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Resumo 

O presente relatório surge do estágio realizado na empresa Global Estratégias, no âmbito 

do Mestrado em Formação de Adultos. 

O cerne da abordagem é a formação profissional contínua, mais especificamente a 

influência que esta exerce, em geral sobre as organizações e em particular sobre cada 

indivíduo. A importância da formação assume proporções consideráveis, pelo facto de os 

recursos humanos serem quem representa em primeira linha a empresa, através das funções 

que desempenham, dando corpo aos projetos desenvolvidos. 

Durante os nove meses de estágio que realizei numa empresa privada de formação e 

consultoria, tive a oportunidade de desempenhar tarefas bastante diversificadas, desde a 

gestão da formação no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) até à 

realização de auditorias a dossiers técnico-pedagógicos de clientes. Com as exigências e 

desafios que diariamente surgiram, decorrentes desses mesmos projetos, pude desenvolver 

várias competências a nível relacional e profissional.  

Considero bastante gratificante ter tido a oportunidade de trabalhar com profissionais com 

vasta experiência nesta área, que me ajudaram a desenvolver o meu conhecimento sobre 

como na prática se gerem vários processos que concretizam os projetos na área em que gosto 

de me envolver, de explorar e de trabalhar que é a formação profissional de adultos. 

 

 

Palavras-Chave 

Formação Profissional Contínua; Desenvolvimento Individual; Desenvolvimento 

Organizacional; Competências Profissionais.  
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Abstract 

This report results from the training held in the company Global Estratégias within the 

Masters in Adult Education.  

The core of the approach is the Continuing Vocational Training, more specifically the 

influence which it exerts, in general about the organizations and in particular on each 

individual. The importance of training takes considerable proportions, because the human 

being who represents the company primarily through the tasks that operationalize, embodying 

the projects developed.  

During the nine-month internship I had the opportunity to perform tasks quite diverse, 

ranging from management training under the Quadro de Referência Estratégico Nacional 

(QREN) to conduct audits to technical and pedagogical dossiers of costumers. With the daily 

demands and challenges that have arisen as a result of those projects, I was able to develop 

various skills and professional relational level.  

I find it highly rewarding to have had the opportunity to work with professionals with 

extensive experience in this area, which helped me develop my knowledge and practice to 

manage multiple processes that realize projects in the area that like to get involved, to explore 

and work that is vocational training for adults. 

 

Key Words 

Continuing Vocational Training, Individual Development, Organizational Development, 

Professional Skills. 
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Introdução 

 

O presente relatório surge do estágio e do projeto realizados na empresa Global 

Estratégias, no âmbito do mestrado em Formação de Adultos. 

A minha escolha pelo mestrado em Formação de Adultos derivou do facto de a 

licenciatura em Ciências da Educação ter desenvolvido em mim a paixão pela área da 

formação e a vontade de participar e desenvolver práticas que permitam aos adultos adquirir 

ou aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades, atitudes e competências. Nesse sentido, a 

frequência do mestrado foi importante por me ter permitido aprofundar os conhecimentos 

acerca do processo de diagnóstico de necessidades de formação e da construção e 

apresentação de soluções que permitam colmatar essas mesmas necessidades diagnosticadas, 

mediante a utilização de metodologias pedagógicas que possam ser facilitadoras no processo 

de aprendizagem.  

Assim sendo, a formação profissional é a temática que, dentro da especialidade Formação 

de Adultos, maior interesse me suscita por considerar ser um desafio constante a procura de 

soluções formativas para as necessidades que os indivíduos e as organizações possam ter. 

Para concluir o mestrado nesta área de especialização optei pela modalidade de estágio de 

forma a poder ganhar experiência profissional, mediante a aplicação e consolidação dos 

conhecimentos sobre a formação que até então adquiri, bem como conhecer o papel que 

poderei assumir enquanto técnica de formação.  

Foi uma mais-valia ter contactado com a realidade empresarial que desenvolve formação a 

nível profissional, tendo sido concretizada a descrição que Cardim (2009, p. 122) apresenta 

de estágio: “os estágios destinam-se (…) a completar a formação, teórica ou teórico-prática, 

nas condições concretas do posto de trabalho de uma organização que se compromete a 

facultar a informação e as condições necessárias para isso”. 

Sucintamente afirmo que o estágio permitiu-me conhecer as competências profissionais 

que me caraterizam ajudando a reconhecer-me enquanto profissional da formação, 

aumentando a minha motivação e interesse para trabalhar neste campo de atuação. 

Estruturalmente o relatório é composto por quatro capítulos, que espelham o trabalho 

realizado em torno da temática formação profissional contínua, durante os meses de estágio. 

Primeiramente é feita uma contextualização da temática, através do enquadramento a nível 

teórico do conceito de formação profissional, do retrato das transformações por que passou a 

nível do reconhecimento do papel dos recursos humanos nas organizações e da 

responsabilidade pela frequência de formação, focando o papel que assume quer a nível 
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individual quer organizacional, terminando com a explicação do modo como poderá ser 

realizada a gestão da formação. 

No segundo capítulo encontra-se caraterizada a empresa Global Estratégias, onde realizei 

o estágio, que atua na área da consultoria de formação e e-learning, dando conta da sua 

história, da atividade que atualmente detém e a estrutura organizacional que possui. 

No terceiro capítulo encontra-se descrito o percurso que o projeto tomou, referindo a sua 

pertinência, as metodologias de investigação utilizadas para o alcance dos objetivos, as 

conclusões obtidas sobre a relação da empresa com a formação. Ainda neste capítulo é 

apresentado o produto final do projeto, isto é, o Plano de Formação para os trabalhadores 

internos da Global Estratégias, desenvolvido à medida dos mesmos, consoante as 

necessidades formativas diagnosticadas. 

No quarto e último capítulo, pretendeu-se descrever o estágio realizado, especificando as 

atividades realizadas, as dificuldades sentidas e o modo como foram ultrapassadas. 

Como forma de terminar o relatório, foram tecidas considerações sobre o estágio realizado 

e o desenvolvimento do projeto de intervenção, espelhando a minha perspetiva acerca de todo 

o trabalho realizado. 
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Capítulo 1 – Contextualização da Área de Intervenção 

 

O Conceito de Formação Profissional Contínua 
 

A educação de adultos, segundo Finger (2008, p. 16) é uma prática que “nunca está 

separada da mudança, onde a aprendizagem segue a mudança. (…) É uma consequência 

lógica dos movimentos sociais em que há uma prática educativa, não só política como 

também social”. Assim, a compreensão de que a educação não se restringe apenas à idade da 

infância e adolescência mas que está igualmente presente na idade adulta e terceira idade, 

permitiu “a progressiva extensão do enquadramento escolar a todas as idades” (Rodrigues e 

Nóvoa, 2008, p. 9). 

Na década de 60 surgiu uma corrente que defendia a “formação centrada na pessoa e nos 

seus contextos” (Rodrigues e Nóvoa, 2008, p. 9), concretizada com o Programa da Educação 

Permanente. Mas, essa corrente desenvolvida sob os moldes da educação permanente que se 

baseava na “diversidade, na continuidade e na globalidade [num] (…) processo de aprender a 

ser” (Cavaco, 2009, p. 51), foi sendo progressivamente modificada para uma lógica de 

aprendizagem ao longo da vida que assenta “no pressuposto da responsabilização individual”, 

passando cada indivíduo a ser “responsável pelo seu sucesso e insucesso, numa lógica de 

gestão de si”. (p. 52). 

Finger (2008, p. 19), acerca da educação de adultos, indica-nos que esta se adaptou 

à evolução do mundo do trabalho, à evolução das profissões, da indústria e 

entrou na área do management, área onde ela não estava presente 

anteriormente; entrou também num mundo de lazer e tornou-se num produto 

de consumo, o que era uma posição totalmente oposta à ideia inicial: não se 

consumia educação, dava-se educação para mudar a sociedade. 

 

Assim, a formação de cada indivíduo passou a ser valorizada durante a vida ativa, 

constituindo a formação, segundo Cavaco (2009, p. 63): 

Na atribuição de sentido às vivências pessoais, que ocorrem em todos os 

espaços e tempos. (…) [O papel do formador passa por] organizar e a 

colocar à disposição dos formandos as situações com potencial formativo, 

retendo cada um apenas o que quer, pode e está de acordo consigo.  
 

A educação e a formação são fortemente condicionadas pela situação económica, social e 

política vigente. Cada indivíduo atua perante as constantes mudanças sociais, procurando 

responder de modo favorável e desejável às exigências, com o objetivo de se manter 

empregável e, por sua vez, socialmente integrado, perante a competitividade existente.  

Segundo Canário (2008, p. 14), as práticas educativas poderão concretizar-se através da 

alfabetização, formação profissional, animação sociocultural e desenvolvimento local.  
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Uma vez que o objeto de estudo do presente trabalho é a formação profissional, será 

apenas explorada essa temática que, segundo Canário (2008) se orienta para a “qualificação e 

requalificação da mão-de-obra, entendidas como requisitos prévios e indispensáveis a uma 

política adequada desenvolvimentista” (p. 14).  

Sob o ponto de vista de Goldstein e Gessner (cit in Cruz, 1998, p. 11), a formação 

profissional é “a aquisição sistemática de competências, normas, conceitos ou atitudes que 

origina um desempenho melhorado em contexto profissional”.  

Na perspetiva de Duckley e Catle (cit in Cardim, 1998, p. 16): 

A formação profissional visa identificar e desenvolver aptidões humanas, 

tendo em vista uma vida activa produtiva e satisfatória e, em ligação com 

diversas formas de educação, melhorar as faculdades dos indivíduos 

compreenderem as condições de trabalho e o meio social e de influenciarem 

estes, individual e colectivamente. 

 

Podemos constatar que na definição acima apresentada é evidenciada uma relação estreita 

da formação com o trabalho, refletindo que a formação acompanha a vida ativa, preparando o 

trabalhador para a execução das funções a realizar em contexto profissional. O contínuo 

investimento em formação permite adquirir e aperfeiçoar conhecimentos e capacidades já 

obsoletos. 

[A formação profissional contínua é o] Conjunto de actividades que visam a 

aquisição de conhecimentos, capacidades práticas, atitudes e formas de 

comportamento, exigidas para o exercício das funções próprias de uma 

profissão ou grupo de profissões em qualquer ramo de actividade 

económica. 

(Miallarer cit in Cardim, 1998, p. 16) 
 

 [A formação profissional, se encarada e desenvolvida enquanto modalidade 

contínua, trata-se de uma] formação que engloba todos os processos 

formativos organizados e institucionalizados subsequentes à formação 

profissional inicial com vista a permitir uma adaptação às transformações 

tecnológicas e técnicas, favorecer a promoção social dos indivíduos, bem 

como permitir a sua contribuição para o desenvolvimento cultural, 

económico e social. 

 (Nogueira e Rodrigues cit in Cruz, 1998, p. 11). 

 

De acordo com Cardim (2009), a formação profissional é uma modalidade formativa que 

se situa entre a formação pré-profissional e a formação para a reconversão profissional, e que 

se subdivide em Qualificação Inicial e Aperfeiçoamento.  

A qualificação inicial “visa a preparação completa ou fundamental para o exercício de 

uma profissão (ou grupo de profissões) e a integração na actividade de jovens ou adultos com 

pouca ou nula experiência anterior na profissão respectiva” (Cardim, 1998, p. 25). Também 

pode ser descrita como sendo um “ensino geral ou formação profissional que se desenrola no 
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âmbito do sistema de ensino ou formação inicial, em princípio antes da entrada na vida 

activa” (Cedefop, 2008, 43). 

Por sua vez, o aperfeiçoamento, respeitante à formação profissional contínua, apresenta 

três vertentes: a Atualização, a Reciclagem e a Promoção [ou complementar]. 

A Atualização diz respeito à “formação dos trabalhadores em novas técnicas ou novas 

funções de profissão, em resultado da evolução tecnológica ou organizativa”; a Reciclagem 

reporta à “preparação face à perda de capacidades de execução, ou seja, a manutenção do 

grau de operacionalidade de uma dada pessoa, ou pessoas, de uma dada profissão”; e, por 

último, a Formação de Promoção ou Complementar refere-se à “preparação para aspectos 

novos da profissão, que decorrem da evolução na carreira, ou mesmo para desempenho de 

novos cargos” (Cardim, 2009, p. 3). 

Tal como Cardim (1998, p. 19) nos indica “as transformações técnicas, económicas e 

organizativas têm conduzido a uma constante alteração do conteúdo do trabalho e das 

respectivas competências a que aquele apela, gerando desactualizações e desadaptações que 

acentuam a necessidade de aprendizagem ao longo da vida”.  

A formação profissional contínua apresenta-se como algo indispensável, que facilita o 

processo de acompanhamento das mudanças que se repercutem no modo de trabalho dos 

profissionais e das próprias organizações. 

Recorrendo ao que está formalmente definido acerca deste conceito, é possível referir que 

a formação profissional contínua é  

toda a actividade de ensino ou de formação empreendida após a saída do 

sistema de ensino ou de formação iniciais, ou após a entrada na vida activa, 

permitindo ao individuo: - desenvolver ou actualizar os seus conhecimentos 

e/ou competências; - adquirir novas competências na perspectiva de uma 

promoção sócio-profissional ou de uma reclassificação/reconversão; - 

prosseguir o seu desenvolvimento pessoal ou profissional  

(Cedefop, 2008, p.19). 

 

Esta tipologia de formação profissional pode, de modo indiferenciado, “abranger jovens, 

adultos, activos ou não activos, operários ou quadros, com qualquer nível ou formação de 

base prévia o que torna a actividade, contraditoriamente, não mais universal mas pouco 

específica pela indiferenciação do seu objecto” (Cardim, 1998, p. 14). Ou seja, pode ser 

realizada através de diferentes modalidades e para diferentes públicos-alvo, sendo necessário 

proceder a especificações quando se planifica determinada atividade formativa face ao 

público-alvo e aos objetivos a alcançar. 

É preciso ter em conta que “a formação contínua exige uma adaptação das acções e dos 

seus diversos componentes a públicos específicos, devendo as actividades formativas ser 
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adequadas a situações diferentes, variando de organização para organização e de momento 

para momento” (Cardim, 2009, p. 96). 

A formação profissional contínua assume um papel preponderante por permitir “a 

preparação dos activos já qualificados para melhorar as suas competências profissionais, 

actualizando conhecimentos, alargando a gama de actividades realizadas, ou o respectivo 

nível” (Cardim, 1998, p. 29). Visa “responder a problemas e falhas de execução dos 

trabalhos. (…) [através da] melhoria de desempenho das funções exercidas ou a exercer pelos 

trabalhadores activos” (Cardim, 2009, p. 1). Fundamentalmente pretende-se que haja uma 

aproximação cada vez maior “entre o nível de competência desejável, exigido ou expectável, 

para o exercício de cada profissão e o desempenho real” (Cardim, 1998, p. 30).  

De uma forma mais abrangente, Ferry (cit in Canário, 2008, p. 39), indica que a Formação 

é “a resposta a todas as interrogações, a todas as perturbações, a todas as angústias dos 

indivíduos e dos grupos desorientados e sacudidos por um mundo em contante mutação e, 

(…) desestabilizados pela crise económica”. Transportando a descrição para a época que 

atualmente vivemos, é possível referir que  

a tentativa de construir novas metodologias, novas práticas de formação, em 

alternativa às “acções” pontuais (…) decorre quer de novas realidades do 

mundo do trabalho, quer de novos modos de pensar a formação (…) 

[provocando o] fenómeno de mobilidade social que conduz a alterar, de 

forma significativa, as relações entre a formação e o trabalho. 

(Canário, 2008, p. 41) 
 

As Transformações vividas pela Formação Profissional Contínua 
 

A alteração do modo de pensar quer o trabalho quer a formação provocaram mudanças no 

reconhecimento das pessoas que constituem os recursos humanos dos locais de trabalho. 

Seguindo a visão de Canário (2008, p. 43), ocorreu um processo de destaylorização
1
, no 

sentido em que os indivíduos deixaram de ser encarados enquanto meras “peças de uma 

organização” para serem reconhecidos enquanto “recursos humanos” fundamentais para a 

progressão das organizações. Deixaram de executar o trabalho como se fossem máquinas, 

passando a desempenhar o seu trabalho com base numa “cultura da interacção e da solução” 

(p. 43). 

Nesta linha de pensamento, Alves (2001) apresenta um novo conceito para espelhar a 

inovação organizacional, o Toyotismo. Este novo conceito é considerado “um estágio 

superior de racionalização do trabalho, que não rompe, a rigor, com a lógica do taylorismo e 

                                                           
1
 Destaylorização reflete a extinção do trabalho com carácter rotineiro e exigente, dando origem a uma maior 

flexibilidade e valorização das pessoas que fazem parte das organizações. 
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fordismo
2
” (p. 4) e que “tende a exigir (…) novas qualificações do trabalho que articulam 

habilidades cognitivas e habilidades comportamentais” (p.6). 

Esse aumento de exigência de qualificações levou cada indivíduo a procurar uma 

formação que permitisse o seu desenvolvimento, de forma a ser aceite a nível social e a nível 

profissional. O reconhecimento e valorização das competências e aprendizagens, bem como a 

contratação baseada nas qualificações de cada trabalhador, proporcionaram uma aproximação 

entre o trabalho e a formação. Essa aproximação levou a que, na década de 70 do século XX 

se assistisse  

à explosão da escola de massas, ao aumento de consumo, e a relação entre 

formação e trabalho é pautada pela preocupação de planificar os sistemas 

de formação, de forma a que os fluxos de saída desses fossem 

funcionalmente adaptados aos fluxos de entrada no emprego.  

Correia (1997, p. 17). 
 

Esta relação tornou-se cada vez mais vincada, fazendo com “que os indivíduos se 

apercebessem das vantagens económicas, sociais e simbólicas de que poderiam beneficiar 

com o consumo de mais educação” (Accardo cit in Cabrito, 2002, p. 43). 

Bernardes (2008, p.58) apresenta-nos uma visão da relação entre a formação e o trabalho e 

também com o indivíduo a um nível pessoal, ao referir que “o termo formação compreende, 

normalmente, mudanças ao nível profissional (…) [mas que pode] ter também um cariz de 

desenvolvimento pessoal e social que, de alguma forma, se relacione depois com o trabalho 

actual ou futuro das pessoas”. 

Conforme Ambrósio (2004) transmite, ocorreu “uma profunda mudança no pensamento 

educativo com reflexos no domínio da pedagogia, da política e da prática da formação”. A 

formação passou a colocar o aprendente no centro da aprendizagem, sendo que “os valores da 

pessoa, da sua liberdade e autonomia e da sua responsabilidade pessoal no percurso de 

formação ao longo da vida, de construção da identidade e da aquisição de empowerment são 

hoje, no pensamento educativo, valores dominantes” (p. 23).  

                                                           
2
 O taylorismo e o Fordismo segundo Alves, G (1999, P. 112) ditavam uma “ organização da produção [que] 

promovia a separação, nos postos de fabricação direta, das tarefas de execução e controle de qualidade”. 

Taylorimo-fordismo assentava no “trabalho parcelar, repetitivo e, em sua maior parte, com poucos 

requerimentos de qualificação” (Rummert, 2009, p. 31). 
O taylorismo foi um sistema de organização do trabalho que se baseava na divisão de tarefas, cuja execução era 

previamente estudada e planeada em função do alcance dos menores tempos de produção, obtidos por 

cronometragem. O Fordismo caracterizava-se pela produção em massa através de linhas de montagem.  

Ambos os conceitos centravam-se na obtenção de maiores níveis de produção através de menores custos, 

implicando que os trabalhadores executassem as suas funções de uma forma totalmente rotineira. 
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Assim, segundo Correia (1997, p. 23) “a formação deixou de ser um direito para, na 

melhor das hipóteses, se transformar num dever ou, na pior das hipóteses, se transformar 

numa maldição e num suplício”. 

De acordo com Costa (2007, p.445), “a evolução tecnológica crescente, em paralelo com a 

progressiva queda de barreiras comerciais, conduziu-nos a um mundo cada vez mais 

globalizado”. O modo como a sociedade está organizada no seio da aldeia global implica do 

trabalhador uma autonomia e uma responsabilidade própria para que mantenha as suas 

competências atualizadas de forma contínua.  

Também Lopes e Picado (2010, p. 71) referem a responsabilidade individual, ao 

afirmarem que “Os conhecimentos adquiridos na formação devem ter uma utilidade prática e 

imediata e garantir a empregabilidade dos trabalhadores, o que implica que o trabalhador 

passa a ser responsável pela sua inserção no mercado de trabalho mantendo as suas 

competências actualizadas”. 

Segundo Rose (1999 cit in Rodrigues e Nóvoa, 2008, p. 12), “ficamos todos obrigados a 

um trabalho incessante de formação e re-formação, de actualização e de reciclagem, de 

aquisição de novas competências e de preparação para uma vida de procura permanente de 

trabalho”. 

O fenómeno de transformação pelo qual a formação passou permitiu, segundo Ambrósio 

(2004, p. 28), a emancipação do sujeito, na medida em que passa a ser livre na escolha da sua 

orientação profissional, de acordo com os seus interesses e necessidades, mas condicionado 

aos estímulos do exterior, como por exemplo, o mercado de trabalho.  

Esta complexidade inerente à formação profissional contínua é explicada através da 

seguinte expressão: 

As mudanças aceleradas a que assistimos, os processos de globalização, de 

interdependência, de circulação instantânea de ideias, fluxos informáticos, 

de deslocação dos centros de poderes tradicionais, criou este clima de 

“caos” e de complexidade que todos sentimos na definição dos problemas 

quer à escala planetária, quer à escala regional, nacional e local.  

Ambrósio (2004, p. 28) 
 

A complexidade em que a formação profissional contínua se desenvolveu, permitiu-lhe 

assumir um papel fundamental e complementar, passando a “contribuir, simultaneamente, 

para o incremento da aprendizagem individual e organizacional” (Bernardes, 2004, p. 61).  

A formação passou a ser encarada enquanto “actividade permanente, contínua, 

directamente condicionada e condicionante das situações de trabalho, das estratégias de 

mudança económica, de gestão organizacional, das dinâmicas sócio-culturais (…) estratégias 

de actores sociais com expectativas e intencionalidades pessoais” (Ambrósio, 1994, p. 86). A 
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formação torna-se, certamente, uma mais-valia se for desenvolvida pelas empresas de forma 

equilibrada, ponderada e justificada, garantindo que não será proporcionada “apenas a 

formação específica que serve para fazer face aos desafios da empresa e do actual posto de 

trabalho, mas [para] exercer também a responsabilidade de lhes proporcionar [aos 

trabalhadores] uma formação mais ampla que contribua para o enriquecimento da pessoa, 

como um todo” (p. 61). 

As transformações no modo de encarar a formação profissional pretenderam acompanhar, 

tanto quanto possível, a “mudança de exigências nos papéis desempenhados pelos diversos 

actores organizacionais” (Costa, 2007, p. 446), assumindo a mesma um papel basilar a dois 

níveis: individual e organizacional, em que ambos se complementam, como veremos adiante. 

O papel da Formação Profissional nos Indivíduos 

 As relações de trabalho também se alteraram profundamente, criando 

novas respostas face a novos paradigmas. Perante cenários de cada vez 

maior incerteza, em que empregos, empresas e indústrias se confrontam com 

a possibilidade de obsolescência rápida e extinção a curto prazo, surge a 

necessidade de mudar exigências e as expectativas relativamente a cada um 

dos actores organizacionais.  

(Costa,2007, p. 445). 

 

A citação acima apresentada ilustra, de uma forma resumida mas muito clara, o que nos 

dias de hoje acontece. Face a esse cenário, é ao indivíduo que se coloca o maior nível de 

exigência, uma vez que será ele que executará as tarefas/funções na organização em que se 

inserirá. A formação apresenta-se como uma ferramenta que poderá ajudar cada indivíduo a 

acompanhar as exigências colocadas pelo mercado de trabalho e as mudanças sociais 

decorrentes.  

Iniciando pela especificação do nível individual em que a formação profissional contínua 

incide, é possível referir que  

a mundialização da economia, o emergir da sociedade da informação e da 

comunicação, o ritmo acelerado das descobertas científicas e tecnológicas, 

fazem parte de um vasto grupo de transformações globais que exigem ao 

cidadão capacidades de adaptação e resposta cada vez maiores, para 

enfrentar um mundo de instabilidade e imprevisibilidade aliado a grandes 

potencialidades de progresso.  

