e indicando se se trata de formação interna ou externa. 

No nº 02/2008 o tema de capa e editorial é sobre o questionário de clima organizacional 

em que é pedido, em editorial aos trabalhadores que respondam, tal como habitualmente 

desde há 7 anos. Os resultados do questionário têm permitido implementar medidas de 

melhoria. Os trabalhadores têm a oportunidade de dar a sua opinião sobre a empresa, o 

ambiente de trabalho, a chefia  e a forma como se relacionam entre si. Os dados são 

tratados por uma empresa externa ao grupo. 

Nos últimos resultados a empresa obteve numa escala de 0 a 6, os valores de 4,79.  

O questionário de cultura de liderança é também uma ferramenta ao dispor dos 

responsáveis de nível abaixo da 1ª linha. 

Este número refere-se igualmente o programa de venda de acções aos trabalhadores, com 

condições especiais e vantajosas. 

Refere-se igualmente à formação de formadores que desde 2007 já abrangeu 37 

trabalhadores internos. Estes formadores integram a bolsa de formadores e podem a 

partir daí participar nas acções de formação da sua especialidade. Com a  criação do 

projecto ibérico, a empresa prevê que sejam os formadores internos a dar formação aos 

colegas. 

 

Neste número, os trabalhadores são incentivados a oferecer aos colegas, cartões Ganso, 

com o objectivo de reconhecer um colega pelo seu alinhamento com os valores da 

empresa. Podem oferecer cartões a um colega que esteja sempre disponível, prestável e 

com elevado sentido de entreajuda.  

Os trabalhadores são ainda incentivados a concorrer ao concurso de artes plásticas, em 

desenho, pintura e escultura, destinado aos trabalhadores da empresa. 

Em todos os números da revista há referência a acções de formação passadas e futuras, 

referência a concursos e premiados de Artes Plásticas, Fotografia ou Poesia e há também 

referência a encontros e eventos internos entre trabalhadores e os projectos de acção 

social e voluntariado. 

Emitido pela 

Direcção de 

Pessoas, 

quadrimestralm

ente.  

 É exemplo 

único na 

empresa. 

A partir de 

Maio de 2008 

passou a ser 

versão 

electrónica e 

deixa de ser 

impressa em 

papel. 

*Baseado em Bell (1997:94) 



15 

 

Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ14 

Tipo de Documento: Lista de presenças em formação  

Descrição: Documento usado pelas áreas de formação da Direcção de Marketing Canal 

Os conteúdos e termos 

utilizados 

Quem o produziu e, com que 

objectivo 

Quando e em que circunstâncias foi 

produzido? Como surgiu? 

Em relação a documentos do 

mesmo género é um exemplo 

típico ou uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi alterado ou 

editado? 

Tem a indicação do 

local, o que induz a que 

toda a formação se 

realiza nas várias 

delegações e não apenas 

centralmente. Tem 

também espaço para 

indicar a área de 

formação e os conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direcção de MKT Canal para 

que todas as acções realizadas 

com os designados 

“dinamizadores” sejam 

assinadas pelos participantes e 

que haja um registo da 

formação. 

Pelo número elevado de acções foi 

necessário e devido ao facto de a 

formação que é dada aos agentes ter 

que ser certificada. 

__ Documento em uso. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ15 

Tipo de Documento: Convocatória de acção de formação  

Descrição: Documento/ mail enviado por uma gerente de delegação a convocar para uma acção de formação 

Os conteúdos e termos utilizados 
Quem o produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em que 

circunstâncias foi 

produzido? Como 

surgiu? 

Em relação a 

documentos do mesmo 

género é um exemplo 

típico ou uma 

excepção? 

É um 

documento 

integral? Foi 

alterado ou 

editado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma gerente porque 

entendeu que era 

necessário dinamizar 

uma acção de  formação 

sobre um temática 

relacionada com os 

seguros. 

Três dias antes da acção 

enviou a convocatória 

por mail a outros 

responsáveis de outros 

departamentos. 

É um exemplo na 

medida em que 

normalmente, neste 

tipo de formação 

técnica se procede 

desta forma. 

Documento 

integral. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ16 

Tipo de Documento: Resposta a convocatória  

Descrição: Resposta a convocatória - mail enviado por uma gerente de delegação a convocar para uma acção de formação 

Os conteúdos e termos utilizados 

Quem o 

produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em 

que 

circunstâncias 

foi 

produzido? 

Como surgiu? 

Em relação a 

documentos do 

mesmo género é um 

exemplo típico ou 

uma excepção? 

É um documento 

integral? Foi 

alterado ou editado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A resposta ao 

mail por um dos 

convocados 

para a 

formação. 

Surgiu como 

resposta ao 

mail/ 

convocatória 

para a acção 

de formação.  

Os interessados 

respondem desta 

forma, relativamente 

informal e directa a 

confirmar ou não a 

sua presença. 

Doc. Integral. 

*Baseado em Bell (1997:94) 
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Análise crítica ao conteúdo dos documentos * 
Código: DOCALZ17 

Tipo de Documento: Avaliação da reacção à formação  

Descrição: Documento usado para avaliação por parte dos formandos após a acção de formação 

Os conteúdos e termos utilizados 

Quem o 

produziu e, com 

que objectivo 

Quando e em 

que 

circunstâncias 

foi produzido? 

Como surgiu? 

Em relação 

a 

documentos 

do mesmo 

género é um 

exemplo 

típico ou 

uma 

excepção? 

É um 

documento 

integral? 

Foi alterado 

ou editado? 

 

Procura conhecer o nível de satisfação dos participantes relativamente ao formador, aos 

conteúdos, à duração, aos objectivos e meios usados, numa escala de 1 a 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP/ PDO e é 

usado m todas as 

acções da 

empresa, a 

preencher pelos 

participantes.  

__ __ __ 

*Baseado em Bell (1997:94) 