(Neves, 2004, p. 51). 

 

Até ao momento temos falado sobre o desenvolvimento dos indivíduos e a sua adaptação 

às mudanças sociais e às próprias exigências do mercado de trabalho. Mas, o que está por 

detrás desse desenvolvimento? Em que consiste essa adaptação? Ora, tudo se baseia nas 

competências. O indivíduo quando procura formação está a procurar desenvolver e/ou 
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aperfeiçoar as suas próprias competências que são “necessárias para viver na sociedade 

contemporânea, baseada no conhecimento” (CEDEFOP, 2008, p. 44). 

Clarificando o conceito, Meignant (2003, p. 56) indica que competência é “a aproximação 

de um saber e de uma organização do trabalho que distribui a legitimidade para exercer esse 

saber”. Essa aproximação diz respeito aos conhecimento que um indivíduo tem sobre o que 

tem de fazer (saber-fazer), ao modo como consegue colocar em prática o seu conhecimento 

(operacional) e se, de facto, é reconhecido como possuidor desse mesmo conhecimento 

(validado). Sendo assim, um indivíduo competente é aquele que possui um “conhecimento 

especializado sobre um assunto e legitimidade de exercer esse mesmo conhecimento” 

(Meignant, 2003, p. 27). 

Segundo Cavaco (2007, p. 87), “a competência é referente à capacidade de mobilizar, num 

determinado contexto, um conjunto de saberes, situados ao nível do saber, saber-fazer e 

saber-ser, na resolução de problemas”. Mas ressalva que, para tal, é imprescindível querer e 

poder, referindo Le Boterf (1994, p. 33) que “é necessário querer para poder mobilizar, 

querer agir para saber agir”.  

Inevitavelmente, e tal como já foi referido, decorrentes das mudanças sociais, as 

competências exigidas a cada indivíduo também sofreram alterações. As novas competências 

valorizadas a nível do mercado de trabalho prendem-se com a  

capacidade de definir objectivos; identificar problemas e encontrar 

soluções; conhecer os códigos de sistemas de informação e organização; 

saber cooperar, saber controlar processos, gerir os recursos utilizados, 

saber inovar, capacidade de adaptação, saber acumular e actualizar 

conhecimentos, saber comunicar e negociar.  

(Kóvacs, 2002, p. 82). 

  

A perspetiva que Canário (2008) apresenta acerca das novas competências exigidas pelo 

mercado de trabalho vai ao encontro da de Kóvacs (2002) acima citada, na medida em que 

refere que os “novos modos de pensar e organizar os processos de trabalho fazem apelo a 

novos tipos de saberes, nomeadamente: trabalhar em equipa, pensar à escala da organização 

no seu todo, agir estrategicamente a partir de raciocínios de antecipação” (Canário, 2008, p. 

44). Na mesma linha de pensamento, Correia (1997., p. 29) indica que as novas competências 

têm cariz transversal e centram-se na “capacidade de resolver problemas, a capacidade de 

aprender a aprender, a capacidade de comunicar ou de trabalhar em equipa”. 

As competências referidas são essenciais uma vez que “o capital de competências torna-se 

necessário para gerir da melhor forma a sua mobilidade profissional e a sua empregabilidade” 

(Le Boterf, 2001, cit in Lopes e Picado, 2010, p. 71). Assim, “o sistema formativo deverá, 
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não só fomentar a empregabilidade formal (…) como a empregabilidade operacional” (Lopes 

e Picado, 2010, p. 72). Ou seja, a formação não deverá atribuir unicamente uma nota, uma 

classificação e uma designação profissional mas, inclusivamente, proporcionar a cada 

formando momentos desafiantes e caracterizados por alguma complexidade, tal como existe 

no mercado de trabalho, para o dotar de competências na ordem do saber-saber, saber-fazer e 

saber-ser, respondendo satisfatoriamente às exigências solicitadas pelos empregadores. 

A capacidade de empregabilidade de cada indivíduo torna-se cada vez mais visível aos 

olhos empregadores se este for capaz de evidenciar as suas competências, se as souber 

demonstrar perante situações reais e complexas, e se evidenciar o seu interesse em 

desenvolver e atualizar continuamente as suas competências.  

Relativamente à empregabilidade, Kóvacs (2004, p. 82) refere que esta se define pela 

“oportunidade e capacidade de as pessoas adquirirem competências que lhes permitam 

encontrar, manter e enriquecer a sua actividade e mudar de emprego (…), [garantido] 

possibilidades acrescidas ao longo da vida de trabalho”. 

Em 2004 McQuaid e Lindsay (2005) elaboraram um estudo acerca da empregabilidade, 

recolhendo um número considerável de apreciações que, no seu intuito, se aproximam e 

complementam. Duas das apreciações foram as seguintes: 

 

Empregabilidade significa o desenvolvimento de habilidades e forças de 

trabalho adaptáveis em que todos aqueles capazes de trabalhar são 

encorajados a desenvolver as habilidades, conhecimento, tecnologia e 

capacidade de adaptação que lhes permita entrar e permanecer no emprego 

em toda a sua vida profissional 

(HM Treasury, 1997 cit inMcQuaid e Lindsay, 2005, p. 199). 
 

 

Empregabilidade é a capacidade de se mover nos mercados de trabalho e 

realizar o potencial através do emprego sustentável e acessível. Para o 

indivíduo, a empregabilidade depende: do conhecimento e das habilidades 

que possuem, e suas atitudes, a forma como os atributos pessoais são 

apresentados no mercado de trabalho, o contexto ambiental e social em que 

o trabalho é procurado e o contexto económico em que o trabalho é 

procurado.  

(DHFETE, 2002 cit in McQuaid e Lindsay, 2005, p. 200). 
 

 

McQuaid e Lindsay (2005, p. 208) ao longo do estudo evidenciam que a empregabilidade 

depende, essencialmente, de fatores individuais, circunstâncias pessoais e/ou de fatores 

externos. Há uma infinidade de situações que “controlam” a capacidade que cada indivíduo 

tem para se desenvolver até ser considerado um recurso humano com as características 

procuradas pelo mercado de trabalho.  



 
 

 
19 

Acerca da manutenção do emprego, Kiekens e De Coninck (2000 cit in Lopes e Picado, 

2010, p. 71), referem que a empregabilidade é “a capacidade que o indivíduo tem para reagir 

perante as mudanças que se operam no seu trabalho, ou seja, é a condição daquele que, 

ajustado às contínuas mudanças no mundo do trabalho, está apto a nele permanecer”. 

Caso a manutenção da sua empregabilidade não seja conseguida, isto é, se não houver o 

desenvolvimento das competências, das capacidades e das atitudes que são solicitadas pelo 

mercado de trabalho, o indivíduo pode comprometer a sua situação e dar azo à entrada numa 

situação de exclusão.  

A exclusão social é uma consequência que também poderá provir da flexibilidade 

existente no mercado de trabalho, uma vez que esta origina a 

rigidez do desemprego, e tem conduzido à cristalização das tendências para 

a balcanização dos mercados de trabalho que pode ser ilustrada pelas 

estratégias de recrutamento das firmas que, em nome das organizações 

flexíveis, combinam um mercado interno de polivalentes com um mercado 

externo de empregos precários 
(Stroobants, 1993 cit in Correia, 1997, p. 20).  

 

A aprendizagem individual é encarada por Lopes e Picado (2010, p. 27) como sendo uma 

realidade complexa, tendo em conta as características subjacentes ao conceito que Pedler, 

Burgoyne e Boydell (1997) indicam: aprendizagem ativa, construtiva, cumulativa, dirigida 

para objetivos e diagnóstica e reflexiva.  

A motivação do indivíduo para investir na sua própria formação é fundamental contudo, 

essa motivação poderá ser influenciada por fatores externos, sendo o reconhecimento feito 

por parte da organização em que trabalha a que mais peso detém. E, caso a execução das 

funções não exija formação profissional “os indivíduos parecem não estar dispostos a 

prolongar um processo de aprendizagem que depois não é reconhecido, nem valorizado” 

(Oliveira, 1994, p. 146). 

Tendo em conta que o principal papel da formação passa por possibilitar que os 

trabalhadores acompanhem as exigências do mercado de trabalho e as mudanças sociais, é 

indispensável que haja uma preocupação para com a qualidade da formação a desenvolver. 

“Num sistema de formação onde a produção de competências é fulcral, o cliente formando 

estará no centro das preocupações (…) [tornando-se] um adulto que aprende aparecendo 

como co-produtor do seu saber, constituindo-se, desta forma, elemento central do sistema 

cliente” (Lopes e Picado, 2010, p. 54). 

Segundo Costa (2007, p. 445) “os trabalhadores das empresas (…) são valorizados em 

função da sua capacidade de adaptação à mudança do conhecimento que possuem e que 
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podem vir a criar e não da sua capacidade de execução de tarefas manuais ou a sua 

obediência à cadeia de comando”. 

É basilar que cada trabalhador seja capaz de transmitir “disponibilidade de aceitar novas 

tarefas e missões e a capacidade de desenvolver novas competências” (Costa, 2007, p. 445). 

O conceito de carreira, anteriormente encarado como “algo que é estruturalmente propriedade 

de uma ocupação ou de uma organização, enquanto sequência lógica de posições 

organizacionais, ocupadas por um praticante «ideal» de uma determinada área de ocupação” 

(Costa, 2007, p. 445) deixa de fazer sentido no contexto atual. Passa a ser necessário 

reconhecer que a carreia se baseia no ajustamento “às exigências do presente, em que a 

mesma é propriedade do indivíduo, assumindo que cada pessoa tem uma carreira única e 

singular, constituída por um conjunto de experiências, não necessariamente todas 

profissionais, mas com relevância para a vida profissional” (Costa, 2007, p. 446). 

 

O papel da Formação Profissional nas Organizações 

Quanto ao nível organizacional, é a formação dos recursos humanos que permite as 

empresas crescerem e proliferarem. 

As entidades empregadoras assumem um papel fundamental para com os recursos 

humanos que detêm, sendo essencial que contribuam para o desenvolvimento de 

competências profissionais destes. “A formação transforma-se, assim, numa componente 

essencial da gestão e mobilização dos recursos humanos, no interior da organização de 

trabalho” (Canário, 2008, p. 44). 

“No contexto actual, as empresas enfrentam o maior desafio de sempre: já não basta 

conseguir dar resposta às exigências do meio envolvente – é necessário que consigam 

antecipar as exigências e necessidades às quais deverão dar resposta” (Costa, 2007, p. 445). 

Neste sentido, é fundamental as empresas apostarem significativamente e com a devida 

adequação no aperfeiçoamento das competências dos seus trabalhadores, reconhecendo a 

premissa de que, quanto mais elevado for o nível dos conhecimentos, das capacidades e das 

competências, mais as empresas conseguirão produzir com a qualidade desejada e, assim, 

garantir a sua posição no mercado competitivo. Considera-se que “o papel das pessoas nas 

organizações assume um protagonismo completamente diferente, uma vez que é delas que 

passam a depender em grande parte as novas valências organizacionais”(Costa, 2007, p. 445).  

Mostrando a perspetiva negativa do não investimento na formação dos recursos humanos, 

Porter (1994 cit in Cruz 1998, p. 15), refere que “os baixos níveis de educação e de 
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qualificações contribuem para um fraco desempenho generalizado dos recursos humanos nas 

empresas”, acabando por comprometer a “inovação e o progresso ao nível empresarial”.  

Edwards et al. (1983, cit in Bernardes 2004, p. 61), apresentam-nos de forma bastante 

clara a forma como alguns gestores valorizam a formação, indicando que  

muitos gestores consideram que o propósito central de toda a acção 

formativa na empresa é facilitar aos trabalhadores a aquisição de 

conhecimentos, habilidades e destrezas necessárias para realizarem 

correctamente a sua tarefa, prepará-los para serem transferidos ou 

promovidos a outros postos de trabalho, e ajudá-los a adequarem-se ao 

grupo de trabalho, departamento e empresa em que trabalham. 
 

O facto de a formação profissional contínua estar ligada “não só à organização do trabalho 

e à produtividade, mas também à gestão das carreiras e das competências” (Correia, 1997, p. 

46) implica que os gestores que encaram a formação do modo acima descrito envolvam os 

seus trabalhadores, procurando motivá-los e encontrar em conjunto as necessidades 

formativas. Será ainda mais vantajoso se valorizarem e recompensarem o esforço que estes 

fazem, permitindo-lhe, se assim for possível, a progressão na carreira. 

O investimento em formação é deveras importante, uma vez que, segundo Lopes e Picado 

(2010, p. 72) “o capital intelectual das organizações precisa de ser constantemente 

actualizado, para evitar a sua obsolescência e garantir o diferencial de competitividade 

necessário numa economia globalizada e concorrencial”. As empresas apenas poderão crescer 

se os seus recursos humanos desempenharem da forma necessária e eficaz as suas funções, tal 

como é descrito no seguinte excerto: 
  

a qualificação dos recursos humanos, ou seja, a sua capacidade de produzir 

valor acrescentado, condiciona a posição competitiva das empresas, dos 

países e dos blocos económicos numa economia em que as actividades 

estratégicas se tornam intensivas em tecnologias de informação e em 

conhecimento.  

Kóvacs (2002, p. 81) 
 

Contudo, o desenvolvimento de formação nas empresas é influenciado por diversos fatores 

que, segundo Cruz (1998, p. 27), assentam na Pressão para a competitividade e a estratégia 

da empresa; no Mercado de trabalho externo; no Mercado de trabalho interno, os actores 

internos e os sistemas; e nos Apoios externos à formação.  

Quando abordamos a questão do desenvolvimento de formação, há que atender ao facto de 

ser fundamental que o mesmo seja realizado com sustentabilidade, procurando o maior 

retorno possível. A sustentabilidade da formação assenta, fundamentalmente, no facto de que, 

se as organizações pretendem desenvolver a sua produtividade então deverão apostar no 

desenvolvimento das competências desejadas de cada trabalhador possuir, recorrendo ao 

investimento de formação profissional, sendo que:  
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A aposta nas pessoas, na sua qualificação, no melhor conhecimento das 

tarefas e dos objectivos das mesmas, dos métodos de trabalho, conducentes 

ao aumento da produtividade e, da qualidade é uma exigência de um 

mercado cada vez mais competitivo e global.  

Pereira e Brito (1998, p. 107) 

Segundo Pereira e Brito (1998), o ideal é que a formação seja desenvolvida no local de 

trabalho, pois “no local de trabalho aprende-se continuamente (…). A aprendizagem resulta 

da interacção entre o indivíduo e aquilo que ele executa” (p. 111). Mas uma questão 

referenciada pelas autoras alerta para o facto de que “a generalidade das empresas forma 

pessoas no local de trabalho mas sem um programa formal, ficando os formandos entregues a 

si próprios e desenvolvendo a sua aprendizagem, como puderem e souberem” (p. 111).  

Esta situação pouco favorece o trabalhador ou a organização. Em primeiro lugar, o 

trabalhador acaba por não ter um plano estruturado por onde se possa orientar, ficando sem 

saber quais os objetivos que deverá alcançar e, em segundo lugar, a empresa não consegue 

controlar eficazmente o processo de formação dos trabalhadores, por não poder fazer um 

ponto de comparação entre o antes e o depois, bem como perspetivar melhorias caso seja 

necessário. Ainda a nível da empresa, é indispensável que haja um cálculo dos custos 

inerentes, para se verificar se a formação está ou não, efetivamente, a ser uma mais-valia para 

os trabalhadores e para a própria empresa, a curto, médio e longo prazo. 

A articulação entre a formação profissional contínua e os perfis profissionais que 

caracterizam determinada função quanto às atividades que deverão ser realizadas, os 

objetivos que estão subjacentes e as competências necessárias, apresenta-se como uma das 

formas de dar coerência às práticas formativas. 

De acordo com o artigo n.º 20 do Decreto-Lei n.º 401/91, de 16 de Outubro de 1991, “os 

perfis profissionais descrevem os conjuntos de competências, atitudes e comportamentos 

necessários para exercer as funções próprias de um grupo de profissões afins, uma profissão 

ou um posto de trabalho”. É neste sentido que a formação profissional atua, pois pretende 

a) A integração e realização sócio-profissional dos indivíduos, preparando-

os para o desempenho dos diversos papéis sociais, nos diferentes contextos 

da vida, nomeadamente o do trabalho;  

b) A adequação entre o trabalhador e o posto de trabalho, tendo em conta 

as capacidades daquele, a mobilidade profissional e a definição e 

redefinição constantes dos perfis profissionais do presente e do futuro;  

c) A promoção da igualdade de oportunidades, no acesso a formação, à 

profissão e ao emprego, e da progressão na carreira, reduzindo as 

assimetrias sócio-profissionais, sectoriais e regionais, bem como a exclusão 

social;  

d) A modernização e o desenvolvimento integrados das organizações, da 

sociedade e da economia, favorecendo a melhoria da produtividade e da 

competitividade;  
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e) O fomento da criatividade, da inovação, do espírito de iniciativa e da 

capacidade de relacionamento.  

 

O estabelecimento de perfis profissionais é indispensável pois permite uma orientação 

mais direcionada para o que realmente é necessário desenvolver em formação pois, tal como 

o decreto-lei indica, a formação profissional contínua “insere-se na vida profissional do 

indivíduo, realiza-se ao longo da mesma e destina-se a propiciar a adaptação às mutações 

tecnológicas, organizacionais ou outras, favorecer a promoção profissional, melhorar a 

qualidade do emprego contribuir para o desenvolvimento cultural, económico e social”. 

 

A Gestão da Formação Profissional 
 

A Gestão da Formação assume uma importância vital no desempenho eficaz e eficiente 

das formações que as organizações desenvolvem. Essa gestão deverá procurar uma coerência 

interna entre o modo como a organização pensa a formação e as reais necessidades dos 

recursos humanos. 

Segundo Cardim (2009, p. 15), o processo de formação criado nas organizações deverá 

preocupar-se com a definição da sua política de formação, atendendo ao desenvolvimento dos 

recursos humanos internos e não descurando os seguintes aspetos: “A adequação da acção a 

desenvolver às intenções gestionárias da organização considerada; Identificação clara e 

específica das necessidades formativas concretas e efectivamente geradoras de 

aperfeiçoamentos de desempenho; Determinação de respostas formativas adequadas e 

económicas”. 

Cardim (2009, p. 16) refere que o processo de gestão da formação poderá desenvolver-se 

nas seguintes fases (podendo variar nas suas designações): (1) O estabelecimento da 

orientação geral: do pré-diagnóstico à explicitação da política de formação; (2) O 

levantamento de necessidades de formação; (3) A elaboração da proposta de acção 

formativa: o plano de formação; (4) O desenvolvimento da acção formativa; e (5) O controlo 

da acção formativa: a avaliação. 

Todas as fases apresentadas têm igual importância para o sucesso do processo formativo e 

por essa razão, é preciso ter rigor quando se pensa em cada uma. Há que adequar as 

atividades ao público-alvo, bem como os conteúdos a trabalhar. Essa adequação será 

concretizada tomando por base as conclusões do diagnóstico de necessidades.  

Quanto à primeira fase, Cardim (2009, p. 15) refere que o modo como cada empresa atua 

perante os processos de “análise, planeamento, desenvolvimento e controlo da formação” é 

indiscutivelmente determinado pela política de formação interna que orienta todas as decisões 
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a tomar. É o modo como a empresa se organiza internamente e desenvolve a sua atividade 

que sustenta as determinações necessárias de concretizar e, por sua vez, toda a componente 

formativa que desenvolve. 

Relativamente à segunda fase, Cardim (1998, p. 33) diz-nos que “a determinação dos 

problemas críticos da organização e do desempenho que geram problemas de desempenho e 

quebras de produtividade mais evidentes” permitem descortinar quais as necessidades 

formativas de uma equipa de trabalho. O diagnóstico de necessidades de formação é assim 

encarado como sendo “uma intervenção curativa, (…) através da análise dos sintomas e 

determinação dos problemas, ou disfunções, sensíveis ao nível da organização, ou de alguma 

das suas áreas” (Cardim, 1998, p.33). Com a determinação dessas mesmas necessidades de 

aperfeiçoamento de competências, traça-se o plano de formação que contempla o percurso a 

realizar.  

Quando se parte para a terceira fase, há que ter em conta que as práticas formativas 

poderão concretizar-se, segundo Cardim (2009, p. 82), através de “seminários, encontros de 

quadros, painéis, visitas, estágios, tutoria e, mesmo, actividades de grupos de estudo e 

desenvolvimento de projectos, apoiados de diversas formas” além das ações de formação 

(cursos). Simultaneamente é indispensável pensar nos métodos e técnicas que a entidade 

formadora/equipa pedagógica considere como sendo mais pedagógicos e favoráveis à 

aprendizagem, de acordo com a temática, objetivos do projeto e público-alvo.  

Especificando, as ações de formação, segundo Cardim (2009, p. 107) são: 

actividades de carácter informativo, formativo ou mesmo educativo, 

desenvolvidas em ambiente especificamente formativo-educativo (…), a 

benefício de um grupo de formandos, com orientação de um ou mais 

formadores, segundo um programa de trabalho/conteúdo predefinido e em 

função de certos objectivos propostos ao grupo. 

 

Também será necessário que o plano de formação elaborado tenha em conta as restantes 

tarefas que a empresa tem em decurso, procurando-se uma articulação vantajosa entre o plano 

de formação e “o plano estratégico, o seu plano operacional, o seu plano de recursos humanos 

(se tiver) ” (Meignant, 2003, p. 158). 

Relativamente à metodologia a aplicar, é fundamental que se reconheça a distinção entre 

os conceitos Técnica e Método. Neste sentido, poderemos tomar por base a definição que 

Bárbara (2009, p. 07) nos apresenta, referindo que Técnica é o “conjunto de procedimentos 

metódicos empregues para obter um determinado resultado” e Método o “processo racional 

para chegar a determinado fim (objectivo) ”. O mesmo autor apresenta uma gama variada de 
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métodos que poderão ser empregues em formação de adultos, agrupando-os em dois grandes 

grupos: o dos métodos afirmativos e o dos métodos ativos.  

Nos métodos afirmativos, definidos como “aqueles em que o formando (aluno, 

aprendente, etc.), deve repetir as afirmações efectuadas pelo formador (professor, mestre, 

etc.)” (Bárbara, 2009, p. 11), incluem-se os seguintes: expositivo, tutorial, 

exercícios/trabalhos práticos, mnemónico, interrogativo, formação/ensino programado, 

formação/ensino assistido por computador, dedutivo, indutivo e demonstrativo.  

Quanto aos métodos ativos, que “exigem uma implicação dos formandos nos níveis de 

saber fazer, saber ser e saber estar (…). [em que] orientado pelo formador, o formando 

alcança as suas próprias conclusões e resultados” (Bárbara, 2009, p. 41), poderão incluir-se 

os seguintes métodos: descoberta, autoscopia, situações de trabalho, estudo de caso, jogo de 

papéis, simulação, dinâmica de grupo e dinâmica de pequenos grupos. 

Explicando os conceitos por outras palavras, Lesne (1977, p. 11) indica-nos que “O 

método seria o que dá sentido a um percurso pedagógico concreto e completo, o princípio da 

organização das operações efectuadas para realizar a acção de formação”. Mas, apesar de o 

termo técnica apresentar muitas vezes “o caracter de agente operatório no quadro de um 

método, a verdade é que as técnicas pedagógicas, muitas vezes não parecem diferir dos 

métodos senão em alcance e tempo de utilização” (Lesne, 1977, p. 12). 

Quando se parte para a decisão do plano de formação a desenvolver poder-se-á, segundo 

Cardim (2009, p.88) tomar duas posições: ou se apresenta algo concreto evidenciando “todos 

os aspectos considerados relevantes, de tal forma que seja possível a decisão “sim” ou “não” 

(…) [permitindo ainda] corrigir contornos, adicionando ou retirando acções”, ou se 

apresentam alternativas de “diversas actuações que deverão ser alvo de opção”. 

Tendo em conta esse aspeto, o conteúdo a seguir para a direção/gestão para ser submetido 

a análise e decisão sobre o seu desenvolvimento é o seguinte: “O orçamento; As actividades 

listadas ou parte delas; As datas e os efectivos de participação previstos; A disponibilização 

(a princípio) dos formandos e formadores, se internos” (Cardim, 2009, p. 88). 

A qualidade do sistema de formação deriva, segundo Meignant (2003, p. 90), de quatro 

pilares: da adequação dos serviços prestados às necessidades, do processo de decisão, da 

produção e/ou compra de programas, do acompanhamento e do controlo, e da visibilidade 

dos resultados. Os quatro pilares deverão ser trabalhados e interligados de tal forma que torne 

possível a obtenção dos resultados esperados: o bom desempenho dos recursos humanos. O 

aperfeiçoamento de competências é necessário de ser realizado permanentemente, para que os 

trabalhadores se integrem e partilhem “uma nova maneira de pensar que seja intrínseca à sua 
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ação, isto é, devem incorporar uma concepção de mundo compatível com os novos tempos”. 

(Rummert, 2009, p. 31). 

Sumariamente, toda a gestão da formação implica uma coerência sequencial para que a 

mesma seja realizada de acordo com o desejado, procurando o alcance dos objetivos traçados, 

tomando por base as necessidades diagnosticadas. O fundamental é que essa gestão seja feita 

com base nas variáveis envolvidas: características do público-alvo, disponibilidade e recursos 

existentes).  

Toda a dinâmica necessária, que por vezes não é tida em conta, influencia grandemente o 

sucesso dos momentos formativos organizados. As metodologias a dinamizar aquando da 

formação dos adultos deverão comportar uma forte componente prática, com alusão a 

situações reais do contexto profissional, recorrendo a práticas pedagógicas altamente 

motivadoras, para que estes se interessem, se empenhem e consigam transportar para o 

contexto de trabalho as aprendizagens realizadas. 
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Capítulo 2 - Caracterização da Global Estratégias 

Neste segundo capítulo pretende-se apresentar e caracterizar a empresa Global Estratégias, 

onde realizei o estágio. 

 

 História e Evolução da Global Estratégias

A Global Estratégias desenvolve a sua atividade em Portugal desde 1999, enquanto 

entidade formadora certificada pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho 

(DGERT), pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), pelo Project 

Management Institute (PMI) e equiparada pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas 

(OTOC).  

Ao longo dos anos a empresa tem vindo a conquistar vários reconhecimentos que atestam 

a sua qualidade enquanto entidade formadora. O primeiro verificou-se em 2002 quando foi 

acreditada pela DGERT para o desenvolvimento de formação profissional em formato 

presencial e em 2006 para o formato b-learning. 

Iniciou a sua atividade na vertente da criação de novos perfis profissionais, modelos 

organizacionais e estratégias formativas, decorrentes das mudanças empresariais que 

ocorreram de forma rápida e constante. O que possibilitou à empresa expandir e ganhar 

visibilidade no mercado foi a agregação ao Grupo Demos em 2005, uma Multinacional de 

referência na Economia do Conhecimento e da Formação Profissional que se encontra 

presente em 16 países
3 

nos cinco continentes.  

O modo de encarar a formação e de a desenvolver tem vindo a ser influenciada pela 

competitividade acentuada que as empresas, dos mais variados sectores, têm vindo a sentir. 

Assim, a exigência rigorosa, por parte dos clientes, pela qualidade dos serviços/produtos que 

compram impulsiona todo um processo de procura constante de adaptação às mudanças 

organizacionais e de melhoria dos serviços/produtos e modos de trabalhar.  

Neste sentido, a Global Estratégias optou por reorganizar a sua linha de atuação, através 

da “reorientação das actividades produtivas e para o desenvolvimento de atitudes proactivas e 

inovadoras” que Oliveira (2012, p. 1) refere como fundamental de realizar tendo em conta o 

“cenário nacional e internacional [que] é marcado por uma crise económica e financeira”. 

Nesta mesma perspetiva, Vasconcelos (2012, p. 11) afirma que 

A restruturação do que produzimos e de como vendemos é um processo que 

se verifica no seio das empresas e dos sectores. O que fazemos, como o 

                                                           
3
 Alemanha, Argélia, Austrália, Bélgica, China, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos da América, 

França, Marrocos, Nova Caledónia, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa e Suíça. 
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fazemos e a quem vendemos está intimamente relacionado com quem somos 

e que competências temos.              (Vasconcelos, 2012, p. 11 

A Global Estratégias atua na área da consultoria da formação e e-learning, admitindo a 

diretora que “é um negócio que nos últimos anos tem-se vindo a alterar no nosso território e 

também em termos internacionais”. “A mudança, nos últimos dois anos, foi quando o mix 

alterou, em 2010/2011”. Em termos concretos, “nós vimos de uma empresa que cerca de 70% 

da actividade era formação standard, inter-empresas, e neste momento corresponde a 30%...o 

oposto” (diretora).  

A mudança do negócio implicou que as funções de cada trabalhador fossem repensadas, 

principalmente a componente técnico-pedagógica, referindo a diretora que “Toda a gente está 

no fundo a viver esta mudança. Não há nenhuma pessoa que trabalhe de modo igual como no 

último ano”. Segundo a diretora, esta mudança implicou que “todas as especialistas 

pedagógicas que trabalhavam em e-learning tiveram essa mudança técnica” isto porque “a 

equipa de e-learning mudou completamente o seu modo de fazer e-learning”. 

No departamento de marketing a mudança concretizou-se no sentido em que “deixa de ser 

por marketing direto e passa a ser por rede comercial. Rede comercial com apoio de 

consultores especialistas por detrás” (diretora). 

Nesse sentido a diretora indica-nos que “nós aproveitamos estas duas competências, a 

técnica e a comercial, e dividimos em termos organizacionais, e criamos um departamento de 

operações, que nós chamamos de Formações e Desenvolvimento (Learning and 

Development) (…). Criamos esse departamento e juntamos todos os nossos especialistas de 

consultoria e pedagógicos”. 

Fundamentalmente, a alteração centrou-se na mudança organizacional em termos do 

organigrama que sustenta toda a estrutura interna existente, com vista ao investimento numa 

estratégia mais competitiva, referindo a diretora que, consequentemente, “as competências da 

nossa equipa alteram-se francamente, até na maneira como nos relacionamos com o cliente”. 

A nível operacional “criamos também vários níveis comerciais, desde Key Account e 

podemos-lhe chamar Account Júnior que é uma linha mais de assistência ao cliente, no fundo 

para ver… e agora o sistema informático permite, ver para cada cliente qual o interlocutor da 

empresa” (diretora). 

Com a mudança organizacional por que a Global Estratégias passou, foi necessário 

começar a pensar mais numa lógica de “trabalhar muito com o cliente do negócio e 

transformar os desafios da empresa em projetos, no fundo, de desenvolvimento e inovação 

organizacional e aí temos apostado francamente” (diretora).  
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Imagem n.º 1 – Linhas de Negócio da Global 

Estratégias (Catálogo) 

Atividade da empresa 

A missão da empresa é descrita como “A cada minuto, algures no mundo, o Grupo Demos 

transforma a Vida das Pessoas e das Organizações” (Anexo 1 – Análise Documental, 

Catálogo
4
), baseando-se o seu objetivo em “Fazer com que as Organizações cresçam, 

alcançando os seus objectivos de sucesso” (Anexo 1 - Análise Documental, Catálogo), 

mediante a “estruturação, organização, divulgação e realização de acções de formação de 

elevada qualidade de aplicação directa à realidade organizacional” (Anexo 1 - Análise 

Documental, Regulamento do Funcionamento da Formação).  

A sua atuação prende-se com a transformação do capital das pessoas e das organizações, 

através da qualidade, da inovação e da experiência que detém em consultoria de formação e 

e-learning, mantendo o “desejo de continuar a contribuir para o desenvolvimento do 

potencial humano das organizações, mantendo o elevado nível de qualidade e variedade de 

temáticas formativas, procurando a satisfação máxima dos nossos clientes” (Anexo 1 - 

Análise Documental, Regulamento do Funcionamento da Formação). 

O trabalho diariamente realizado é reconhecido pela direção e pelos trabalhadores como 

algo que é diariamente mutável. É necessário proceder, permanentemente, a (re)ajustes da 

oferta formativa e das metodologias utilizadas às necessidades, expectativas e exigências dos 

clientes que procuram formação (tanto a nível individual como organizacional), havendo a 

preocupação de escutar e envolver ativamente o cliente ao longo do processo.  

Atualmente, a diretora refere que o negócio da empresa “é formação e nas várias vertentes 

que ela implica”, especificando que se divide em: formação inter-empresas, soluções intra-

empresas, consultoria e outsourcing de formação (ver imagem n.º 1). 

Tal como indicado pela diretora, existe uma 

multidisciplinaridade que se propaga pelos países 

lusófonos, assumindo a empresa a preocupação 

de expandir a sua oferta formativa além-

fronteiras nacionais. Essa oferta formativa 

engloba diversas modalidades de aprendizagem e 

diferentes níveis de adaptação às necessidades e 

ao ritmo de cada cliente, para que toda a sua 

atividade seja desenvolvida conforme os objetivos que assume. Assim sendo, a Global 

                                                           
4
 O Catálogo da empresa poderá ser consultado no seguinte sítio 

http://www.globalestrategias.pt/pt/informacoes-praticas/Paginas/NewsDetails.aspx?newsid=4 

http://www.globalestrategias.pt/pt/informacoes-praticas/Paginas/NewsDetails.aspx?newsid=4


 
 

 
30 

Estratégias organiza-se internamente da seguinte forma (Anexo 1 - Análise Documental, 

catálogo): 

 Formação por áreas departamentais, por competências profissionais e por sectores de 

atividade; 

 Formação presencial, e-learning e b-learning; 

 Ações de formação inter-empresas e intra-empresas, desenvolvendo nestas últimas 

soluções de formação totalmente personalizadas a cada cliente; 

 Conteúdos de formação adaptados à plataforma de cada cliente e desenvolvimento de 

soluções tecnológicas próprias. 
 

Os grupos de competências e de especialização estão organizados nos seguintes domínios: 

Management/Comportamental, Recursos Humanos, Formação, Económico-Financeiro, 

Administrativa/secretariado, Comércio, Marketing e Comunicação, Qualidade, Compras e 

Logística, Direito, Informática, Línguas e Administração Pública (Anexo 1 – Análise 

Documental, Catálogo). 

A formação inter-empresas é “a área da formação standard, que nós chamamos inter e aí 

pode ser presencial ou e-learning” (diretora). É uma oferta formativa que visa o 

aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, sendo realizada mediante Seminários, 

Workshops, Master Courses e Master Classes recorrendo a Métodos Ativos, Partilha de 

Experiências, Estudo de Caso, Brainstorming, Exercícios Práticos, Simulações, Role-Plays. 

Os congressos, conferências e salões profissionais também fazem parte das linhas de negócio.  

O inter, “a área com que iniciámos a atividade há cerca de 12 anos…” segundo a diretora, 

foi a grande aposta da empresa no seu início mas torna-se agora “a área mais afetada pelo 

contexto económico neste momento”. 

Além dessa questão, a diretora refere que o inter é “uma formação mais standard também 

com valores mais onerosos, ou seja, é mais cara, o valor/dia é mais caro e para as empresas é 

sempre um recurso que neste momento, na otimização de orçamentos, fica para um segundo 

nível. Tem um papel importante no mercado de formação mas, efetivamente, é também o 

mais atingido em termos de resultados”. 

A segunda área prende-se com “a formação intra, que nós chamamos Soluções Intra-

Empresas, é a área que no fundo nos temos dedicado mais intensamente e que o mercado 

também procura mais neste momento” (diretora). “Neste momento, 60% da atividade é em 

soluções [formativas]” uma vez que “neste fim de ano já assumimos que, efetivamente, a 

aposta é nas soluções”. 
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O formato intra-empresa direciona-se para a criação de soluções formativas que deverão 

estar alinhadas com os objetivos de negócio de cada organização e da performance individual 

e coletiva das equipas. A Global Estratégias apresenta-se como sendo uma empresa que 

indica aos seus clientes soluções que permitem (ver Anexo 1 – Catálogo): 

 Alinhamento de soluções de formação com a estratégia da organização; 

 Conteúdos de formação customizados e orientados para os objetivos de negócio; 

 Soluções e ferramentas de aprendizagem sustentada em tecnologia; 

 Comunidades de prática e orientação das aprendizagens para o posto de trabalho; 

 Foco no desenvolvimento dos 3C’s – Conhecimento, Competências e Comportamentos; 

 Outdoors de formação. 

 

As soluções são desenvolvidas consoante os indicadores-chave de performance, o 

público-alvo e a tecnologia envolvente, sendo as opções metodológicas organizadas com o 

intuito de envolver todos os trabalhadores da empresa, dando prevalência a dinâmicas de 

grupo e a simulações para a execução das ações de formação. 

Os outdoors também são uma das vertentes das soluções de formação desenvolvidas 

para os clientes, focando-se esta modalidade no trabalho de competências comportamentais e 

relacionais, com vista à melhoria do desempenho. Essas competências poderão ser, entre 

outras, ao nível da Liderança, da Gestão do Tempo e do Stress e do Trabalho em Equipa. 

A modalidade de e-learning assume como principal objetivo a criação de soluções de 

formação com recurso a ferramentas pedagógicas eficientes, rentáveis e atrativas que se aliam 

às necessidades específicas de cada organização. Os recursos multimédia permitem a criação 

de aulas virtuais, workshops, videoconferências, jogos e simuladores. Também são 

apresentados enquanto serviços de tutoria e de coordenação, e de realização de auditorias de 

e-learning, com a finalidade de proceder ao diagnóstico sobre a situação da empresa e, de 

seguida, elaborar o relatório final de avaliação, com enfoque nas questões a melhorar. 

A terceira área é “a de consultoria que, no nosso caso, temos a consultoria dentro da 

área b-learning, dentro da própria formação, trabalhamos algumas áreas de recursos 

humanos, não trabalhamos por exemplo a vertente das remunerações” (diretora). Nesta área 

inclui-se a “Consultoria de POPH, de incentivos, etc. Essa é a nossa terceira área“ (diretora). 

Sucintamente, a Global Estratégias adota três vertentes da consultoria, sendo elas: 

 Consultoria de e-learning; 

 Consultoria de formação e de recursos humanos; 

 Consultoria de incentivos (QREN – POPH) 
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Relativamente à consultoria de e-learning, esta tem como objetivo a criação de soluções 

de formação, recorrendo a ferramentas eficientes e rentáveis, que se aliem às necessidades 

específicas de cada organização, procedendo a: 

 Implementação e gestão integral de projetos de e-learning; 

 Engenharia pedagógica; 

 Seleção e implementação de plataformas de e-learning; 

 Criação, adaptação e implementação de conteúdos para e-learning; 

 Auditoria de e-learning; 

 Serviços de tutorização e coordenação. 

Quanto à consultoria de formação e de recursos humanos o objetivo prende-se com o 

desenvolvimento de soluções que potenciem o crescimento e competitividade dos seus 

clientes, através do desenvolvimento do seu capital humano.  

A consultoria de incentivos (QREN-POPH) visa promover a valorização profissional do 

Capital Humano e da Capacidade de Modernização, Inovação Organizacional e Gestão de 

Empresas/Instituições. Realiza esses projetos de consultoria mediante três fases: Preparação 

da candidatura; Elaboração da candidatura; e Acompanhamento do projeto. 

A quarta área de atuação da empresa prende-se com “o outsourcing de formação, que tem 

a ver com a externalização dos serviços de formação” (diretora). Pretende-se apoiar as 

organizações nas necessidades de formação do seu capital humano, permitindo-lhes a adoção 

de processos globais e integrados de aprendizagem e gestão da formação. 

 Imagem n.º 2 – Atividades consoante as linhas de negócio da Global Estratégias 
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Sinteticamente a imagem n.º 2 explicita o trabalho realizado pela empresa, atendendo a 

cada área, apresentada nos parágrafos anteriores. 

Desde o seu início, a Global Estratégias definiu como sendo o seu projeto formativo o 

reforço das “qualificações dos portugueses nos sectores de atividade: sector dos recursos, 

catividades logísticas e sector do turismo, em articulação com o desenvolvimento de 

indústrias criativas e culturais”. (Anexo 1 – Análise Documental, Documentos Internos da 

Empresa). Para tal, compromete-se a realizar 

diagnósticos de necessidades, procurando o aumento das competências 

necessárias para que os recursos humanos possam acompanhar a 

actualização e modernização tecnológica do tecido empresarial, ou a 

reconversão das competências para o aumento de qualificações e a 

manutenção da empregabilidade de pessoas com baixas habilitações 

escolares, e reintegrar social e profissionalmente desempregados e outros 

grupos com especiais dificuldades de inserção sócio-profissional  

(Documentos Internos da Empresa). 
 

Tendo em conta que a postura da empresa assenta na antecipação de “desafios e oscilações 

do contexto empresarial, bem como, optimizar a Gestão e Desenvolvimento de competências, 

proporcionando assim, uma oferta formativa diferenciada e serviços caracterizados por 

elevados padrões de qualidade” (Anexo 1 – Análise Documental, Documentos Internos da 

Empresa), houve a necessidade de proceder à adaptação da sua linha de negócio, procurando 

acompanhar as tendências emergentes da formação de adultos, pois tal como é visível na 

imagem n.º 3 apresentada houve uma mudança significativa nas áreas de negócio, desde 2008 

a 2011. 

A formação desenvolvida em 

formato Inter-Empresas, que ocupava 

63% das práticas profissionais da 

empresa no ano 2008, regista uma 

diminuição gradual de ano para ano 

até 2011. Por sua vez, a Consultoria e 

as Soluções Intra-Empresas 

ganharam um acentuado espaço de 

atuação, principalmente esta 

última, uma vez que mais do que duplicou desde 2008. As formações em e-Learning têm-se 

mantido presentes, embora com alguma variação a nível de percentagem ao longo no período 

em análise. 

Imagem n.º 3 – Evolução das Áreas de Negócio da GE (2008-2011) 
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Face ao exposto, a linha de negócio da Global Estratégias baseia-se atualmente na 

construção de Soluções formativas Intra-Empresas, que são pensadas de forma totalmente 

personalizada. Este novo foco do negócio prende-se com a “Necessidade de adaptação ao 

mercado e aos seus desafios, Necessidade de mudança organizacional, Maior exigência no 

retorno do investimento (ROI), Necessidade de maior optimização do orçamento” (Anexo 1 – 

Análise Documental, Documentos Internos da Empresa). Para tal, atua na consultoria com 

equipas multidisciplinares, num espírito de equipa e de parceria com consultores/formadores 

e de proatividade na procura de necessidades e tendências de mercado. 

 

Ao longo do tempo de estágio, pude constatar que as práticas por que a Global Estratégias 

se rege para o desenvolvimento dos projetos formativos assentam na contínua interação com 

o cliente, procurando compreender a sua perspetiva, diagnosticar as necessidades de 

formação que detém para, posteriormente proporcionar momentos de desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de competências profissionais.  

 

Estrutura Organizacional 

 A estrutura organizacional formal da empresa é caracterizada pela departamentalização 

hierarquizada, como se pode observar no organograma abaixo representado. 

 

 

 

 

 

 

Figura n.º 1 – Organograma da Global Estratégias 

Além da estrutura formal por que a Global Estratégias se organiza internamente, pude 

observar ao longo do período de estágio que no existe uma horizontalidade na tomada de 

decisões, no sentido em que a diretora procura junto de cada equipa alinhar objetivos, 

procurar as melhor estratégias de atuação e decidir em conjunto como agir, colocando os 

departamentos em discussão de ideias entre si. 

Com base nas vivências diárias que fui tendo ao longo do estágio, com o contacto que 

estabeleci com os profissionais da empresa e tendo em conta a horizontalidade na tomada de 
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decisões acima referida, é possível referir que a direção reconhece o quão fundamental é 

ceder aos seus trabalhadores poder de autonomia em decisões fulcrais para a empresa, 

permitindo que os mesmos se sintam integrados e envolvidos na vida da mesma. 

 Existe uma aposta no desenvolvimento de competências dos trabalhadores, incentivando a 

direção a contínua procura pelo aperfeiçoamento do desempenho profissional. É esperado que 

cada trabalhador se predisponha a adaptar-se aos novos projetos que vão surgindo, com vista 

a acompanhar o percurso evolutivo da empresa. 

Nesta ótica, Mintzberg (1999, p. 20) refere que “Toda a actividade humana organizada 

(…) dá lugar a duas exigências fundamentais e opostas: a divisão do trabalho nas várias 

tarefas a serem desempenhadas e a coordenação das mesmas a fim de realizar a actividade em 

questão”. A Global Estratégias segue essa lógica de organização da atividade humana, uma 

vez que, tal como já referido, a gestão dos recursos humanos assenta na constituição de 

departamentos, assumindo cada um as suas funções mas, ao mesmo tempo, interagindo 

enquanto equipa de trabalho.  

Tendo em conta que a estrutura da empresa condiciona em grande medida o ambiente e o 

clima vivido, na Global Estratégias é visível de que, além da departamentalização existente, a 

horizontalidade permite o desenvolvimento de um ambiente dinâmico e de entreajuda entre 

colegas. Estas dinâmicas permitem a partilha de conhecimentos, sendo que cada trabalhador 

adota uma postura flexível e de adaptação aos desafios que no quotidiano vão emergindo.  

A cultura criada entre os recursos humanos de uma empresa facilita a execução das 

atividades, pelo facto de permitir um ambiente aberto e propício ao diálogo que corporiza o 

trabalho em equipa. Segundo Bilhim(2006, p. 163), cultura poderá ser definida como sendo 

um padrão de pressupostos básicos que um dado grupo (organização) 

inventou, descobriu ou desenvolveu, aprendendo a lidar com os seus 

problemas de adaptação externa e de integração interna e que têm 

funcionado suficientemente bem para serem considerados válidos e para 

serem ensinados aos novos membros como o modo correcto de 

compreender, pensar e sentir em relação a esses problemas. 
 

Apenas com a adaptação face ao exterior e a integração a nível interno é possível 

desenvolver métodos e estratégias de trabalho que facilitem a execução do mesmo de modo 

eficaz e eficiente, fomentando o desenvolvimento do bom relacionamento entre os colegas.  

A noção de cultura que Bilhim (2006) nos apresenta é aplicada na Global Estratégias, uma 

vez que existe partilha de conhecimentos e de soluções entre colegas, que levam à construção 

de respostas eficazes perante a existência de situações complexas, funcionando como uma 

equipa de trabalho que procura alcançar os mesmos objetivos. Ultrapassam em conjunto os 
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desafios que diariamente são colocados, observando os respetivos resultados e projetando 

melhorias para projetos futuros. 

A equipa de recursos humanos da Global Estratégias, constituída por um total de 11 

trabalhadores, é uma equipa jovem que possui em média 30 anos de idade, qualificada e 

dinâmica, sendo diversificada em termos de especialidades. Segundo os resultados obtidos 

com o questionário aplicado aos trabalhadores (Anexo 11), estes possuem as seguintes 

habilitações literárias: 

Secundário Licenciatura Pós-Graduação 

2 4 3 
N.º de não respondentes: 2 

Cada departamento da Global Estratégias possui uma pessoa responsável, excetuando-se o 

departamento de Vendas que é composto por três comerciais. 

Considerando o número de trabalhadores que constitui a equipa interna da empresa e a 

dinâmica que existe e que se caracteriza pela horizontalidade, faz pensar que o organograma 

apresentado poderia estar representado de forma a permitir esquematicamente compreender 

essa mesma dinâmica interna. Ou seja, ao invés de apresentar um esquema com base na 

departamentalização poderia ser desenhado um diagrama em rede, sendo que no centro se 

encontrava a direção e cada restante trabalhador faria parte desse diagrama comunicando 

todos entre si com uma troca ativa de opiniões, comentários, experiências e conhecimentos, 

sendo a tomada de decisão feita pela direção.  

A capacidade de abrangência da resposta às novas formas de estar no mercado é 

conseguida, uma vez que as áreas de especialização da equipa operacional são diversas: 

Serviço Social, Gestão de Recursos Humanos, Organização e Gestão Estratégica de 

Empresas, Psicologia Educacional, Formação a Distância e e-learning (Anexo 11). 

Além da equipa interna, a empresa possui uma bolsa de formadores que, devidamente 

reconhecimentos e habilitados, garantem a realização de diversos cursos, seminários, 

workshops e congressos profissionais, nas várias áreas formativas. O número de formadores 

que desenvolvem projetos de consultoria e de formação com a Global Estratégias aproxima-

se dos 150, sendo cada um alocado ao projeto que está de acordo com a sua área de 

especialização. Segundo o Manual de Acolhimento, “é importante referir, ainda, a 

importância do outsourcing na empresa, principalmente no que respeita aos formadores. 

Neste mercado, é fundamental contratar formadores capazes de garantir a qualidade desejada 

pela Global Estratégias” (Anexo 1 – Análise Documental). 
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Capítulo 3 – Projeto de Intervenção 

 Apresentação do Projeto

Para a estruturação do projeto foi necessário, em primeiro lugar, compreender a dinâmica 

vivida internamente na empresa. 

A Global Estratégias, sendo uma empresa de consultoria de formação e e-learning que 

pretende superar as expectativas dos seus clientes pela qualidade do serviço que presta, 

mediante acompanhamento das mudanças ocorridas no mercado competitivo, reconhece que 

é fundamental apostar na formação interna dos seus trabalhadores de forma contínua, tal 

como já referido. Neste sentido, os trabalhadores frequentam formação dinamizada 

internamente para que possam continuamente aperfeiçoar as suas competências nas respetivas 

áreas de trabalho. Com essas formações, a direção pretende incentivar os trabalhadores a 

apostarem no seu potencial, a estarem atentos às mudanças e a apresentarem sugestões de 

melhoria sempre que o considerarem pertinente.  

“As competências técnicas necessitam, mais do que nunca, de constante actualização, o 

que valoriza cada vez mais as características de cada indivíduo e organização no que 

concerne às suas competências técnicas base e pessoais” (Vasconcelos, 2012, p. 11).  

Com a intenção de acompanhar o mercado e a manter o seu nível de competitividade, a 

Global Estratégias procedeu a uma reorientação da sua estratégia de negócio, procurando 

rentabilizar os procedimentos e os recursos inerentes, e alinhar-se com a procura existente no 

mundo da formação. A principal preocupação centra-se no desenvolvimento das soluções 

Intra-Empresas, tal como refere a diretora: “Nós eramos muito mais uma máquina de 

produção, chamemos-lhe assim, e agora somos uma máquina de consultoria (…) portanto, 

também deixamos do Standard para o Customizado”. 

Tendo por base o interesse constante da empresa em dotar os seus trabalhadores de 

competências e o facto de a estratégia de atuação no mercado ter sido reajustada, surgiu a 

possibilidade de elaborar um plano de formação tendo por base as necessidades dos recursos 

humanos da empresa, considerando os projetos a desenvolver e os perfis profissionais ideais 

de cada função pois, como refere Vasconcelos (2012, p. 11) “a qualificação das pessoas é um 

fator fundamental e necessário para a capacitação das empresas. As novas realidades 

requerem novas atividades e novas competências”. 

O projeto consistiu no desenho de um plano de formação à medida das necessidades e 

interesses dos trabalhadores da Global Estratégias, tendo por base a atualização necessária do 

perfil profissional traçado para cada função/departamento face aos processo de reorientação 
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do negócio, as declarações da diretora em entrevista e as respostas dos trabalhadores aos 

questionários aplicados. 

De forma a concretizar o projeto de construção de um Plano de Formação foram traçados 

os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer a dinâmica da empresa. 

 Perceber como é encarado o investimento em formação interna. 

 Atualizar o descritivo de funções por departamento, mediante a caracterização dos 

atuais perfis profissionais. 

 Diagnosticar os gaps de competências. 

 Conhecer as necessidades de formação existentes na empresa. 

 Projetar as ações de formação que contribuam para ultrapassar as necessidades 

formativas. 

Além de a Global Estratégias já ter como prática anual a realização de formação interna, 

optei por avançar com este projeto, com o aval da direção, pelo facto de a reorientação do 

negócio vivida pela empresa ter implicado uma mudança de estratégia a nível da 

organização/distribuição das atividades a realizar, fazendo com que alguns trabalhadores 

vissem as suas funções alteradas ou acrescidas. Esta situação implicou que estes 

desenvolvessem novas competências, tornando-se fundamental planificar um caminho 

formativo que facilitasse a integração dos trabalhadores no novo mapa de funções.  

O interesse e desafio do desenvolvimento deste projeto centraram-se em todo o percurso 

que foi necessário realizar para chegar ao Plano de Formação final, pois foi necessário além 

de conhecer as necessidades formativas na ótica da direção da empresa e dos trabalhadores, 

foi fundamental analisar aprofundadamente as competências idealizadas para cada 

departamento e diagnosticar os gaps existentes a nível dessas mesmas competências. Para 

melhor compreensão, será descrito detalhadamente todo o processo. 
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 Enquadramento Metodológico

A elaboração do Plano de Formação decorreu da recolha e análise de conteúdo das 

informações obtidas mediante a aplicação das seguintes técnicas de recolha de dados:  

 Recolha Documental/Pesquisa Arquivística. 

 Entrevista Semi-directiva. 

 Inquérito por Questionário. 

O projeto em causa reconhecesse enquanto integrante da investigação qualitativa, por 

procurar, segundo Bogdan e Biklen (1994), “desenvolver conceitos sensíveis, descrever 

realidades múltiplas, teoria fundamentada, desenvolver a compreensão” (p. 72), “a descrição, 

a indução, (…) e o estudo das percepções pessoais” (p. 11).  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 47) a investigação qualitativa detém cinco 

características, comuns a qualquer problemática, sendo elas: (a) a fonte direta de dados é o 

ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; (b) é descritiva; (c) os 

investigadores interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos; (d) os investigadores tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; e (e) o 

significado é de importância vital neste tipo de abordagem. 
 

Tendo em conta que a temática da formação profissional contínua se caracteriza pela 

subjetividade por derivar dos discursos de todos os intervenientes quanto às necessidades 

formativas que existem, a investigação qualitativa mostrou ser a mais adequada uma vez que 

o plano traçado se caracteriza por ser progressivo, flexível e geral, e por corresponder “a um 

procedimento mais intuitivo, mas também mais maleável e mais adaptável a índices não 

previstos, ou à evolução das hipóteses” (Bardin, 2011, p. 141). Posteriormente, quando se 

parte para a interpretação dos dados recolhidos neste tipo de abordagem “o risco de erro 

aumenta, porque se lida com elementos isolados, ou com frequências fracas” (p. 141) que se 

caracterizam pela subjetividade que comportam. É fundamental “reler o material, alternar 

leituras e interpretações e desconfiar da evidência” (Bardin, 2011, p. 142) para que a análise 

seja o mais próxima possível do real. 

Atendendo às tipologias da investigação educacional, apresentadas por Afonso (2005, p. 

42): Estudos Históricos, Estudos Naturalistas e Estudos Experimentais, e tendo em 

consideração que o desenvolvimento do projeto implicou a realização de investigação sobre o 

modo da empresa desenvolver formação interna, enquadra-se a mesma na tipologia dos 

estudos naturalistas descritivos que visam a realização de 
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uma narrativa ou descrição de factos, situações, processos ou fenómenos 

que ocorrem perante o investigador, quer tenham sido directamente 

observados por ele quer tenham sido identificados e caracterizados através 

de material empírico relevante. 

(Afonso, 2005, p. 43). 

 

Além de se caracterizar enquanto estudo naturalista descritivo, trata-se igualmente de um 

estudo de caso pelo facto de ter sido fundamental “estudar o que é particular, específico e 

único” (p. 70) da empresa, para conseguir desenvolver um plano de formação à medida.  

É ainda de referir que neste tipo de investigação “as técnicas de recolha de dados mais 

frequentemente utilizadas são a pesquisa arquivística, a observação, a entrevista e o inquérito 

por questionário” (Afonso, 2005, p. 88).  

No quadro do presente projeto, e tal como já referido, foram utilizadas a pesquisa 

arquivística/documental, a entrevista e a aplicação de questionários. 

 

Recolha Documental ou Pesquisa Arquivística 

A análise documental, igualmente denominada por pesquisa arquivística, foi utilizada com 

o intuito de caracterizar a empresa, da forma como os recursos humanos estão distribuídos 

pelos diferentes departamentos, quais as atividades e objetivos atribuídos a cada um e 

conhecer o modo como comunicam com o cliente.  

Os documentos alvo de análise foram o catálogo, o sítio oficial, documentos elaborados 

pela empresa, o regulamento do funcionamento de formação, o manual de acolhimento e o 

descritivo de funções. 

A análise documental (ver Anexo n.º 1) possibilitou a consulta de “informação existente 

em documentos anteriormente elaborados, com o objectivo de obter dados relevantes para 

responder às questões de investigação” (Afonso, 2005, p. 88). Neste caso, é importante referir 

que um documento é “o material informativo sobre um determinado fenómeno que existe 

com independência da acção do investigador” (Moreira, 2007, p. 153). 

De acordo com Chaumier (1974 cit in Bardin, 2011, p. 47), a análise documental é “uma 

operação ou um conjunto de operações visando representar o conteúdo de um documento sob 

uma forma diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e 

referenciação”. Seguindo este raciocínio, após a recolha e análise da documentação procedeu-

se à sua devida organização, sendo que “o recorte da informação, divisão em categorias 

segundo o critério da analogia, representação sob forma condensada por indexação, é idêntico 

à fase de tratamento das mensagens de certas formas de análise de conteúdo” (Bardin, 2011, 

p. 48).  
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Segundo a terminologia de Afonso (2005, p. 89), os documentos distinguem-se entre as 

categorias oficiais, públicos e privados. Os documentos oficiais são aqueles que se encontram 

nos arquivos do Ministério da Educação, das organizações escolares ou educativas, 

publicações oficiais do Estado, escolas e centros de formação, registos estatísticos; Nos 

documentos públicos inserem-se as notícias, artigos, cartas, publicidade, documentação 

distribuída ou vendida, anuários, livros; e como documentos privados insere-se aqueles que 

têm um acesso mais restrito, como por exemplo os estudos biográficos e histórias de vida.  

Para o projeto em questão, apenas foram consultados os documentos públicos e privados, 

sendo eles indicados na tabela abaixo representada.  

 
Figura n.º 2 – Identificação do tipo de documentos utilizados na análise documental 

Os documentos analisados inserem-se na tipologia de Moreira (2007, p. 154) enquanto 

dados secundários, na categoria de documentos escritos e subcategoria de documentos 

institucionais, que “constituem marcos significativos da cultura dessa sociedade”. 

Segundo Moreira (2007, p. 166) o facto de se recorrer à análise de documentos para o 

desenvolvimento de uma investigação ou de um projeto apresenta vantagens, tais como: 

utilidade nas investigações primárias, nos estudos comparativos, apresenta baixo custo, não 

reactividade uma vez que o investigador não interfere com as informações obtidas, a 

exclusividade por terem carácter único e historicidade por permitir a permanência no tempo. 

 

Entrevista Semi-Directiva 

A técnica de inquérito por entrevista é, segundo Afonso (2005, p. 97) uma “técnica de 

recolha de dados (…) e consiste numa interacção verbal entre o investigador e o respondente, 

em situação de face a face ou por intermédio do telefone”, que pode ser realizada de forma 

estruturada, não estruturada ou semi-estruturada. 

Moreira (2007) indica que a entrevista qualitativa é como uma conversa “provocada 

explicitamente pelo entrevistador, (…) dirigida a pessoas seleccionadas com base num plano 

de investigação, isto é, com base em determinadas características, (…) com uma finalidade de 

tipo cognitivo, (…) guiada pelo entrevistador (…) [e] assente num esquema flexível de 

interrogação” (p. 204). 

Documentos Públicos 

•Sitio Oficial / Catálogo 

•Regulamento do Funcionamento da 
Formação 

Documentos Privados 

•Documentos Internos da Empresa 

•Descritivo de Funções 

•Manual de Acolhimento 



 
 

 
42 

Segundo Moreira (2007) as entrevistas apresentam vantagens na sua utilização, pois 

permitem a obtenção de uma grande riqueza informativa mediante o discurso e as expressões 

dos entrevistados, a clarificação e acompanhamento das perguntas e respostas “num quadro 

de interacção mais directo, personalizado, flexível e espontâneo” (p. 210), estimula os 

diversos pontos de vista, hipóteses e orientações, permite o contraste qualitativo de resultados 

e respetiva compreensão, e é eficaz na obtenção de informação de difícil acesso. 

A entrevista realizada à diretora (anexo n.º 2) classifica-se enquanto semi-estruturada uma 

vez que foi orientada por um guião “construído a partir das questões de pesquisa e eixos de 

análise” (Afonso, 2005, p. 99). A organização do guião assentou na criação de vários blocos 

temáticos, seguidos de objetivos específicos a alcançar e questões a colocar à entrevistada.  

A multidimensionalidade de significados inerentes no discurso da entrevistada, implicou 

que a análise se baseasse na categorização e na posterior interpretação dos registos inseridos 

em cada categoria. Para tal, foi imprescindível a gravação da entrevista e a posterior 

transcrição na íntegra, para que o material trabalhado e as respetivas conclusões fossem 

fidedignos. 

Neste tipo de entrevistas podem ocorrer dificuldades relacionadas com o “eventual 

enviesamento resultante do entrevistador (…), podendo gerar respostas entendidas pelos 

entrevistados como socialmente desejáveis” (Afonso, 2005, p. 101). Esta situação poderá 

influenciar os resultados, refletindo-se nas conclusões obtidas. 

Quanto à entrevista realizada à direção da empresa pretendeu-se: 

 Descrever a atividade da empresa. 

 Conhecer a organização interna do trabalho. 

 Conhecer as expectativas futuras. 

 Entender como são partilhados os objetivos anuais entre todos os recursos humanos. 

 Compreender a importância que é atribuída ao processo de desenvolvimento de 

formação interna. 

 Conhecer as competências-chave necessárias dos recursos humanos para o alcance dos 

objetivos traçados. 

 Verificar o equilíbrio entre as competências necessárias e as existentes de cada 

departamento. 

 Destacar os aspetos a melhorar através da frequência de formação. 

 Evidenciar as áreas de formação a desenvolver que poderão proporcionar melhorias no 

desempenho profissional. 
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Além da realização da entrevista à diretora, inicialmente foi pensada a realização de 

entrevistas semi-directivas a cada trabalhador da empresa (ver anexo n.º 3). Logo após a 

comunicação desta intenção a todos os trabalhadores e à direção, e da apresentação do 

fundamento do próprio projeto, com a indicação dos objetivos e da importância da 

participação de cada um, houve de imediato respostas positivas, no sentido de se agendar o 

dia e hora mais convenientes para a realização das entrevistas. Contudo, não foi possível 

concretizar as mesmas pelo volume de trabalho existente na empresa.  

Após cerca de um mês de sucessivos reagendamentos foi necessário mudar de estratégia. 

Mantendo a intenção de realizar a entrevista à diretora, por ser quem gere toda a atividade da 

empresa, surgiu a oportunidade de avançar com a aplicação de um questionário a cada 

trabalhador para compreender as competências associadas às suas funções e a perspetiva que 

detêm sobre as competências necessárias de serem trabalhadas, com vista à melhoria 

contínua. 

 

Inquérito por Questionário 

Com a aplicação dos questionários procedeu-se à caracterização de cada trabalhador 

quanto à posição que assume na empresa e as funções que desempenha, com o intuito de 

traçar o seu perfil profissional ideal e de compreender qual o seu historial de formação, bem 

como as perspetivas que detém quanto à formação profissional necessária de ser 

desenvolvida, com o intuito de melhorar a sua performance e a de toda a equipa de trabalho. 

O questionário, enquanto técnica de recolha de dados, é “um conjunto de perguntas 

estandardizadas” (Moreira, 2007, p. 233) que pretendem “converter a informação obtida dos 

respondentes em dados pré-formados, facilitando o acesso a um número elevado de sujeitos e 

a contextos diferenciados” (Afonso, 2005, p. 101). 

No caso do projeto desenvolvido, os questionários aplicados abrangeram todos os 

trabalhadores da empresa. A opção pela aplicação dos questionários além do número 

reduzido de trabalhadores, surgiu da dificuldade em agendar com cada um as entrevistas 

inicialmente preparadas, devido ao volume de trabalho que cada um possuía, tal como 

referido anteriormente. 

Inicialmente foi elaborado apenas um questionário (anexo n.º 7), com o intuito de: 

 Conhecer a formação profissional interna desenvolvida até ao momento. 

 Conhecer a perceção dos trabalhadores perante as competências necessárias de serem 

trabalhadas mediante o desenvolvimento de formação, tendo em conta a sua função 

profissional. 
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Posteriormente considerei pertinente e fundamental aplicar um segundo questionário 

(anexo n.º 8) que procurasse: 

 Caracterizar o perfil de competências profissionais. 

 Atualizar o descritivo de funções. 

 Diagnosticar os gaps de competências. 

 

O questionário inicialmente produzido sobre a formação profissional interna (anexo n.º6) 

apresentava cinco blocos temáticos: Identificação, Percurso Formativo, Perfil de 

Competências, Formação para o Desenvolvimento Individual e Formação para o 

Desenvolvimento Organizacional. Nos blocos temáticos “Percurso Formativo” e “Perfil de 

Competências” constava um conjunto de perguntas específicas, pensadas com o intuito de 

trabalhar diferentes aspetos relacionados com a sua formação.  

Pelo facto de a avaliação de desempenho que anualmente é realizada abordar algumas 

questões das que constavam nesse primeiro questionário elaborado, foi necessário reformular 

o mesmo para que os trabalhadores não respondessem de forma repetida às questões e 

houvesse rentabilização do processo de diagnóstico das necessidades formativas.  

Na Global Estratégias a avaliação de desempenho pretende delimitar, em conjunto com o 

trabalhador, os objetivos e a principal finalidade do posto de trabalho, das principais tarefas 

que desenvolve, considerações quanto às competências mais importantes de possuir ou 

pontos fortes necessários, áreas/competências que poderão ser melhoradas em relação ao 

trabalho realizado, principais constrangimentos com que se depara e as propostas/soluções 

que apresenta para o alcance dos objetivos delimitados em cada projeto. Num segundo 

momento pretende traçar em conjunto com o trabalhador os objetivos profissionais para o ano 

seguinte e destacar as necessidades de formação e o tipo de ações a desenvolver (ordenando 

pelo grau de prioridade). 

Tal como se pode verificar no anexo n.º 7, o questionário efetivamente aplicado, foi 

constituído por perguntas fechadas e abertas, com a finalidade de conhecer o percurso 

formativo vivenciado na empresa no ano anterior e compreender quais as temáticas que, na 

perspetiva de cada trabalhador, deverão ser abordadas ao longo do próximo ano, numa ótica 

de melhoria dos desempenhos profissionais na empresa.  

Acima de tudo, houve a preocupação de permitir “maior liberdade de resposta ao 

inquirido” (Moreira, 2007, p. 236), para a compreensão do seu ponto de vista, incentivando a 

reflexão pessoal. 
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A aplicação do questionário aos trabalhadores da empresa regeu-se pelas regras 

enunciadas por Moreira (2007, p. 247), seguidamente descritas:  

a) Começar o questionário por uma mensagem introdutória com a apresentação dos objetivos 

inerentes, dos benefícios da participação de cada respondente e garantindo o anonimato; 

b) As perguntas que inicialmente são colocadas deverão suscitar o interesse dos 

respondentes; 

c) Aquelas perguntas-chave, ou talvez as consideradas mais exaustivas e complexas (que 

possam implicar reflexão por parte dos respondentes) deverão ser colocadas a partir do 

meio para o fim do questionário; 

d) Fazer uma distribuição coerente das diversas perguntas a colocar no questionário; 

e) Colocar questões de identificação no início ou no final do questionário, derivada a sua 

simplicidade. 

 

Antes da aplicação dos questionários aos trabalhadores, foi feita uma validação sobre os 

mesmos por parte da diretora e da orientadora de estágio, a fim de os adequar às práticas, 

dinâmica e características da empresa. 

Após a recolha da informação, foi necessário analisar o respetivo conteúdo. 

Segundo Vala (1986), a análise de conteúdo é “uma técnica de tratamento de informação” 

(p. 104) predominante utilizada “na investigação empírica realizada pelas diferentes ciências 

humanas e sociais” (p. 101). Para o projeto em causa, a análise de conteúdo foi feita sobre a 

documentação recolhida, a entrevista realizada e os questionários aplicados, 

Bardin (2011) indica que “análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações” (p. 33) e “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis 

em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a «discursos» (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados” (p. 11). Há como intenção “a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que 

recorre a indicadores (quantitativos ou não) ” (p. 40). 

Bardin (2011, p. 41) estabelece uma analogia dos analistas com os arqueólogos e com os 

detetives, no sentido em que trabalham com os vestígios, pois com os documentos que 

descobrem, chegam a conclusões sobre determinado tema, através da inferência.   

O objeto da análise de conteúdo é a fala, salientando Bardin (2011, p. 45) que “a análise 

de conteúdo procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as quais se debruça 

(…) [procurando] outras realidades através das mensagens”. 
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A categorização enquanto “operação de classificação de elementos constitutivos de um 

conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), 

com os critérios previamente definidos” (Cardim, 2011, p. 145), foi aplicada na análise do 

conteúdo da entrevista realizada (Anexo n.º 5) e da documentação analisada (Anexo n.º 1).  

Essa categorização é algo indispensável na análise de conteúdo correspondendo a “uma 

transformação (…) dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua 

expressão" (Bardin, 2011, p. 129).  

Para o projeto em questão, a unidade de registo foi a unidade de significado utilizada para 

analisar a entrevista realizada à diretora, correspondendo a um “segmento de conteúdo a 

considerar como unidade base, visando a categorização e a contagem frequencial” (Bardin, 

2011, p.130).  

As categorias criadas permitiram reunir um conjunto de unidades de registo, para a 

clarificação dos dados que em bruto não são visíveis, sendo possível proceder a inferências.  

No processo de análise do conteúdo de uma entrevista existem, segundo Cardim (2011, p. 

171), três níveis essenciais: tratamento do texto que consiste na função «cortar, colar», a 

categorização e a análise dos dados a partir das operações estatísticas sobre os resultados. 

Para o presente projeto, a análise de conteúdo da entrevista processou-se do seguinte 

modo: 

1) Transcrição: Transcrição da entrevista na sua íntegra 

2) Organização da análise: Primeira leitura atenta da entrevista  

3) Seleção de Conteúdo: Segunda leitura com registo de notas no canto direito do texto 

transcrito, de forma a iniciar a distinção do material com interesse do acessório.  

4) Codificação: Terceira leitura com o destaque para a categorização, isto é, para a 

evidência dos temas, categorias e subcategorias inerentes na entrevista. Simultaneamente 

foi atribuída uma codificação a cada unidade de registo, atendendo aos temas, categorias 

e subcategorias organizadas.  

5) A inferência: Após o agrupar das unidades de registo nos respetivos temas, categorias e 

subcategorias, partiu-se para a análise das mesmas.  

Com o intuito de complementar as metodologias apresentadas, também foram sendo 

realizadas pontualmente reuniões com a diretora da empresa, com a responsável pelos 

recursos humanos da empresa e com a orientadora de estágio. O objetivo centrou-se na 

harmonização de todo o trabalho realizado da minha parte com o da empresa, rentabilizando 
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os processos, os recursos trabalhados e o tempo despendido, procurando a obtenção dos 

melhores resultados.  

Procurou-se triangular os vários elementos recolhidos pelas diferentes vias para 

concretizar em plano de formação as reais necessidades formativas.  

De acordo com Afonso (2005, p. 73), a triangulação das várias técnicas permitiu cruzar os 

resultados obtidos e controlar “a validade dos significados expressos nas narrativas, 

descrições e interpretações do investigador”. Acima de tudo, procurou-se “clarificar o 

significado da informação recolhida, reforçando ou pondo em causa a interpretação já 

construída. Por outro lado, trata-se de identificar significados complementares ou alternativos 

que dêem melhor conta da complexidade dos contextos em estudo”. 
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A Global Estratégias e o Desenvolvimento de Formação Interna 
 

Tendo por base as informações recolhidas, é possível referir que a Global Estratégias 

enquanto entidade formadora certificada acompanha diariamente as mudanças que vão 

ocorrendo no mercado, em vários sectores de atividade, procurando estar apta a responder 

com eficácia às solicitações dos clientes. Segundo a afirmação da diretora, é necessário 

reconhecer que “como o mercado se altera continuamente mais exigente se torna” o nível de 

qualidade por parte dos clientes.  

A mudança organizacional por que a empresa passou “permitiu-nos mais flexibilidade em 

termos dos projetos que vamos tendo, por um lado e, assim, também permitirmos consolidar 

mais o nosso modo de trabalhar” (Diretora). 

A qualidade é um dos principais valores por que se rege a empresa. E, para que a mesma 

se mantivesse e, simultaneamente, procurando a sua evolução positiva, foi imprescindível 

“consolidar este nosso Know-How de consultoria e de expertise em formação” (Diretora). 

O Know-How referido em entrevista alia-se à intencionalidade de dotar todos os 

trabalhadores de capacidades e de competências (saber-saber, saber-fazer e saber-agir) face às 

circunstâncias e desafios que lhes são diariamente colocados. 

Pretende-se que os trabalhadores, atendendo às suas funções, consigam responder às 

solicitações dos clientes, com a qualidade e rapidez desejada, recorrendo entre outras, à 

capacidade de escuta ativa, comunicação interpessoal, negociação e apresentação de soluções 

Todas as intencionalidades demonstradas e evidenciadas realçam a importância que cada 

vez mais os recursos humanos das organizações assumem. São as pessoas que formam as 

equipas de trabalho, as organizações e que, por sua vez, fazem estas obter os resultados de 

sucesso desejados. 

É notório o sentimento da necessidade da Global Estratégias crescer, referindo a diretora 

que “temos áreas que estão a crescer mas que nós nos estamos a posicionar também, nas 

Soluções já estamos a crescer há algum tempo mas ainda temos mais para crescer…como no 

e-learning customizado, na consultoria e no outsourcing também…”. 

Apesar de não ter tido acesso aos registos pedagógicos internos, com a indicação do 

volume de formação desenvolvida internamente no ano anterior, foi-me possível verificar que 

a empresa detém uma forte cultura a nível do desenvolvimento de competências dos seus 

trabalhadores, para que haja uma contínua adaptação das exigências. Esta constatação foi 

conseguida mediante a vivência que tive durante o estágio, sendo que maioritariamente e de 

um modo não formal, optam pela realização de reuniões que permitem a partilha do 
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conhecimento interno da empresa, enriquecendo o trabalho de cada um. Estas reuniões 

adotam um caracter bastante formativo pois implicam o pensamento reflexivo de cada um, 

procurando evidenciar quais os aspetos que podem ser melhor trabalhados e quais as devidas 

estratégias. 

A comunicação interna que se estabelece e se mantém nas organizações é fundamental, 

isto porque “o mercado também se altera com muita rapidez e há que agir rápido, e portanto 

vamos fazendo um ponto de situação” (Diretora). Na Global Estratégias, essa comunicação 

interna ocorre de modo linear e de uma forma bastante horizontal, no sentido em que há um 

envolvimento dos trabalhadores. A diretora refere que “uma vez por ano reunimo-nos” mas 

que “as reuniões gerais vamos fazendo todos os meses”. 

Através das reuniões que vão sendo realizadas “fazemos um balanço do ano anterior, 

definimos os objetivos para o ano seguinte e fazemos também um mix da avaliação de 

desempenho (…) e depois também fazemos uma reunião geral da apresentação dos objetivos 

para o ano seguinte”. 

É fundamental a participação ativa de todos os trabalhadores quanto às decisões que vão 

sendo tomadas no seio da empresa e especificamente quanto às formações que são 

necessárias de desenvolver, considerando que “o adulto… [é] sujeito de um processo que lhe 

pertence, sendo responsável pela gestão das actividades educativas que lhe são oferecidas, 

sendo ele próprio quem irá elucidar sobre as suas necessidades de formação e avaliar aquilo 

que entretanto consegue aprender” (Lopes e Picado, 2009, p. 39).  

Há que reconhecer que este envolvimento do trabalhador nas decisões da empresa é 

bastante importante pois “não existe verdadeira aprendizagem organizacional sem 

aprendizagem individual e a aprendizagem individual necessita de uma assistência 

facilitadora e de contexto organizacional para ser eficaz” (Lopes e Picado, 2009, p. 28). 

Nesta ótica é possível afirmar que a Global Estratégias permite a aprendizagem 

organizacional ocorrer, mediante a deteção e análise dos erros existentes, e posterior decisão 

(maioritariamente em conjunto com os trabalhadores de cada departamento) e atuar da forma 

mais proveitosa e vantajosa, para o trabalhador e para a empresa. 

Tal como já foi salientado, os recursos humanos são o centro da empresa. São eles quem 

promove a dinâmica da empresa e corporiza as atividades que fazem os projetos crescer. Para 

que essa mesma dinâmica seja notória e de sucesso, e de modo a acompanhar a evolução do 

mercado e a manter as atividades alinhadas com as necessidades do cliente, é preciso investir 

continuamente nas competências e conhecimentos dos mesmos para que estejam aptos a 

responder prontamente e com qualidade aos imprevistos e exigências que possam surgir. Esta 
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necessidade deriva da constatação de que o “trabalho e formação constituem, efectivamente, 

forças motoras da aprendizagem ao longo da vida e da organização que aprende, reunindo, 

num mesmo movimento, a aprendizagem individual e a aprendizagem organizacional” 

(Lopes e Picado, 2009, p. 20). 

Ainda assim, a experiência que os trabalhadores vão adquirindo ao longo do tempo torna-

se, igualmente, uma excelente ferramenta que, aliada à partilha de saberes entre colegas 

permite o crescimento profissional. Nesta linha de pensamento, DiBella et al., (cit in Lopes e 

Picado, 2010, p. 79), aludem que “a aprendizagem organizacional é a capacidade (ou 

processo) de uma organização que mantém ou aumenta o desempenho baseado na 

experiência. O conceito inclui a aquisição, a partilha e a utilização do conhecimento”. 

O ideal passa por cada trabalhador adotar uma postura flexível, de autonomia e de 

proatividade, demonstrando estar disposto e preparado para aprender e atuar eficazmente 

perante as situações desafiantes que poderão surgir, atendendo aos objetivos da empresa. 

Subjacente a essa postura, a capacidade de trabalhar em equipa é influenciada, uma vez que o 

contacto entre todos colegas torna-se enriquecedor para a construção de novas metodologias e 

novas formas de desenvolver as funções e atividades inerentes, perseguindo o objetivo de 

ultrapassar as expectativas do cliente, fidelizando-o ao serviço prestado pela empresa. 

Procurando compreender como o plano formativo deveria ser construído foi essencial 

conhecer a dinâmica da empresa em termos de formação interna e a política de formação que 

defende e aplica, compreendendo as “intenções gestionárias acerca do papel que se pretende 

dar à acção formativa para desenvolver a organização” (Cardim, 2009, p. 16). 

Assim sendo, como pré-diagnóstico foi necessário recolher informações do catálogo e de 

alguns documentos produzidos pela empresa para compreender os objetivos de atuação, a 

missão que perseguem, a linha de negócio e atividades que assumem perante o cliente. 

O pré-diagnóstico foi elaborado com o intuito de corresponder “à definição da situação 

inicial, à detecção de problemas que justificam a acção e à identificação dos protagonistas, 

expectativas, sensibilidade para a formação, recursos disponíveis e pontos fortes e fracos que 

podem justificar a intervenção formativa” (Cardim, 2009, p. 21), especificações reunidas na 

política de formação.  

Esta fase é de extrema importância por permitir o conhecimento partilhado acerca de como 

a empresa encara e desenvolve formação, pois só a partir desta consciencialização é possível 

proceder ao Diagnóstico de Necessidades Formativas. 
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A Política de Formação 
 

A formação é antes de mais a transformação do homem como pessoa e como 

profissional. No entanto, esta transformação não é possível se não se 

articular de forma dialéctica, interactiva e sistémica com a transformação 

das organizações em que se insere. 

 (Aguiar e Cordeiro, 1998, p. 39). 

Com esta afirmação, as autoras espelham o quão fundamental é uma entidade formadora 

desenvolver ações de formação com base no diagnóstico das necessidades de formação que o 

cliente detém, tomando por base as declarações das chefias e dos trabalhadores, para que 

sejam realizadas aprendizagens passíveis de serem aplicadas no quotidiano profissional. 

Gradualmente a formação ganha o seu espaço e 

conquista a credibilidade de cada gestor/diretor das 

empresas, mas é indispensável a aplicação de uma 

fase de diagnóstico pois tornará mais provável o 

alcance dos objetivos esperados e, naturalmente, a 

conquista do sucesso. 

Apesar de a Global Estratégias defender que, para  

um percurso formativo se realizar com sucesso se 

dever sustentar-se nas fases que constam na imagem n.º 4, pude observar que internamente 

existe um desfasamento, pois como anteriormente pude referir, o desenvolvimento de 

competências é feito sobretudo de um modo não formal. Considero que poderá ser uma área 

melhor explorada na empresa, procurando-se uma maior preocupação pela organização da 

comunicação interna e da aquisição de saberes fundamentais para o desempenho eficaz das 

funções atribuídas a cada trabalhador. 

A empresa assume como política de formação a estruturação, organização, divulgação e 

realização de ações de formação de elevada qualidade e de aplicação à realidade 

organizacional, com o “desejo de continuar a contribuir para o desenvolvimento do potencial 

humano das organizações, mantendo o elevado nível de qualidade e variedade de temáticas 

formativas, procurando a satisfação máxima dos clientes” (Anexo n.º 1 - Regulamento de 

funcionamento da formação). 

Na prática, a Global Estratégias organiza “acções de formação inter e intra empresas, na 

modalidade presencial e a distância, versando sobre temáticas de interesse empresarial e 

dirigidas a profissionais que pretendem aperfeiçoar e/ou actualizar competências na 

respectiva área laboral” (Anexo n.º 1 - Regulamento de funcionamento da formação). 

Imagem n.º 4 - Ciclo Formativo que a Global 

Estratégias coloca em prática, em cada projeto 
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Procurando a coerência entre todas as fases que envolvem o desenvolvimento da formação 

interna, a Global Estratégias define criteriosamente o que em cada fase é pretendido: 

 
Imagem n.º 5 – Práticas desenvolvidas em cada fase do ciclo de formação 

 

Planificação da Formação 

Procurando desenvolver um plano de formação coincidente com a dinâmica da empresa, 

foi fundamental verificar de que forma conduz um percurso formativo de um projeto.  

O esquema de seguida apresentado permite conhecer as fases que a Global Estratégias 

engloba nas soluções formativas que apresenta aos seus clientes, defendendo que o efetivo 

desenvolvimento de saberes só é possível e eficaz se for concretizado mediante um conjunto 

de etapas que permitam descortinar qual o caminho a seguir para o alcance dos objetivos 

delimitados.  Assim sendo, os percursos formativos são pensados por forma a estarem o mais 

enquadrado possível às necessidades que o público-alvo detém.  
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Figura n.º 3 – Fases que constituem as Soluções de Aprendizagem desenvolvidas 

 

PAPEL PERFORMANCE = CONHECIMENTO + COMPETÊNCIAS + COMPORTAMENTO 

KPI’s 
(Key Performance indicators) 

Normas de Qualidade 

Arquitectura Pedagógica 

Modalidade Formativa 

Gestão de Conteúdos 

Inovação 

Toolkits 

Materiais Pedagógicos 

Recursos Pedagógicos 

Ferramentas Técnicas 

Modalidades 

Inovação 

Reacção 

Transferência 

Mudança de Comportamento 

Impacto no Negócio 

Definir a Formação alinhada com a Estratégia de Negócio 

Capital Humano e Gestão de Talento 

Infra-estrutura, Sistemas e Tecnologias de Aprendizagem 

Comunicação Interna 

Avaliação de Necessidades de Formação 

Implicação dos Colaboradores 

Assessment 

Estratégias de Avaliação 
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Com o desenho das soluções formativas, a Global Estratégias assume como princípios 

fundamentais os seguintes: 

 

 

 

 

Imagem n.º 6 – Princípios que sustentam o desenvolvimento das soluções formativas. 

Relativamente à metodologia que mobiliza para que as ações de formação promovam 

verdadeiros momentos de aprendizagem, partilha e troca de experiências, a Global 

Estratégias procura adaptar as mesmas à temática a trabalhar e às necessidades manifestadas. 

Concretamente, os métodos pedagógicos que aplica visam “satisfazer a transmissão de 

conhecimentos, a aprendizagem de saber-fazer, o desenvolvimento pessoal, e evolução dos 

comportamentos” (Meignant, 2003, p. 177). 

Quando se pensa nas metodologias de aprendizagem é fundamental  

que nos interessemos pelo adulto em formação numa perspectiva 

pluridimensional e que tenhamos em conta tanto a sua presença a este ou 

àquele grupo social, a esta ou àquela cultura, como os seus mecanismos 

intelectuais. As práticas pedagógicas devem ser, senão especificas, pelo 

menos adaptadas à pessoa; não devem apenas solicitá-la, mas também 

torna-la protagonista e centro do processo.  

(Lenoir, 1995, p. 31).  
 

Há que ter em conta que a motivação, a confiança e reciprocidade são fatores que 

influenciam em grande medida a eficácia das ações de formação. A motivação “é um 

processo motor de aprendizagem, à semelhança da utilidade social e profissional dos saberes 

a adquirir” (Lenoir, 1995, p. 33) e a confiança e reciprocidade entre o formando e o formador 

permitem o reconhecimento do outro e a criação de uma situação pedagógica favorável ao 

desenvolvimento de comportamentos/competências.  

Concretizando, os métodos ativos são aqueles que efetivamente permitem o que até agora 

foi indicado, pois implicam “a globalidade da pessoa na aprendizagem, tanto intelectualmente 

como afectiva e emocionalmente” (Meignant, 2003, p. 184). Neste caso, a Global Estratégias 

aplica as simulações pedagógicas, autoscopias, a análise de estudo de casos, role-plays, 

trabalhos individuais e em grupo, a resolução de problemas em contexto de trabalho, entre 

outras que possam surgir da particularidade de cada projeto, procurando dinamizar as 

competências que em sala se pretende ver desenvolvidas. 
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Complementando os métodos ativos, a Global Estratégias entende ser fundamental a 

utilização de métodos afirmativos e interrogativos para o enriquecimento das aprendizagens, 

alinhando-se com a perspetiva que Meignant (2003) nos apresenta.  

Quanto aos métodos afirmativos visa-se a transmissão por parte do formador dos 

conhecimentos que detém sobre a temática da ação de formação, concretizando-se mediante a 

exposição, a tutoria/coaching e a realização de exercícios e trabalhos práticos 

(individualmente e em grupo), tendo por base o contexto de trabalho. A partilha dos 

conhecimentos e da experiência que cada formando detém pode ser grandemente 

enriquecedora para o desenvolvimento profissional dos restantes formandos, sendo valorizada 

a realização de momento de focus group regularmente a nível interno. 

Relativamente aos métodos interrogativos, o formador ao longo das ações de formação irá 

introduzindo questões que impliquem a participação dos formandos, colocando-os numa 

situação de procura ativa das respostas. 

Além das apresentadas é fundamental aplicar métodos demonstrativos em ações que visem 

trabalhar uma componente mais técnica, mostrando o formador como se executa certa tarefa 

ou como se trabalha com determinada máquina ou software. 

 

Formações Internas já Desenvolvidas pela Global Estratégias 

Com a avaliação de desempenho realizada anualmente, procura-se desenvolver um plano 

de formação que permita o aperfeiçoamento das competências de cada recurso humano, com 

vista ao “desenvolvimento global das organizações uma vez que, adoptando como 

pressuposto a constante mutação do contexto económico, existirá uma consequente 

necessidade de contínua adaptação ao nível dos indivíduos e mesmo dos grupos” (Cardim, 

1998, p. 31). 

Apesar da constante mudança do contexto económico referido, a mudança estratégica da 

Global Estratégias veio reforçar a necessidade e indispensabilidade de se realizar formação a 

todos os trabalhadores para que se enquadrem das novas práticas profissionais a adotar e dos 

objetivos a conquistar, incentivando a inovação, criatividade, flexibilidade e a polivalência 

necessária. 

Em concreto a área de vendas tem merecido um investimento mais significativo, referindo 

a diretora que “a grande aposta é a equipa comercial” uma vez que “é realmente a 

componente de Venda Estratégica a mais exigente nas nossas equipas comerciais”. “Nós 

apostamos e investimos, neste momento, já nos últimos dois anos” (diretora), em que “a 

equipa comercial teve esse desafio de mudança e que continua a ser vivida todos os dias, 
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ainda não terminámos… estamos sempre a melhorar!” (diretora). Nesse investimento da 

equipa comercial houve a implementação de sessões de coaching, em que “do ponto de vista 

comercial também iniciamos este ano um processo de coaching comercial” (diretora). 

Além da equipa comercial, as restantes equipas também foram envolvidas neste processo 

de formação. Nas palavras da diretora, “é a consultoria” que mereceu também um grande 

investimento, “a equipa técnica teve essa componente e ainda contínua, também uma certa 

profissionalização da componente de Gestão de Projetos”, referindo que “a componente de 

projetos já no ano passado toda a equipa, ou melhor, toda a empresa foi formada em Gestão 

de Projetos”. 

A necessidade de realizar formação deriva dos ajustes que vão ocorrendo nas respetivas 

áreas e da dinâmica que o próprio negócio segue. Quanto à “equipa técnica [a diretora refere 

que a área em que é preciso investir mais] é a gestão de projetos, um pouco beber mais o 

know-how do grupo e continuarem a alimentar-se dessa componente” e, para isso, “vamos 

tentar criar uma rede entre o grupo para partilhar a informação” (diretora).  

Até ao momento “fizemos o fundamental da Gestão de Projetos” e “fizemos também dois 

Master Course internacionais de venda no grupo, num ano consultiva e no ano seguinte 

estratégica” (diretora). Quanto à Gestão de Projetos “agora falta o Advanced, ao nível 

profissional” (diretora).  

Uma vez que a adaptação da empresa também implicou o departamento de informática, 

houve a necessidade de apostar na sua formação. Neste sentido “compramos uma série de 

módulos adjacentes ao ERP, com o Primavera, e que acompanha todo o desenvolvimento 

próprio do marketing no enfoque cliente e comercial, que é toda a empresa em redor do 

cliente, comunicação de informação em pleno, cada cliente na nossa empresa” (diretora). 

Anteriormente também “fizemos mais assessement, facilitação em sala para trabalhar onde 

queremos estar e o que queremos ser, e ver os nossos gap’s de competências neste momento 

entre o novo perfil do comercial e o que nós somos e depois em coaching trabalhar isso.” 

(diretora). A diretora ressalva a necessidade de se continuar a investir “na componente 

técnica, se formos por partes, na componente técnica vamos ter de trabalhar ainda mais na 

Gestão de Projetos” e “vamos ter que certificar em PMI… vamos ter de certificar alguns 

Project Managers com carteira profissional internacional”. “Estamos ainda a reforçar a 

componente comercial mais por telefone, que tem a ver com a componente rapport” 

(diretora) 

Apesar da notória ênfase que é dada à formação técnica, isto é, àquela que permite 

desenvolver as capacidades e competências acerca de uma determinada forma de trabalhar, 
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também a componente comportamental é tida em conta. Essa componente comportamental 

tem sido desenvolvida pontualmente, referindo a diretora que “toda a empresa tem 

sido…começamos a cerca durante o ano de 2011, todos os anos fazemos mais ou menos um 

evento”. “Temos feito, normalmente, uma formação transversal para toda a equipa, por 

exemplo, em termos de comunicação… Um evento por ano fazemos para todos. Depois, 

trabalhámos a primeira linha de chefias e a direção geral em programas Coaching, estive e 

ainda estou, só tem um ano… E, em termos de seniores também e direção”. 

Como se pode notar ao longo do discurso da diretora durante a entrevista, as áreas de 

formação que mais estão em foco para o desenvolvimento da empresa prendem-se com a 

Venda Estratégica (a nível presencial e telefónico) e com a Gestão de Projetos. 

“A adaptação dinâmica e proactiva da Empresa face ao mercado e imprimir níveis 

acrescidos de produtividade, são cruciais para manter e melhorar a sua competitividade” 

(Camara, Guerra e Rodrigues, 2007, p. 558). O desenvolvimento de formação na área 

comportamental vem alinhar-se com o que Camara, Guerra e Rodrigues (2007, p. 558) 

referem como necessário de cada gestor/diretor ter em consideração: “introduzir factores de 

energia suplementar tornando-se um elemento importante na introdução da tensão criativa 

necessária à inovação organizacional”. 

No quadro abaixo encontram-se as áreas de formação trabalhadas no último ano em cada 

departamento da Global Estratégias, referenciadas pelos trabalhadores em resposta ao 

questionário acerca da Formação Profissional Interna desenvolvida (anexo n.º 7). 
 

Departamento 
 

Áreas de Formação  

Informática Gestão do Tempo, Avaliação de Desempenho, Direito Informático 

Financeiro Não Respondeu ao Questionário 

Atendimento ao Cliente Não Referiu 

Marketing Não Respondeu ao Questionário 

Gestão da Formação 
Inglês 

Gestão de Projetos 

Gestão da Formação//e-learning Técnicas de Venda, Gestão de Projetos 

Logística Não Referiu 

Vendas 
Comercial, Coaching, Liderança, Gestão de Projetos, Venda Consultiva, 

Línguas, Comportamental, Vendas e Marketing 

Tabela n.º 1 – Áreas de Formação trabalhadas na Global Estratégias, em 2011, por departamento. 

É possível verificar pelo quadro acima apresentado e conforme as afirmações da diretora, 

que o departamento das Vendas é aquele que teve um maior volume de formação, com 

abrangência de diversas áreas temáticas, uma vez que são os comerciais que representam a 

empresa junto do cliente, que apresenta um leque de soluções de acordo com as 

especificidades de cada um e que necessita de competências ao nível da negociação 

estratégica e comunicação com o cliente. 
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O Porquê do Desenvolvimento de Formação Interna 

A formação e o desenvolvimento dos recursos humanos possibilitam “potenciar a eficácia 

da organização e (…) introduzir a dinâmica necessária para que os estados de desempenho da 

Empresa estejam reactivamente ajustados e proactivamente actuantes na envolvente de 

negócio” (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007, p. 537). 

É fundamental que as empresas se vão adaptando às características do seu público-alvo, no 

sentido de irem ao encontro, o mais próximo possível, das suas necessidades. Neste sentido, a 

diretora refere que “têm de perceber que o conceito da venda estratégica já não é só 

também… hoje em dia é fazer a consultoria estratégica, vendemos no fundo, hoje em dia, 

serviços de formação mas aliados em termos estratégicos das empresas, se não percebemos o 

negócio das empresas não conseguimos”. 

Na perspetiva da diretora, o desenvolvimento de formação para os trabalhadores internos 

”é essencial, é essencial…” uma vez que cada empresa “tem de acompanhar a mudança e tem 

de repensar em processos para otimizar (…) principalmente nestes contextos em que é 

exigida às equipas uma elasticidade em termos de mudança de funções muito grande”. 

Concretamente, o desenvolvimento de formação interna esteve sempre presente mas, com 

a mudança do cerne do negócio foi necessário reforçar o investimento em formação. É 

possível inferir que existe a preocupação em dotar os trabalhadores de novas competências e 

dar-lhes oportunidades para desenvolver as que já têm. 

O contexto por que a Global Estratégias se regia há cerca de dois anos era numa “venda 

muito passiva, com uma equipa muito consultiva. O modelo de venda mudou, nós eramos 

bastante mais…pronto, neste momento a ideia é realmente ouvirmos o cliente e tentarmos 

depois dar os nossos pareceres” (diretora). “Passamos da venda consultiva para a venda 

estratégica (…) porque o foco e o modo como… isto porque os projetos eram muito curtos e 

agora são muito longos…” (diretora). 

Nessa sequência, “a equipa de projetos, as especialistas que trabalhavam as Soluções 

[estão] também cada vez mais complexos (…) porque antigamente o projeto era 100% 

formação e entrega e, neste momento, fazem 25% de formação e, o resto, é Assessment…” 

(diretora), daí terem de ser formados para atualizarem os seus conhecimentos face aos 

desafios que surgiram. 

O departamento de Marketing foi igualmente sujeito a alterações, “porque o nosso modelo 

de marketing passou de um marketing direto, baseado no Inter, para o marketing que é de 

Soluções, muito mais de comunicação, que não tem nada a ver com o antigo” (diretora), ou 

seja, segundo a diretora “o modo como também trabalhamos o enfoque cliente no marketing 
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também foi completamente alterado”. O investimento em formação neste departamento 

concretizou-se pelo facto de se pretender realizar um “marketing muito mais vocacionado 

também em termos não o marketing direto mas o marketing que envolve o cliente, que é o 

experiencial, que partilhamos a nossa expertise, não fazemos cursos mas fazemos projetos e 

que comunicamos esses projetos ao mercado” (diretora). 

A competitividade inerente em cada sector de atividade implica por parte das empresas 

uma adaptação dos serviços que prestam aos seus clientes. Como tal, tendo em conta que os 

recursos humanos são quem está na linha da frente da operacionalização dos serviços, é 

indispensável que se criem mecanismos de melhoria contínua dos saberes que aqueles 

possuem. Como referem Luís e Picado (2010, p. 124), a modernização das empresas está 

dependente da aposta numa nova filosofia de gestão de recursos humanos assente em: Gestão 

pelas Competências, Formação da Autonomia, Fomento da Empregabilidade, e 

Desenvolvimento da Aprendizagem Organizacional. 

 

Apoios que Permitem o Desenvolvimento da Formação Interna 

O desenvolvimento de formação para os recursos humanos internos da Global Estratégias 

faz-se com o apoio pontual do Grupo Demos, no sentido em que uma equipa vem, quando 

necessário, às instalações de Lisboa e transmite o Know-How que detém.  

Particularmente com a mudança organizacional foi fundamental a intervenção do grupo, 

tal como refere a diretora: “Aí [perante a mudança] muito apoiados pelo grupo”, isto porque 

“vieram-nos formar, nos acompanhar, fazer assessement…no fundo foi um mix de 

assessement com formação”. 

O Grupo Demos pretende acima de tudo “alavancar o crescimento económico e, 

nomeadamente, facilitar as trocas comerciais internacionais” (Anexo n.º 1 - Catálogo), 

passando esse objetivo e os seus ideais a todas as sucursais com quem trabalha. 

 

Acompanhamento e Avaliação 

Com o investimento feito em formação interna “também é preciso que a mudança seja real 

na nossa equipa” (diretora). O processo de avaliação é, assim, encarado como um contributo 

para a “análise da conformidade do planeado, ou dos objectivos predefinidos, com o 

realizado” (Cardim, 2009, p. 141). 

Tendo em consideração que a formação, na sua modalidade contínua, focada para o 

aperfeiçoamento de trabalhadores já qualificados, pretende “a sua preparação para melhorar 

competências profissionais, actualizar conhecimentos, alargar a gama de actividades 
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realizadas (…), melhoria do desempenho de funções na carreira (…), resolução de problemas 

e aspectos críticos de desempenho ou de conhecimento” (Cardim, 2009, p. 142), há que 

validar posteriormente o impacto vivido e se houve transferência para o contexto de trabalho 

profissional por parte dos trabalhadores. 

De acordo com Cardim (2009, p. 143), a avaliação das ações que pretendem o 

aperfeiçoamento assentam “na comparação entre objectivos e resultados”, bem como na 

avaliação sobre o impacto na organização. E, para tal, existem quatro patamares 

fundamentais: Conceção do programa-currículo e Implementação das atividades, a Ação 

pedagógica, a Transferência para situações de trabalho e Efeitos na organização. 

Especificando no caso da Global Estratégias, a avaliação é utilizada com a finalidade de 

validar se ocorre transferência para as situações concretas da função que cada profissional 

assume e conhecer os efeitos que a ação de formação teve na organização.  

Especificando no caso da Global Estratégias, a avaliação que habitualmente é realizada 

centra-se na recolha da perceção com que os trabalhadores ficaram da ação de formação que 

frequentaram. Também são realizadas reuniões regularmente com a finalidade de escutar os 

trabalhadores, realizar pontos de situação face ao trabalho executado e aos resultados 

alcançados, e compreender quais os aspetos que poderão ser melhorados. Há que “comparar o 

adquirido (…) com a respectiva operacionalização no posto de trabalho, ou desempenho 

efectivo” (Cardim, 2009, p. 150). 

Sendo importante conhecer o grau de satisfação dos trabalhadores face à ação de formação 

que frequentaram, é fundamental que a empresa aposte na realização de momentos de 

reflexão pós-formação, no sentido de, em grupo ou individualmente, os trabalhadores 

apresentarem o seu feedback, manifestando o seu grau de satisfação, com referência aos 

aspetos positivos e aos aspetos que deverão ser trabalhados em ações futuras. 

Para que todo o investimento realizado produza efeitos positivos há que conhecer também 

os pontos de vista das chefias/direção, além dos trabalhadores, pois “podem comparar 

[mediante observação] os comportamentos profissionais antes e após a formação” (Cardim, 

2009, p. 151). 

Numa perspetiva de melhoria contínua, refiro que a Global Estratégias poderá desenvolver 

os instrumentos que permitem aferir o impacto e a transferência dos conhecimentos 

adquiridos em formação para o contexto profissional, aprofundando e tornando mais 

consciência sobre os resultados obtidos sobre a formação interna implementada.  
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Diagnóstico de Necessidades de Formação 

A construção do plano de formação implicou a realização de um diagnóstico inicial quanto 

às necessidades formativas dos trabalhadores, concretizando-se nas fases que constam no 

esquema abaixo representado.  

 

Sendo a fase de diagnóstico a que dita todo o desenvolvimento do projeto, é estritamente 

necessário atender-se às especificidades que caracterizam a empresa para que o plano a 

construir vá ao encontro o máximo possível do desejado de trabalhar. 

Para o projeto em questão, o diagnóstico de necessidades de formação concretizou-se 

mediante a entrevista realizada à diretora da empresa e a aplicação de questionários aos 

trabalhadores. 

Meignant (2003, p. 115) refere que as metodologias a serem ser utilizadas para a 

realização da análise das necessidades de formação deverão ter como características: a 

consideração dos fatores indutores pertinentes, implicar os atores envolvidos, adaptar ao seu 

objeto e ao objetivo que se pretende atingir, e ser eficiente de modo a permitir o “melhor 

resultado possível ao mínimo custo”. 

Segundo a diretora, a Global Estratégias implementa esta fase de diagnóstico mediante a 

realização de “entrevistas individuais com toda a equipa comercial e comigo que tenho a 

pasta da direção comercial, da gestão de equipa de vendas, depois a partir daí decompusemos 

então as nossas competências que temos de trabalhar”. 

Na ótica de Cardim (2009, p. 35), quando se pretende aferir as necessidades de formação 

que estão subjacentes às tarefas que no seu quotidiano os trabalhadores têm de executar e se 
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Figura n.º 4 – Fases do Projeto  
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procura o “aperfeiçoamento dos trabalhadores e quadros activos numa dada organização, 

empresa ou organismo público, produtor de bens ou serviços”, é fundamental envolver todos 

os trabalhadores para determinar a “diferença entre o nível de desempenho desejável, exigido 

ou expectável (…) e o desempenho real (nível de competências mobilizadas) [existente na 

empresa] ”.  

Acima de tudo, com esta fase pretende-se “identificar as fontes mais comuns de perda de 

rendimento” (Cardim, 2009, p. 37) para tomar medidas interventivas que permitam a 

otimização dos processos, a consequente melhoria dos desempenhos e a evolução da 

empresa. Esta situação é refletida no discurso da diretora quando indica: “Temos que nos 

preparar para dar resposta a tudo isso de modo a otimizar em termos de recursos e custos, 

porque o mercado está mais agressivo e há que fazer frente às mudanças”. 

Segundo Meignant (2003, p. 109) as necessidades de formação são resultantes “de um 

processo que associa os diferentes actores interessados e traduz um acordo entre eles sobre os 

efeitos a suprir por meio da formação”. Coloca-se “em evidência, por um lado, a dimensão 

social da necessidade, traduzindo um compromisso entre actores, e a sua dimensão 

operacional em torno de um efeito a suprir que necessita de uma acção”. 

O diagnóstico a realizar deverá ter em conta três fontes fulcrais, “a definição teórica do 

posto de trabalho, o ponto de vista dos peritos sobre o conteúdo actual e previsível do posto, e 

as exigências que daí decorrem, e o ponto de vista das pessoas que exercem actualmente o 

posto de trabalho” (Meignant, 2003, p. 115). A recolha de informação por parte destas três 

fontes é que permitirá à empresa concluir o que será necessário colocar em prática, por forma 

a melhorar a situação atual. 

O conhecimento sobre “os objectivos e prioridades da empresa a curto, médio e longo 

prazo [e] as necessidades sentidas por cada trabalhador” (Pereira e Brito, 1998) são os 

pontos-chave que levam ao conhecimento de:  

-Problemas ou situações que poderão ser resolvidos através de uma acção 

de formação; 

-Número de trabalhadores que apresentam as carências apontadas; 

-Resultados esperados de uma acção de formação com incidência nestes 

problemas. 

(Pereira e Brito, 1998) 

 

Para o diagnóstico das necessidades formativas e a delimitação dos passos a seguir para a 

promoção de melhorias na empresa é necessário que, em geral, para cada departamento e, em 

particular, para cada função os respetivos objetivos e atividades a executar estejam descritos 

num perfil profissional. 
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Esta fase concretiza-se com a recolha de “informações através de inquérito, utilizando 

instrumentos metodológicos adequados à mensuração e representação documental das 

disfunções de desempenho/problemas de organização” (Cardim, 2009, p. 35). 

É uma fase crucial, pois “em grande medida, todas as fases subsequentes do processo de 

formação, com destaque para a definição de objectivos pedagógicos e a identificação de 

critérios relevantes para a avaliação dos resultados” (Cruz, 1998, p. 58) dependem do sucesso 

desta primeira fase.  

A existência de um desequilíbrio entre o desempenho esperado e o desempenho real 

poderá derivar não apenas da organização e do método de gestão mas também, como refere 

Cardim (2009, p. 37), poderá ter origem na direção ou “na concepção do produto, no 

processo de fabricação, no método de execução (…) [ou na] má execução do trabalho e ao 

não-cumprimento de regras e procedimentos estabelecidos, quando existem”. É fundamental 

que se compreenda qual é de facto a origem do desequilíbrio, para se proceder a uma 

intervenção coerente e ajustada ao contexto real. 

Esta fase não se assume como estanque, podendo decorrer não apenas numa fase inicial 

mas ao longo de todo o processo da formação, caso se verifique a necessidade de redefinir 

determinadas especificidades e orientações. 

Dada a complexidade inerente a esta fase, resultante “de diferentes exigências que coloca 

ao sistema de atores de uma organização” (Cruz, 1998, p. 58), a sua duração inicial poderá 

ser alargada, uma vez que se pretende um estudo minucioso acerca do que é preciso, 

efetivamente, trabalhar. 

O diagnóstico de necessidades é a fase mais trabalhada na Global Estratégias nos projetos 

que apresenta e desenvolve com os seus clientes. O contacto que ao longo do estágio fui 

tendo com os diversos projetos permitiu solidificar a perspetiva em que acredito e defendo: 

derivada da complexidade que acarreta a formação de adultos, é indispensável aplicar esta 

fase de uma forma bem estruturada, fundamentada e com objetivos concretos para que o 

projeto formativo a desenvolver apresente um encadeamento lógico e coerente com o 

procurado pelo cliente.  

Uma mais-valia da aplicação de instrumentos de diagnóstico é a obtenção de conclusões 

sobre necessidades formativas desconhecidas e, com isso, ser possível apresentar uma 

solução diferente do que inicialmente estava perspetivado. Esta situação permite o 

enriquecimento do percurso a realizar. 
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Fase 1 - Identificação e Definição das Competências Transversais e Específicas 

Nesta primeira fase do projeto procurou-se identificar e definir quais as competências 

associadas a cada função existente na empresa. Para a concretização desse objetivo foi 

necessário, em primeiro lugar, compreender os objetivos estratégicos da empresa, pois as 

competências deverão estar alinhadas com esses mesmos objetivos. 

Conforme é possível verificar no Catálogo
5
 referente ao ano de 2012, a empresa assume 

como objetivos estratégicos os seguintes: 

 Investir na melhoria da qualidade da formação com respetiva certificação, segundo 

referenciais reconhecidos no mercado; 

 Melhorar a qualidade dos recursos humanos; 

 Promover a formação fundamentada no levantamento de necessidades de formação; 

 Desenvolver os departamentos (aumentar o número de colaboradores nos 

departamentos existentes e criar novos departamentos); 

 Alargar a oferta formativa; 

 Fortalecer a posição da empresa na consultoria QREN; 

 Investir na melhoria da qualidade da formação a distância; 

 Investir na melhoria da qualidade da formação profissional; 

 Promover a imagem da empresa junto do mercado; 

 Fidelizar o cliente; 

 Alargar as instalações. 

 

Além da consulta do catálogo, as reuniões com a diretora e com a orientadora de estágio 

permitiram clarificar as competências em questão. 

A política de formação por que se rege, baseia-se no desenvolvimento de momentos de 

aprendizagem orientados para o cliente, procurando responder às suas necessidades e 

expectativas, e alinhar os objetivos pedagógicos e respetivas metodologias a utilizar ao perfil 

do cliente. Para tal, os recursos humanos da Global Estratégias deverão possuir as 

competências transversais e específicas necessárias para responderem eficazmente ao 

solicitado. 

De acordo com Camara, Guerra e Rodrigues (2007), poderemos clarificar os conceitos de 

competências transversais e competências específicas. Quanto às competências transversais, 

estas prendem-se com a cultura da empresa, nomeadamente, a sua missão, os seus princípios 

orientadores e os seus valores. Já as competências específicas dizem respeito a funções que 

                                                           
5
 O Catálogo da empresa poderá ser consultado no seguinte sítio www.globalestrategias.pt  

http://www.globalestrategias.pt/
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apresentam um grau de homogeneidade e que implicam um conjunto de competências que 

dizem respeito a uma função em particular, como por exemplo as funções comerciais e 

técnicas. Todavia, antes de definir tais competências é fundamental que se identifiquem as 

áreas funcionais com que a empresa trabalha.  

Após a caracterização das competências transversais e específicas de cada função há que 

atribuir o respetivo grau de exigência para que o trabalhador saiba o que se espera dele e, 

consequentemente desempenhe as suas tarefas procurando a excelência. 

Tal como referem Camara, Guerra e Rodrigues (2007, p. 370), o modelo de competências, 

quer transversais quer específicas, “é um documento vivo que deverá ser periodicamente 

revisto e ajustado, para corresponder a modificações significativas e permanentes do 

conteúdo da função, sobretudo se tais alterações representam um enriquecimento funcional 

que alarga o âmbito do cargo”. 

Para as funções existentes na Global Estratégias, as competências transversais e 

específicas foram trabalhadas consoante o descritivo de funções existente em 2011, as 

orientações da orientadora e da direção, e a aplicação aos trabalhadores do questionário 

referente ao Perfil de Competências Profissionais (Anexo n.º 8).  

Relativamente às competências transversais, poderemos afirmar que a Global Estratégias 

preza que todos os seus trabalhadores possuam as seguintes competências: 

Tabela n.º 2 – Competências Transversais caraterizadoras dos Perfis Profissionais. 
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Quanto às competências específicas, são evidenciadas as seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela n.º 3 – Competências Específicas caraterizadoras dos Perfis Profissionais. 

DEPARTAMENTO COMPETÊNCIAS 

- Gestão da contabilidade interna 

- Contacto com fornecedores, formadores e clientes, a 

respeito dos pagamentos 

- Gestão de escritório, a nível dos recursos humanos e 

materiais 

- Estabelecimento das estratégias e dos planos de ação da 

empresa 

- Desenvolvimento do negócio da empresa 

- Coordenação do trabalho desenvolvido pelos vários 

departamentos 

 

Direção 

- Manutenção e gestão dos equipamentos informáticos 

- Melhoria contínua dos serviços informáticos 

- Administrador dos sistemas informáticos 

Informática 

Administrativo e 

Financeiro 

- Assistência ao Cliente 

- Gestão Logística 

- Gestão da Informação  

- Gestão da Formação 

 

Assistência ao 

Cliente 

Marketing 

- Tomada de decisão sobre a calendarização e as ofertas 

sobre os cursos de formação Inter-Empresas  

- Gestão dos canais de realização de marketing  

- Coordenação e supervisão de toda a atividade de marketing 

da empresa 

- Organização interna do departamento 

- Gestão de Projetos Formativos 

- Manutenção da qualidade da formação 

 

Gestão da 

Formação 

- Coordenação Pedagógica  

- Dinamização dos projetos formativos  

- Gestão da Formação 

Gestão da 

Formação  
(na modalidade e-

learning) 

- Organização interna do departamento  

- Organização da logística das ações de formação 

- Gestão da formação inter e Intra-Empresas 

- Apoio ao departamento das soluções Intra-Empresas 

Logística 

- Prospeção Comercial 

- Diagnóstico de necessidades do cliente 

- Negociação Comercial/Fecho de Vendas 

- Acompanhamento de Clientes/Fidelização 

- Conhecimento Técnicos 

 

Vendas 
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Para maior detalhe da caracterização das competências transversais e específicas acima 

apresentadas, poderão ser consultado, respetivamente, nos anexos n.º 13 e n.º 14. 

 

Fase 2 - Atualização dos Perfis Profissionais por Funções Departamentais 

Relativamente ao conceito de perfis profissionais, Suleman (1994, p. 329) indica-nos que 

estes deverão ser pensados tendo em conta “a evolução dos empregos e os factores que lhes 

estão subjacentes (…) [mais propriamente] as repercussões dos factores tecnológicos, 

organizacionais, culturais, educacionais, entre outros, sobre as actividades e as 

competências”. 

Os perfis profissionais são definidos a partir das estratégias que as empresas criam para 

vencerem no mercado que, hoje em dia, é marcado por um elevado grau de competitividade. 

Essas estratégias que as empresas concebem implicam a criação de atividades, tarefas e 

modos de trabalhar ajustados à realidade empresarial, mais propriamente às expectativas do 

cliente. 

Evocando constantemente as competências, essas atividades e tarefas criadas “são 

agrupadas em cargos ou funções, com determinado conteúdo, complexidade e grau de 

responsabilidade. (…) [Para tal] os titulares [dos cargos] deverão dispor não só de 

conhecimentos para o efeito, mas, ainda, das atitudes e comportamentos que os mobilizem ao 

serviço prestado” (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007, p. 335). 

Quando a empresa cria os cargos ou funções de cada departamento numa visão de plano 

estratégico, é fundamental que “defina o seu grau de complexidade e o nível de 

responsabilidade dos seus titulares” (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007, p. 338). A partir 

desse ponto, são criados os perfis de competências/perfis de função que cada integrante do 

departamento deverá possuir, sabendo-se que esse perfil não será estanque mas sim adaptado 

consoante as mudanças que forem ocorrendo ao nível do posicionamento de mercado e do 

negócio da empresa no mercado. 

Neste caso, o perfil ideal de função é definido, sendo que este conceito “para além das 

competências da função, refere também o grau de exigência de cada uma das competências 

integradas no perfil” (Camara, Guerra e Rodrigues, 2007, p. 353). 

Derivada da reorientação da linha de negócio da Global Estratégias, alguns dos perfis 

profissionais sofreram alterações, sendo necessário proceder à atualização dos mesmos, pois 

algumas das respetivas atividades ficaram desajustadas. Neste sentido, a diretora refere que 

“isso acarretou reorientarmos um bocadinho em termos de organigrama”, uma vez que “as 

competências dos colaboradores também, já não são as mesmas”.   
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Com o objetivo de atualizar os perfis profissionais ideias de cada função na empresa, 

consultei, em primeiro lugar, o descritivo de funções que a Global Estratégias já detinha do 

ano de 2011, a ponto de verificar qual a lógica de organização interna aplicada. 

Posteriormente, procedi à triagem das funções que, após a mudança interna, se mantiveram, 

tendo em conta a reorganização de atividades por cada função e o próprio organigrama da 

empresa (figura n.º 1, página n.º 35). 

  Após a análise do descritivo e sua reorganização, foram realizadas duas reuniões com a 

diretora da empresa, a fim de validar as atividades, as competências transversais e as 

competências específicas que se espera de cada função, considerando os respetivos 

departamentos. Com a validação das características profissionais de cada perfil, foi possível 

aplicar o questionário referente ao Perfil de Competências Profissionais (ver anexo n.º 8) com 

o intuito de conhecer a perspetiva dos trabalhadores face às suas competências transversais e 

específicas, atendendo à sua função e elaborar um documento descritivo de funções conivente 

com o esperado pela empresa e com as perspetivas reais dos trabalhadores. 

 Para responder ao questionário, os trabalhadores posicionaram-se nas respetivas 

competências e indicadores de atividades apresentadas, consoante a seguinte escala:  

0. Ausência de competência. 

1. Nível básico | recebe apoio de outra pessoa constantemente. 

2. Nível prático | não necessita de apoio, somente em situações mais complexas. 

3. Nível expert | conhece e domina a competência. 

4. Nível excelente|domínio total da competência|tem capacidade de formar outras pessoas. 

N.A. Não Aplicável. 

Fase 3 – Identificação de Gaps de Competências 

Com os resultados obtidos mediante a aplicação do questionário sobre a Formação 

Profissional Interna (anexo n.º 11) e no questionário sobre o Perfil de Competências 

Profissionais (anexo n.º 12) foi possível identificar os gaps de competências. 

Quanto às competências específicas inicialmente inventariadas para cada departamento, tal 

como atrás referido, mediante o cruzamento de informação presente no descritivo de funções 

de 2011 e as conclusões obtidas em reunião com a direção, foi necessário modificar apenas a 

designação de algumas competências, não alterando o significado a elas subjacente. 

Com a evidência do equilíbrio existente entre as competências exigidas/desempenho 

esperado e o que efetivamente é concretizado pelos trabalhadores, é possível refletir sobre as 

áreas formativas que poderão ajudar a ultrapassar esses mesmos desequilíbrios. 
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É necessário validar o ponto de situação de cada trabalhador face às competências 

esperadas da função que desempenha e verificar qual a distância a que se encontra do 

referencial da empresa, sendo essa distância conceptualmente definida por gap de 

competências e definida como a “distância que vai entre o atingimento dessa competência 

(…) e o grau de atingimento ideal da mesma” (Camara, Guerra, Rodrigues, 2007, p. 360).  

Um procedimento que permite validar esses gaps de competências é a avaliação de 

desempenho, valorizando-se atualmente bastante a Gestão Participativa por Objetivos (GPO) 

que visa o estabelecimento de um compromisso entre o trabalhador e a empresa “em relação 

a um conjunto de objetivos concretos e mensuráveis, que eram estabelecidos no início do 

ciclo de desempenho anual” (Camara, Guerra, Rodrigues, 2007, p. 415). Desta forma, o 

trabalhador fica a saber o que é esperado dele durante o ano e a empresa assume a 

responsabilidade de acompanhar e promover o sucesso do trabalhador, através da 

disponibilização dos meios necessários para o alcance das metas estabelecidas. 

Este processo de identificação dos gaps de competências é possível com a aplicação de um 

diagnóstico de necessidade de formação que, segundo Rodrigues e Esteves (1993, p. 11) 

“pode centrar-se no formando, visando abrir horizontes para a autoformação, através da 

consciencialização das suas lacunas, problemas, interesses, motivações”. Fundamentalmente, 

a análise de necessidades é encarada pelas mesmas autoras como sendo “um dispositivo de 

pesquisa, que se quer científica, susceptível de fornecer informação precisa para orientar e 

guiar a acção”. 

Após a aplicação do diagnóstico de necessidades é necessário analisar a informação 

recolhida, referindo McGehee e Thayer (1961 cit in Cruz, 1998, p. 58), que a análise de 

conteúdo das informações recolhidas poderá ser feita com a seguinte categorização: análise 

organizacional, análise das tarefas e análise do indivíduo. Com as três categorias referidas, a 

análise das necessidades de formação será completa, uma vez que terá em conta os vários 

vértices do prisma que constitui uma organização, permitindo obter informações desde o 

nível Macro (organização) até ao nível Micro (trabalhadores). 

Com as conclusões obtidas através das respostas de cada trabalhador ao questionário sobre 

o Perfil de Competências Profissionais (anexo n.º 10) foi possível identificar os gaps das 

competências transversais e específicas. 
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De seguida são apresentados os gráficos que demonstram quais os gaps de competências 

existentes na empresa, tanto a nível transversal como a nível técnico. 

 

  

 

Gráfico n.º 1 – Gaps de Competências Transversais dos trabalhadores da Global Estratégias. 

  
Competências Atual Ideal 

Planeamento e Organização 3 

4 

Comunicação/Relacionamento Interpessoal 3,1 

Orientação para os Resultados 3,2 

Orientação para o Cliente (externo e interno) 3,7 

Trabalho em Equipa 3,7 

Responsabilidade e Integridade 3,8 

Tomada de decisão 3 

Flexibilidade 3,5 

Resistência à Tensão 2,7 

Iniciativa de Melhoria Contínua 3,4 

Resolução de Problemas 3 

Negociação e persuasão 2,5 

Qualidade 3,3 

Gestão de Recursos 3 

Assiduidade/Pontualidade 3,5 

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS 
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Com a análise dos resultados obtidos na identificação dos gaps das quinze competências 

transversais, podemos observar através do gráfico n.º 1 apresentado que, em média os 

respondentes posicionam o seu nível de competências acima do nível 2. No entanto, destaca-

se a importância de trabalhar as competências em questão para alcançar o nível ideal em cada 

uma, a ponto de os trabalhadores dominarem as competências e terem a capacidade de formar 

outras pessoas.  

Além da mais-valia do desenvolvimento das quinze competências, duas delas destacam-se 

como sendo as mais prioritárias: Negociação e Persuasão (2,5) e Resistência à Tensão (2,7). 

Quanto ao nível ideal de domínio das competências, apenas três se encontram bastante 

próximas: Trabalho em Equipa (3,7), Orientação para o Cliente (3,7) e Responsabilidade e 

Integridade (3,8), 

Tendo em conta que estamos a falar de competências transversais, será importante que, 

mesmo aquelas que se encontram bastante próximas do ideal sejam continuamente 

trabalhadas, uma vez que permitirão o contínuo trabalho de excelência e, por sua vez, o 

desenvolvimento das atividades da empresa com a máxima qualidade desejada.  

De acordo com os resultados obtidos do questionário aplicado aos trabalhadores, quanto à 

Formação Profissional Interna (Anexo n.º9), estes referem que as competências transversais  

mais necessárias de serem trabalhadas são as seguintes: 

 Gestão do Tempo;  

 Gestão de Interrupções;  

 Comunicação;  

 Processos;  

 Liderança;  

 Teambuilding. 
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Gráfico n.º 2 - Gaps de Competências Específicas do departamento de Informática 

Com a análise do gráfico n.º 2 verifica-se que o respondente possui presentemente o perfil 

ideal para ocupar as funções que o departamento de informática exige, pois detém o 

conhecimento ideal da quase totalidade das competências apresentadas. A competência 

Domínio de línguas (3) é a que se destaca como aquela que poderá ser mais trabalhada em 

formação. 

 

 

Gráfico n.º 3 – Gaps de Competências Específicas do departamento de Assistência ao Cliente 

Quanto ao departamento de assistência ao cliente, constata-se que o maior gap centra-se 

na competência Gestão da informação interna (1,5). Tendo em conta que é fundamental para 

a rentabilização dos processos e dos recursos disponíveis uma eficaz gestão de toda a 

informação e do conhecimento que a empresa detém, é importante proceder à manutenção da 

Competências Atual Ideal 

Utilização dos sistemas 

informáticos 
4 

4 

Domínio de línguas 3 

Manutenção e gestão de 

equipamentos informáticos 
4 

Melhoria contínua dos 

serviços informáticos 
4 

Administrador dos sistemas 

informáticos 
4 

Competências Atual Ideal 

Utilização dos 

sistemas 

informáticos 

3,5 

4 

Domínio de línguas  3,5 

Gestão de Recursos 

Humanos 
4 

Selecionar e prestar 

informações aos 

clientes 

4 

Gestão da 

informação interna 
1,5 

Gestão da formação 

Inter-Empresas 
3,7 

COMPETÊNCIAS ESPECIFICAS (TÉCNICAS) 

Departamento Informático 

Departamento de Assistência ao Cliente 
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atualização das bases de dados dos clientes e acompanhar diariamente as alterações inerentes. 

Esta gestão da informação concretiza-se mediante a comunicação interna na empresa que 

deverá ser aplicada, com o fim de proporcionar uma organização clara e eficaz dentro da 

empresa, procurando a simplificação das atividades que cada trabalhador tem de realizar. 

Neste sentido, a temática comunicação interpessoal poderá ajudar no aperfeiçoamento desta 

competência. 

Os restantes gaps de competências identificados: Gestão da formação (3,7), Utilização 

dos sistemas informáticos (3,5) e Domínio de línguas (3,5) apresentam um menor grau de 

prioridade no seu aperfeiçoamento, tendo em consideração que se encontram próximas do 

nível ideal. No entanto, detêm igualmente importância para o seu contínuo investimento. 

Apesar de este departamento ser dedicado à assistência ao cliente, o trabalhador que 

assegura as funções do mesmo também realiza a Gestão da formação, no sentido em que 

controla e insere as inscrições nas ações de formação, bem como os questionários 

preenchidos pelos formandos que frequentam as formações. Procede à atualização das bases 

de dados de formandos, formadores e fornecedores (nomes, moradas e contactos), 

estabelecendo quando preciso contacto com os mesmos. Sucintamente, a Gestão da formação 

deste departamento está relacionada com os cursos desenvolvidos em formato Inter-

Empresas. 

 

 

 

Gráfico n.º 4 – Gaps de Competências Específicas do departamento de Gestão da Formação  

No departamento Gestão da Formação, as competências Domínio de línguas (1) e 

Utilização dos sistemas informáticos (2,75) evidenciam-se como sendo as prioritárias de 

Competências Atual Ideal 

Utilização dos sistemas 

informáticos 
2,75 
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Domínio de línguas  1 

Manutenção da 

Certificação da Empresa 
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Gestão de Projetos 

Formativos no âmbito 

do QREN 
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Gestão das Ações de 

Formação 
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Prospeção Comercial 3,7 

Manutenção da 

Qualidade da Formação  
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Departamento Gestão da Formação 
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serem trabalhadas, por se encontrarem abaixo do nível que corresponde à autonomia na 

execução de todas as funções do departamento. 

Relativamente à competência Domínio de línguas, é fundamental que seja desenvolvida, 

no sentido em que é necessário comunicar eficazmente com clientes internacionais que 

contactam a empresa, por forma a potenciar a evolução positiva do negócio da empresa. 

Quanto à competência Utilização dos sistemas informáticos é igualmente necessário que seja 

trabalhada procurando adquirir o conhecimento íntegro das ferramentas com que diariamente 

se trabalha para uma utilização eficaz de todas as potencialidades que detêm e rentabilizar os 

processos de trabalho com a máxima eficácia, garantindo uma resposta de excelência. 

As restantes competências, apesar de se encontrarem bastante próximas do ideal (nível 4) 

é essencial que sejam continuamente trabalhadas, procurando manter atualizados os 

conhecimentos. Particularmente, a competência Gestão de Projetos Formativos no âmbito do 

QREN (3) é indispensável que seja trabalhada de uma forma contínua, uma vez que as regras 

inerentes vão-se alterando de ano para ano e variando de projeto para projeto. 

  As competências Gestão das ações de formação e manutenção da qualidade da 

formação encontram-se no nível ideal, sendo que o respondente afirma dominar totalmente a 

competência, tendo capacidade para formar outras pessoas. Relativamente à competência 

Prospeção comercial (3,7) esta encontra-se bastante próxima do ideal contudo, é igualmente 

necessário que seja aperfeiçoada continuamente tendo em conta que é o pilar para o 

desenvolvimento da venda estratégica realizada no contacto com os clientes. 

 

 

 

 
Gráfico n.º 5 – Gaps de Competências Específicas do departamento de Gestão da Formação/ e-Learning. 

Com a observação do gráfico n.º 5, referente ao departamento da Gestão da Formação 

exercida sobre os cursos desenvolvidos na modalidade de e-learning, é possível verificar que 
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75 

o perfil que atualmente o respondente detém se encontra bastante próximo do nível ideal. 

Todavia, destacam-se as competências Dinamização e gestão dos projetos formativos em e-

learning (3,2), Utilização dos sistemas informáticos (3,4) e Domínio das línguas (3,3) com a 

necessidade de serem trabalhadas, procurando alcançar o nível ideal.  

Tendo em conta que o principal objetivo deste departamento prende-se com a dinamização 

e gestão dos cursos em e-learning, (além da sua coordenação), a referida competência 

acarreta uma maior prioridade de ser trabalhada em formação, procurando o seu 

aperfeiçoamento. 

Além de as competências Organização interna do departamento e a coordenação 

pedagógica encontrarem-se no nível ideal, deverão ser igualmente trabalhadas continuamente 

pelo trabalhador para que se vá adaptando às eventuais mudanças que possam ocorrer. 

Esclarecendo a competência Organização interna do departamento, é possível referir que 

esta reporta às situações de recrutamento e seleção de formadores, gestão dos mesmos 

quando inseridos em processos de tutoria de cursos e de controlo orçamental dos objetivos e 

custos inerentes à atividade do departamento. 

 

 

 

 
Gráfico n.º 6 – Gaps de Competências Específicas do departamento de Logística. 

No departamento de Logística, é possível verificar mediante a análise do gráfico n.º 6 que 

as competência que apresentam maior gap, e por sua vez maior necessidade de serem 

trabalhadas, são Domínio de línguas (1,5) e Utilização dos sistemas informáticos (3).  

Posicionando-se a competência Domínio de Línguas no nível 1, que equivale à 

necessidade de recorrer constantemente a outra pessoa, é fundamental desenvolver formação 

que permita o alcance da autonomia na resposta a situações que impliquem a comunicação 
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(escrita ou oral) numa língua estrangeira, tendo em conta que alguns projetos desenvolvidos 

pela Global Estratégias assumem dimensão internacional. 

Apesar de a competência Utilização dos sistemas informáticos se encontrar no nível 3, 

afirmando o respondente que conhece e domina a competência, será uma mais-valia investir 

em formação nesta temática continuamente, na medida em que é necessário acompanhar as 

alterações que vão sendo introduzidas nesses mesmos sistemas, a ponto de dominar as 

ferramentas e deter o conhecimento das respetivas potencialidades, procurando a 

rentabilização a nível de tempo despendido e uma resposta de excelência aos clientes. 

Quanto às restantes competências o trabalhador possui o domínio ideal, assegurando com 

eficácia todas as atividades inerentes. No entanto, é fundamental investir no aperfeiçoamento 

da competência Apoio ao departamento das soluções intra-empresas (3,5), ao nível da 

elaboração de soluções de formação intra-empresas, incluindo as propostas de dinâmicas 

formativas a serem realizadas em outdoor. 

A competência Organização interna do departamento neste caso em específico reporta ao 

controlo logístico das formações desenvolvidas no formato Intra-Empresas. 

 

 
Gráfico n.º 7 – Gaps de Competências Específicas do departamento de Vendas 

 

No departamento de Vendas, verifica-se pelo gráfico n.º 7 que, em média, o maior gap de 

competência posiciona-se, igualmente, a nível das competências Utilização dos sistemas de 

informáticos (2,75) e Domínio de línguas (2,9).  

Quanto às restantes competências, os três respondentes afirmam estar entre os níveis 3 e 4, 

sendo evidente que detêm o perfil ideal para desempenhar as funções do departamento. 

Todavia, será necessário um contínuo investimento no aperfeiçoamento das referidas 

competências para que estejam sempre a par das técnicas mais eficazes na realização das suas 

Competência Atual Ideal 

Utilização dos sistemas 

informáticos 
2,75 

4 

Domínio de línguas  2, 9 

Prospeção comercial 3, 7 

Negociação comercial/ 

Fecho de vendas 
3,5 

Acompanhamento de 

Clientes/Fidelização 
3, 7 

Diagnóstico de 

necessidades do cliente e 

co-gestão de projeto 

3, 7 

Conhecimentos técnicos 3 

Departamento de Vendas 
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funções, uma vez que contactam diretamente com os clientes e têm como principal objetivo a 

consultoria junto dos mesmos e respetiva venda. Por sua vez também precisam de 

desenvolver permanentemente a capacidade de negociação, por negociarem, por exemplo 

com os formadores que asseguram as formações e a realização das atividades, a nível de 

disponibilidades, orçamentos e modos de concretizar os percursos formativos dos adultos 

aprendentes. 

Assim sendo, necessitam de estar num processo contínuo de atualização do conhecimento 

e de adaptação às especificidades do cliente e do mercado.   
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Fase 4 - Identificação das Necessidades de Formação 

Quanto às competências que são necessárias de melhorar ou desenvolver a diretora em 

entrevista referiu que existem “competências e maneiras de trabalhar bastante diferentes” 

daquelas que antes eram exigidas, porque a estratégia também mudou, “é uma perspetiva não 

de pull mas de push, ou seja, estamos a retirar e não a enfiar produtos, chamemos-lhe assim” 

e porque “já somos bastante inovadores mas falta talvez partilhar mais. 

Atualmente a diretora reconhece que os recursos humanos da Global Estratégias 

apresentam bastante potencial e as competências fundamentais, contudo transparece 

simultaneamente ao longo da entrevista que é necessário investir continuamente na formação 

dos mesmos, ao referir que “Na componente da consultoria de soluções já temos um grande 

know-how; Temos a responsável de comunicação que trabalha toda essa componente 

comunicacional pura e muito marketing digital” e “temos uns que são especialistas em gestão 

de projetos e outros que são transversais”, mas é necessário continuar a formar “porque a 

verdade é que somos uma empresa e o modo como gerimos é no fundo o modo como 

vivemos em termos de margens, etc.” e também pelo facto de “o modo como nós gerimos 

para dar qualidade técnica, qualidade de entrega e também da otimização financeira” ser 

responsável pelo sucesso da empresa. 

Quanto às áreas que deverão ser continuamente trabalhadas, a diretora em entrevista 

referiu que “Na empresa há, neste momento, que se otimizar os processos, partilhar a 

informação, grande enfoque cliente, no sentido em que cada colaborador tem um papel cativo 

no cliente e nos resultados”. Para tal é necessário investir nas áreas: “linha de produção, a 

gestão de projetos, a parte toda da componente pedagógica e vamos estar a continuar a 

apostar na nossa ferramenta MOS no grupo” (diretora). Quanto às línguas estrangeiras, o 

inglês é o mais referenciado porque “cinco pessoas (…) estão em contexto internacional, o 

que implica que têm de saber o inglês já de modo fluente” (diretora). 

Sumariamente, a diretora destaca as áreas abaixo listadas como aquelas que mais precisam 

ser trabalhadas em formação: 

 Venda Estratégica. 

 Atendimento ao Público (contendo a componente presencial e telefónica). 

 Escuta Ativa perante o Cliente. 

 Comunicação Clara e Eficiente com o cliente interno e externo. 

 Integridade na Empresa/”Vestir a camisola”. 

 Consultoria de Soluções/Componente Pedagógica. 

 Gestão de Projetos. 

 Língua Inglesa. 
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Segundo as respostas aos questionários acerca da Formação Profissional Interna (Anexo 

n.º 9), os trabalhadores referiram que as temáticas que poderão ser uma mais-valia serem 

trabalhadas tendo em conta a sua função profissional são: 

Departamento 
Áreas de Formação a serem 

Trabalhadas 
Justificação 

Informática  Certificação Microsoft 
- Certificação de trabalho muito importante na área 

informática. 

Financeiro Não Respondeu ao Questionário 

Atendimento 

ao Cliente 

 Gestão do Tempo 

 Gestão do Cliente Interno e Externo 
- Para melhor desenvolver as minhas funções. 

Marketing Não Respondeu ao Questionário 

Gestão da 

Formação 

 Avaliação da Formação 

 Gestão de recursos Humanos por 

competências 

- A avaliação dos impactos da formação e do seu 

retorno para os resultados da empresa é uma questão 

de extrema importância. 

A Gestão por competências é uma ferramenta que 

permite avaliar as necessidades de formação e apoia a 

elaboração dos planos de formação. 

Gestão da 

Formação /  

e-learning 

 Gestão de Projetos 

 Ferramentas Web 2.0 aplicadas à 

formação 

- São temáticas relativamente às quais desejaria de ter 

um conhecimento mais consistente. 

Logística 
 Negociação com Fornecedores 

 Trabalho em Equipa/Motivação 

- Devido à situação que estamos a viver, quer a nível 

global como a nível interno com a reestruturação da 

empresa. 

Vendas 

 Programação Neurolinguística (PNL) 

 Inglês  

 Comercial 

 Negociação 

 Comunicação 

- O PNL é uma técnica e uma ferramenta que capacita 

uma excelência de atitude/postura e auto-confiança. 

- A importância da escolha da língua mencionada 

prende-se com o desenvolvimento de projetos 

internacionais onde a língua oficial é o Inglês. 

Tabela n.º 4 – Áreas de Formação a serem Trabalhadas na Global Estratégias, por departamento. 

Da análise efetuada aos gráficos obtidos na fase 3 - Identificação de gaps de competências 

- resultaram as seguintes considerações: 

Competência a 

Trabalhar 
Considerações 

Negociação e 

Persuasão (2,5) 

Será importante para o desenvolvimento desta competência, que os trabalhadores 

desenvolvem atitudes facilitadoras para os processos de negociação e de persuasão, saibam 

dar e receber feedback de forma assertiva, desenvolvam competências relacionais como a 

empatia, escuta ativa, gestão de emoções, a comunicação e o relacionamento entre as partes. 

Ainda assim, será fundamental saberem quais os erros que maioritariamente podem surgir, 

como poderão atuar face aos mesmos e de que forma se poderão preparar para realizar uma 

negociação eficaz. 

Resistência à 

Tensão (2,7) 

A resistência à tensão poderá ser trabalhada mediante o conhecimento e aplicação de 

técnicas relacionadas com a gestão do stress. O trabalhador deverá conhecer o seu próprio 

comportamento e quais as reações que tem face a uma situação de maior stress para poder 

construir o seu próprio plano de melhoria. Será igualmente necessário que saiba identificar 

as fontes mais comuns de originarem stress e quais as possíveis estratégias a utilizar, uma 

vez que em contexto organizacional, a existência de prazos fixos e curtos de entrega de 

projetos pode originar facilmente estas situações. 

Resolução de 

Problemas (3) 

As capacidades de trabalhar em equipa, de diagnosticar, compreender e resolver a origem 

do problema mediante processos inovadores e criativos, de antecipar resultados e ponderar a 

decisão a tomar face à análise das situações, são essenciais de serem trabalhadas, para que a 

respetiva competência seja desenvolvida. Tendo em conta que no quotidiano profissional 

surgem situações inesperadas e que implicam a capacidade de resolução, por vezes 

imediata, de um determinado problema, mesmo que não diga respeito à 

função/departamento específico do trabalhador, é esperado que assuma uma postura 
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polivalente, disponível, de entreajuda e de análise e resposta adequada às situações. 

Tomada de 

Decisão (3) 

Esta competência está diretamente relacionada com a gestão estratégica da empresa, sendo 

basilar trabalhar as questões de compreensão dos comportamentos que poderão sustentar 

boas decisões, a criatividade inerente, a capacidade de análise e decisão individual e em 

grupo, e da avaliação da decisão tomada.  

Gestão de 

Recursos (3) 

Esta competência poderá ser trabalhada através de uma ação de sensibilização acerca do 

modo de gerir eficazmente o material disponível e rentabilizar os custos investidos. 

Comunicação/ 

Relacionamento 

Interpessoal (3,1) 

Para uma boa organização empresarial é essencial desenvolver a comunicação entre todos 

os trabalhadores, entre estes e as chefias e também com os clientes e fornecedores. A 

comunicação verbal e não-verbal, a utilização de novas tecnologias como instrumento 

facilitador e a organização humana são pontos essenciais a serem trabalhados. 

Planeamento e 

Organização (3) 

A definição e gestão de prioridades deverão ser feitas de modo estratégico, com a 

preocupação de gerir eficazmente o tempo e os recursos, tendo em conta as diversas tarefas 

a realizar. Para tal, a formação poderá abordar ferramentas informáticas que possam auxiliar 

no planeamento do trabalho diário. 

Orientação para 

os Resultados 

(3,2) 

O desenvolvimento desta competência poderá ser conseguido mediante o dinamismo 

necessário para a concretização dos objetivos a perseguir no alcance dos resultados em foco. 

É necessário que o trabalhador, em primeiro lugar, conheça os resultados que a empresa 

pretende alcançar para depois poder traçar os seus próprios objetivos estratégicos. É 

essencial que também seja desenvolvida a capacidade de identificar, estabelecer, comunicar 

objetivos e avaliar os resultados para reformular as práticas diárias, com vista à excelência 

profissional. 

Qualidade (3,3) 

Face a esta competência, os recursos humanos precisam de se manter constantemente 

atualizados quanto ao produto que desenvolvem para que possam vencer na competitividade 

existente. É necessário que saibam analisar e interpretar as alterações que vão surgindo para 

que estejam aptos a responder prontamente e com a qualidade de excelência exigida pelos 

clientes. 

Iniciativa de 

Melhoria 

Contínua (3,4) 

Neste caso, é fundamental trabalhar a capacidade de reflexão e comunicação a nível 

organizacional, para que cada trabalhador saiba apresentar o seu ponto de vista sobre os 

processos de melhoria que a empresa poderá adotar, sendo importante trabalhar as 

capacidades de análise, interpretação e formulação de conclusões acerca de procedimentos a 

modificar/adaptar. 

Flexibilidade (3,5) 

A capacidade de trabalhar em equipa, de agir perante a diversidade de contextos, tarefas, 

responsabilidades, modos de organização e de execução do trabalho e proatividade são 

competências que caracterizam a flexibilidade procurada pelos empregadores. Perante os 

diferentes projetos que diariamente surgem, cada um com a sua especificidade, é 

fundamental que cada trabalhador seja capaz de se adaptar aos diferentes modos de pensar e 

desenvolver os projetos. 

Assiduidade/ 

Pontualidade (3,5) 

Quanto a esta questão poderá ser realizada uma sessão de sensibilização referindo o quão 

importante é o cumprimento dos horários de trabalho, pois é um modo de transparecer para 

o cliente a boa organização existente na empresa.  

Orientação para o 

Cliente (3,7) 

 Nesta competência a vertente de venda estratégica e personalizada também está presente. 

Para tal, é necessário que os trabalhadores reconheçam o perfil que o cliente tem e que se 

saibam adequar ao mesmo. O comportamento verbal e não-verbal e a gestão das emoções 

são aspetos basilares de o trabalhador desenvolver, com vista a realizar as suas atividades 

com enfoque no cliente. 

Trabalho em 

Equipa (3,72) 

Para desenvolver esta competência, será necessário que os trabalhadores saibam, em 

primeiro lugar, qual a diferença entre trabalhar em grupo e trabalhar em equipa, e quais os 

fatores que permitem o alcance do sucesso de trabalhar em equipa. Há que saber partilhar 

entre os colegas os objetivos e as prioridades, e reconhecer a importância que cada elemento 

tem na equipa. O funcionamento das equipas depende da capacidade dos trabalhadores em 

comunicar, gerir conflitos, tomar decisões e resolver problemas que possam surgir 

diariamente. 

Responsabilidade 

e Integridade 

(3,83) 

A responsabilidade e integridade são características que se desenvolvem com a envolvência 

dos trabalhadores nas decisões da empresa, co-partilhando objetivos e modos de atuação. 

Além desta ser a competência que se encontra mais evidente e próxima do nível ideal, será 

imprescindível que as chefias desempenhem uma liderança e gestão de equipa eficazes, 

sendo que para tal sejam responsáveis e íntegros com as funções que desempenham. 

Tabela n.º 5 – Competências a Trabalhar e Considerações. 
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Conceção do Plano de Formação 

 

Fase 5 – Conceção do Plano de Formação 

Do ponto de vista de Cardim (2009, p. 81), o plano de formação “é um instrumento onde 

se precisam os objectivos e as actividades de formação a desenvolver num dado prazo 

(normalmente anual), para operacionalizar uma dada política e certas prioridades, recorrendo 

a certos meios internos, ou externos à organização”. Refere ainda que “é operacional 

[resultante das escolhas dos gestores] porque diz respeito à acção a adoptar e porque integra a 

afectação de certos recursos a despender, aceites pela administração” (p. 81).  

Com uma descrição bastante próxima, Meignant (2003, p. 157), refere que “o plano de 

formação é a tradução operacional e orçamental das opções da gestão de uma organização 

sobre os meios que afecta, num determinado período, ao desenvolvimento da competência 

individual e colectiva dos assalariados”.  

O plano de formação é produzido através do conjunto de necessidades de formação 

diagnosticadas, por forma a empresa “criar as respostas mais indicadas às suas necessidades e 

mais ajustadas às suas condições de trabalho” (Cardim, 2009, p. 82). Trata-se de “um 

documento de orientação estratégica, ao fixar certas orientações estáveis no tempo” (p. 83). 

Acima de tudo, o plano de formação deverá ir ao encontro das necessidades de formação 

diagnosticadas, da política de formação da empresa e dos objetivos estratégicos traçados. 

Na construção do plano de formação “a noção estratégica concretiza-se pela segmentação 

das actividades e pelo estabelecimento de certos objectivos ou prioridades que, extraídos 

implicitamente da política definida (…) permitem estabelecer a seriação das acções da mais 

importante para a menos importante” (Cardim, 2009, p. 85). Assim, é fundamental 

estabelecer as prioridades em termos das ações formativas, atendendo à estratégia traçada, 

sendo um fator estratégico que permite conduzir de modo coerente a execução das atividades 

formativas planificadas. 

“Com a inspiração na política de formação e com a fundamentação no levantamento de 

necessidades (…) elabora-se o plano” (Cardim, 2009, p. 84).  

A prática de elaboração de um plano de formação tem vindo a ser, tendencialmente, 

valorizada e reconhecida como fundamental no processo formativo das organizações, sendo 

trabalhado enquanto instrumento de gestão que permite relacionar os objetivos e os meios de 

desenvolvimento dos recursos humanos (Meignant, 2003, p. 155).  

De acordo com Cardim (2009, p. 81), o plano de formação é reconhecido como um 

instrumento que permite: informar todos os atores da empresa acerca da formação, estimular 



 
 

 
82 

a definição de objetivos e a decisão do que deve ser realizado e com que meios, e, por último, 

sistematizar para orientar as atividades a desenvolver. 

Aquando da elaboração do plano de formação, Meignant (2003, p. 171) indica “os seis 

pontos geralmente delicados” que deverão ser tidos em conta e que foram tidos em conta na 

elaboração do Plano de Formação para a Global Estratégias.  

O primeiro ponto prende-se com o exemplo que as chefias deverão dar aos seus 

trabalhadores, mostrando a estes que reconhecem o interesse em formarem-se continuamente. 

Assim será possível apelar à sua motivação e ao seu empenho de uma forma exemplar. 

Relacionando com a prática da Global Estratégias, a diretora ao longo da entrevista indicou 

que, tal como os trabalhadores, está presente em formações e envolvida em processos de 

coaching. 

O segundo ponto relaciona-se com a coerência interna que todo o plano formativo deverá 

ter, uma vez que é essencial procurar-se o fundamento da realização das ações de formação 

propostas, para que estejam alinhadas com os objetivos esperados de alcançar. Além disso, é 

fundamental que haja um fio condutor em todas as atividades a proporcionar, com um 

crescimento gradual da complexidade. Aquando da elaboração do plano de formação, 

tiveram-se em conta os objetivos estratégicos da empresa e procurou-se alinhar as diferentes 

ações entre si, por forma a criar um plano coerente entre si. 

O terceiro ponto relaciona-se com a análise das solicitações individuais. Há que refletir 

verdadeiramente acerca do que é necessário realizar e não colocar no plano de formação uma 

“soma” de todas as indicações proferidas pelos trabalhadores aquando do diagnóstico de 

necessidades. Há que proceder a uma análise profunda e a uma distinção do indispensável e 

do acessório, face aos recursos disponíveis e aos projetos da empresa. Interligando este ponto 

com o projeto desenvolvido na Global Estratégias é possível referir que foi necessário cruzar 

os dados relativos aos trabalhadores com as declarações da diretora em entrevista, para 

selecionar as competências mais importantes a serem trabalhadas mediante o 

desenvolvimento de formação. Esta análise e escolha foram concretizadas pela razão de que 

não seria viável projetar a realização do somatório de todas as formações indicadas pelos 

trabalhadores. 

O quarto ponto prende-se com a coerência que o plano de formação deverá ter com os 

objetivos estratégicos da organização, não descurando os aspetos basilares desta. Neste caso 

foi necessário recorrer a documentos internos da empresa e cruzar informação obtida pela 

entrevista à diretora para que o plano estivesse em consonância com os objetivos da empresa. 
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O quinto ponto direciona-se para a capacidade de a organização, com as ações de 

formação que tenciona desenvolver, permitir que os trabalhadores cresçam profissionalmente 

ao ponto de contribuírem para a manutenção da sua empregabilidade. Neste sentido, a 

organização além de investir sobretudo em formação nas áreas técnicas mais específicas para 

o trabalhador desempenhar com eficácia e eficiência o seu trabalho, será também uma mais-

valia investir em áreas transversais, como a área comportamental. Respondendo a este ponto, 

para o plano elaborado foram tidas em conta as necessidades de formação manifestadas, tanto 

a nível das competências transversais como específicas, uma vez que a motivação condiciona 

em grande medida o envolvimento dos trabalhadores em ações de formação. Essa motivação 

dos trabalhadores deverá ser tida em conta aquando da elaboração do plano das formações a 

frequentarem, pelo facto de ser um fator influenciado pela sintonia existente entre os 

objetivos da organização e os do trabalhador, bem como pela valorização e reconhecimento 

que a organização faz dos conhecimentos que adquirem nessas mesmas ações de formação.  

Por último, o sexto ponto refere-se à previsão temporal de realização do projeto formativo 

pensado. O que se verifica, tendo em consideração o contexto atual, é que de facto se torna 

cauteloso para as organizações planear a curto prazo, visto que “funcionam numa lógica de 

projectos, cuja actividade e organização deve adaptar-se incessantemente às flutuações do 

respectivo ambiente” (Meignant, 2003, p. 171). 

 

Princípios Orientadores do Plano de Formação 

O Plano de Formação para a Global Estratégias insere-se na categoria Intra-empresa uma 

vez que foi construído de modo personalizado, “tendo em conta as especificidades da 

empresa e do objectivo visado” (D’Orgeval, 1997, p. 476). 

Conforme poderá ser visível no plano de formação apresentado nas páginas seguintes, este 

foi pensado de forma a distribuir as acções de formação pelos departamentos e pela 

disponibilidade a nível temporal. Para a sua organização procurou-se “desenvolver a 

integração teórico-prática, visando melhorar a eficácia da formação” (Cardim, 2009, p. 107), 

procurando que as metodologias a serem utilizadas ao longo das diversas ações comportem, 

além da exposição das temáticas e conceitos relevantes por parte do formador, uma maior 

preponderância de atividades práticas que permitam aos trabalhadores experienciar e assim 

terem uma participação ativa no seu próprio processo de aperfeiçoamento de competências. 

Fundamentalmente, com as formações planificadas pretende-se criar uma “ligação entre a 

formação convencional e a organização da aplicação prática, no local de trabalho, através do 

envolvimento de chefias e formandos em actividades próximas da realidade” (Cardim, 2009, 
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p. 133). O debate de ideias, a partilha de conhecimentos, a simulação e a troca de papéis são 

algumas das técnicas pedagógicas que poderão permitir a maior proximidade entre as chefias 

e cada trabalhador, sendo cada perspetiva valorizada. 

“A melhoria do desempenho de funções na carreira (…) [e] a resolução de problemas e 

aspectos críticos de desempenho ou de conhecimento” (Cardim, 2009, p. 142) é o objetivo 

que a Global Estratégias detém continuamente. Procura eliminar “dificuldades técnicas e 

metodológicas particularmente sensíveis” que cada trabalhador poderá sentir no desempenho 

das suas funções. 

Consoante foi possível constatar, toda a formação desenvolvida internamente pretende “a 

utilização das aquisições formativas nas organizações (…) [sendo] fortemente 

contextualizada e dependente das lógicas de gestão introduzidas pela direcção no 

funcionamento e no aproveitamento dos potenciais desenvolvidos” (Cardim, 2009, p. 142). 

Seguidamente encontra-se o Plano de Formação, fruto do diagnóstico realizado, com a 

indicação das ações de formação que se evidenciaram como sendo as fundamentais de serem 

desenvolvidas, estando apresentado para cada ação de formação: duração, modalidade, 

objetivos, conteúdos e destinatários. 
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Ação de Formação 

 Venda Estratégica, com recurso à PNL  
 

Duração: 7 Horas 
 

Modalidade: Presencial 
 

Destinatários: Comerciais 
 

Objetivos:  

 Estabelecer comunicações assertivas e orientadas para os 

interesses do cliente; 

 Procurar responder às dúvidas que os clientes apresentem; 

 Apresentar de forma estratégica as ofertas formativas que a 

empresa detém; 

 Conhecer as regras necessárias para atuar perante imprevistos e 

obstáculos; 

 Reconhecer a importância dos comportamentos e atitudes nos 

resultados de uma venda; 

 Manter elevados níveis de motivação e de performance 

comercial; 

 Tomar decisões sob orientação para os resultados. 
 

Conteúdos: 

 Princípios da PNL orientados para a venda; 

 Diagnóstico do perfil do cliente; 

 O modelo de comunicação da PNL; 

 O perfil de comercial.  
 

 

 

Ação de Formação 

 Negociação e Persuasão 
 

Duração: 7 Horas 
 

Modalidade: Presencial 

Destinatários: Comerciais, Técnicos de Formação e Técnico de 

Logística. 

Objetivos:  

 Gerir eficientemente uma negociação; 

 Compreender as necessidades do cliente, objetivos e resultados 

que pretende alcançar; 

 Estabelecer relações de confiança mútua e de satisfação com o 

cliente; 

 Apresentar as suas ideias de modo coerente e persuasivo; 

 Expor diversas opções, flexibilizando-se de acordo com as 

especificidades; 

 Ser capaz de resolver problemas com base numa comunicação 

clara e na tomada de decisões, com orientação para os 

resultados; 

 Melhorar continuamente a sua atividade. 

Conteúdos: 

 Diagnóstico das necessidades e interesses do cliente; 

 Apresentação do negócio; 

 As fases e estratégias da negociação; 

 Os comportamentos que geram confiança; 

 Relacionamento com o cliente; 

 Erros comuns e modo de atuar. 
 

 

P
L

A
N

O
 D

E
 F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
 2

0
1
2
/2

0
1

3
 

P
L

A
N

O
 D

E
 F

O
R

M
A

Ç
Ã

O
 2

0
1
2
/2

0
1

3
 



 
 

 
86 

Ação de Formação 

 Comunicação Interpessoal 
  

Duração: 7 Horas 
 

Modalidade: Presencial 
 

Destinatários: Comerciais, 

Técnicos de Formação, Técnico de Logística, Informático e 

Relações Públicas.  

Objetivos:  

 Aplicar a capacidade de escuta ativa; 

 Organizar informação de forma clara, objetiva e precisa, 

facilitando a tomada de decisão; 

 Gerir as comunicações não-verbais; 

 O desenvolvimento de relações positivas com o cliente interno e 

externo; 

 Rentabilizar o processo de comunicação, com recurso às 

tecnologias da informação e comunicação; 

 Adotar uma postura profissional, confiante e adequada. 
Conteúdos: 

 A comunicação; 

 Atitudes, Imagem e postura, Escuta ativa e linguagem a 

utilizar, e barreiras; 

 A organização pessoal enquanto processo facilitador da 

comunicação interpessoal; 

 A interação humana; 

 As novas tecnologias como ferramentas de comunicação. 

 

 

Outdoor 

 O Stress: Um bloqueador ao bom desempenho 

profissional 
 

Duração: 7 Horas 
 

Modalidade: Presencial 
 

Destinatários: Todos os departamentos 

Objetivos:  

 Identificar os fatores que imputam stress na realização das 

atividades; 

 Organizar estratégias facilitadoras para ultrapassar o stress; 

 Gerir o stress do quotidiano; 

 Resistir à tensão inevitável face às exigências de cumprimento 

de prazos, por vezes curtos; 

 Adotar uma postura de flexibilidade; 

Conteúdos: 

 Será realizada uma atividade com uma componente de 

relaxamento mas que comporte uma dimensão potenciadora de 

gerar stress, exigindo a gestão grupal e individual; 

 De manhã: Escalada e Rappel; 

 De tarde: Ioga e sessão de gestão de stress com técnicas de 

relaxamento. 
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Ação de Formação 

 Gestão de Projetos 

Duração: 24 Horas 

Modalidade: Presencial 

Destinatários: Comerciais, Técnicos de Formação.   

Objetivos:  

 Gerir de forma eficaz projetos de formação; 

 Estruturar e planificar projetos de formação; 

 Identificar as prioridades e as diferentes etapas a seguir; 

 Definir objetivos concretizáveis; 

 Realizar momentos de avaliação ao longo do projeto; 

 Perspetivar os custos associados e os períodos em que cada fase 

será realizada; 

 Gerir recursos materiais, financeiros e humanos do projeto; 

 Adequar as metodologias pedagógicas à temática do projeto; 

 Assegurar que todas as fases permitem uma coerência de todo o 

projeto, mantendo a qualidade do mesmo; 

 Criar e utilizar sistemas de monitorização e controlo dos 

projetos; 

 Tomar decisões com base nos objetivos do projeto; 
 

Conteúdos: 

 O que é um Projeto; 

 Perfil e funções de um gestor de projetos; 

 Técnicas fundamentais; 

 Seleção e desenvolvimento de uma equipa de projeto; 

 Especificações, planificação e execução; 

 Controlo dos custos e calendarização. 

Ação de Formação 

 Língua Inglesa no Contexto Profissional 
 

Duração: 15 Horas 
 

Modalidade: b-Learning 
 

Destinatários: Comerciais, Técnicos de Formação e Técnico de 

Logística. 
 

Objetivos:  

 Elaborar documentos em inglês; 

 Desenvolver a capacidade de estabelecer uma comunicação 

escrita e oral correta com os clientes externos, com base nas 

estruturas da língua; 

 Mobilizar o vocabulário inglês no contexto empresarial. 

Conteúdos: 

 Gramática; 

 A comunicação na língua inglesa 

 Apresentação de si e da empresa; 

 Condução de reuniões; 

 Atendimento telefónico; 

 Elaboração de documentos (relatórios, cartas e atas); 

 Gestão do relacionamento com o cliente interno e externo. 
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Ação de Formação 

 Ferramentas Web 2.0 aplicadas à Formação 
 

Duração: 40 Horas 
 

Modalidade: e-learning 
 

Destinatários: Técnicos de Formação.   
 

Objetivos:  

 Elaborar conteúdos em e-learning; 

 Avaliar os conteúdos digitais; 

 Criar cenários de aprendizagem, consoante o projeto; 

 Saber o que são comunidades de aprendizagem; 

 O acompanhamento e avaliação dos formandos. 
 

 

Conteúdos: 

 Gestão da formação a distância; 

 Elaboração de conteúdos; 

 Comunidades de aprendizagem; 

 Acompanhamento; 

 Avaliação dos formandos 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de Formação 

 Avaliação da Formação 
 

Duração: 7 Horas 
 

Modalidade: presencial 
 

Destinatários: Técnicos de Formação. 

 

Objetivos:  

 Desenvolver as capacidades de Planificar, Desenvolver e 

Acompanhar o processo de avaliação da formação na 

organização; 

 Compreender os meios mais adequados para a avaliação; 

 Avaliar a transferência de aprendizagens e o impacto na 

organização. 
 

Conteúdos: 

 A importância da avaliação; 

 Planificação da avaliação; 

 Instrumentos, análise e utilização da informação; 

 Avaliação da transferência das aprendizagens para o posto de 

trabalho; 

 Avaliação do impacto da formação nos objetivos da empresa; 

 Partilha das conclusões. 
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Ação de Sensibilização 

 Gestão de Recursos 

 

Duração: 2 Horas 
 

Modalidade: presencial 
 

Destinatários: Todos os departamentos. 
 

Objetivos:  

 Gerir eficazmente o material disponível; 

 Rentabilizar os custos envolvidos; 

 Responsabilizar-se pela boa utilização dos materiais; 

 Realização de reciclagem e reutilização. 

 

Conteúdos: 

 Rentabilização dos custos envolvidos nos projetos; 

 Inventariação dos materiais antes e após a sua utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação de Formação 

 Gestão de Prioridades 

 

Duração: 7 Horas 
 

Modalidade: presencial 
 

Destinatários: Todos os departamentos. 

 

Objetivos:  

 Desenhar um plano individual, com o mapeamento das várias 

atividades a realizar e as respetivas datas; 

 Estabelecer prioridades para a realização de todas as tarefas em 

mãos; 

 Evidenciar quais as áreas-chave; 

 Organizar o próprio local de trabalho, procurando uma 

rentabilização no tempo de procura e acesso à documentação 

necessária. 

Conteúdos: 

 Identificação das prioridades da função; 

 Critérios de atribuição de prioridades face ao conjunto de 

tarefas a realizar; 

 Priorizar cada tarefa e garantir que é executada; 

 Definir um plano semanal e diário com as responsabilidades; 

 Técnicas para evitar a dispersão de tarefas; 

 Gerir imprevistos e solicitações; 

 Identificar e delegar tarefas; 

 Controlar a ansiedade. 
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Ação de Formação 

 Trabalho em Equipa 

 

Duração: 14 Horas 
 

Modalidade: presencial 
 

Destinatários: Todos os departamentos. 
 

Objetivos:  

 Partilhar o conhecimento interno; 

 Trabalhar com espirito de equipa e não de grupo; 

 Comunicar eficazmente entre todos os elementos da equipa; 

 Gerir os conflitos, através de estratégias de tomada de decisão e 

posterior implementação; 

 Promover uma atitude proactiva e cooperante na resolução de 

conflitos e de problemas; 

 Alinhar-se aos objetivos organizacionais com orientação para os 

resultados. 
 

Conteúdos: 

 A diferença entre Grupo e Equipa; 

 Fator de sucesso no trabalho em equipa; 

 Partilha de objetivos e prioridades; 

 Reconhecer a importância de cada elemento; 

 Comunicação; 

 Tomada de decisão; 

 Resolução de problemas; 

 Alinhamento com os objetivos organizacionais.  

 

Ação de Formação 
 Atendimento Telefónico 

Duração: 7 Horas 

Modalidade: presencial 

Destinatários: Todos os departamentos. 

Objetivos:  

 Realizar um atendimento excecional ao cliente; 

 Preocupar-se com a imagem que passa ao cliente através dos 

contactos que com ele estabelece; 

 Procurar realizar um diagnóstico de necessidades formativas 

que o cliente pretende ver colmatadas; 

 Realizar follow-ups, solicitando feedbacks de forma a 

compreender a perspetiva que o cliente tem acerca das soluções 

formativas apresentadas. 

Conteúdos: 

 A importância do atendimento telefónico na imagem da 

organização; 

 Os elementos-chave no atendimento telefónico; 

 Escuta ativa, Disponibilidade, e Adaptação sãos diferentes tipos 

de cliente; 

 Apresentação dos serviços da empresa; 

 Diagnosticar as necessidades dos clientes; 

 Técnica de venda ao público; 

 Argumentar de forma persuasiva; 

 Responder a objeções; 

 Comunicar o preço; 

 Acompanhar os clientes; 

 Follow-ups. 
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Avaliação da Formação 

 

O controlo da ação formativa, que se concretiza com a avaliação, é segundo Cardim (2009, 

p. 141) um processo que permite obter “uma noção exacta da valia da acção realizada (…) [e] 

uma visão crítica do trabalho efectuado [de modo a] melhorar a sua qualidade e adequação à 

realidade que deve servir”. 

Para Guy Le Boterf (1994) o interessante da avaliação é a possibilidade de “proceder a 

controlos períodicos antes e depois da acção, e poder referir-se a sinais susceptíveis de ajudar 

a interpretar os resultados constantes” (Miranda, 1998, p. 416). 

A tipologia enunciada por Kirkpatrick em 1959 é a mais utilizada quando se pretende 

avaliar uma acção de formação, procurando verificar a sua eficácia através dos seguintes 

níveis: “reacção, aprendizagem, comportamento e resultados” (Cruz, 1998, p. 66).  

Quanto ao primeiro nível, a recolha da reação dos formandos é feita “a partir de 

testemunhos retrospectivos produzidos no final das acções” (p. 68), com a intencionalidade 

de conhecer o seu grau de satisfação quanto aos conteúdos programáticos abordados ao longo 

da formação, a correspondência aos objetivos enunciados e às expectativas tidas inicialmente, 

a prestação do formador, os materiais pedagógicos utilizados, entre outros. 

No segundo nível, a avaliação das aprendizagens processa-se com a finalidade de “medir 

mudanças (nos conhecimentos, nos comportamentos, nas atitudes), recorrendo a critérios 

relevantes que forneçam resultados quantificáveis, no contexto da própria formação” (p. 69). 

Poderá ser aplicada através de simulações de desempenho, testes, autoavaliações de 

conhecimentos e questionários com escalas de atitudes. 

No terceiro nível, a avaliação do comportamento pretende verificar se houve, 

efetivamente, transferência por parte do trabalhador de todo o conhecimento adquirido em 

formação para o contexto de trabalho e, particularmente para as funções desempenhadas. Os 

instrumentos que poderão ser utilizados são as grelhas de observação de comportamentos e os 

guiões de entrevista. 

Quanto ao quarto nível, a avaliação pretende aferir se a ação de formação teve impacto 

sobre os objetivos organizacionais, isto é, se os conhecimentos adquiridos poderão ser 

transpostos para a realidade organizacional. 
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A tipologia de Kirkpatrick  

 

recomenda que o instrumento preserve o anonimato de quem responde (…), 

que permita a quantificação das respostas para posterior tratamento e que 

os dados recolhidos sejam enriquecidos com outros, resultantes da 

avaliação do programa pelo próprio formador ou por um coordenador 

pedagógico.  

(Cruz, 1998, p. 68). 

 

Ainda segundo Kirkpatrick (cit in por Velada, 2007, p. 26), os níveis acima apresentados 

relacionam-se  

de forma hierárquica, sequencial. (…) [uma vez que] quanto mais positivas 

forem as reacções dos formandos à formação maior será a probabilidade de 

ter ocorrido aprendizagem; só se pode aplicar no local de trabalho as 

aprendizagens da formação e só se obtêm resultados organizacionais se 

tiverem ocorrido mudanças no desempenho da função dos formandos. 

 

 

A integração dos quatro níveis descritos resulta da construção de um projeto de formação, 

se tivermos em conta que um projeto, em traços gerais,  

 

consiste no desenvolvimento integrado de diversas actividades necessárias à 

obtenção de um produto ou de um certo resultado. Estas actividades 

integram as diversas fases do ciclo de gestão (o planeamento, a organização 

e o controlo) e, ainda, a própria direcção da execução concreta dos 

trabalhos.  

(Cardim, 2009, p. 97).  
 

 

Ainda assim, o mesmo autor específica que “um projecto de formação consiste na 

preparação de uma actividade formativa de qualquer tipo, tendo em conta os objectivos, as 

especificidades da organização em que se realiza e do público a que se dirige” (Cardim, 2009, 

p. 97). 

Cada vez mais a avaliação das formações tem sido desenvolvida sobre moldes específicos 

isto porque “já não é suficiente presumir que o simples facto de os indivíduos frequentarem 

acções de formação resulte sempre em desenvolvimento e melhoria do desempenho 

individual e organizacional” (Velada, 2007, p.20). 

 

No caso do plano formativo desenvolvido para os trabalhadores da Global Estratégias a 

avaliação a ser aplicada abrangerá as quatro fases apresentadas, procurando que uma 

avaliação mais completa, mediante a triangulação das várias conclusões obtidas em cada 

nível de avaliação, permita efetivamente, obter conclusões fiáveis para a apreciação do 

sucesso do percurso de aprendizagem realizado. 
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Assim sendo, uma das avaliações a realizar será a nível da satisfação dos formandos 

perante cada ação de formação desenvolvida. Para tal será aplicado no final de cada ação de 

formação um questionário que permita aferir a satisfação dos formandos face a:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentalmente pretende-se que cada formando, ao frequentar as respetivas ações de 

formação, partilhe a sua opinião sobre os moldes como as formações foram desenvolvidas, 

sendo pertinente que, além de avaliar os critérios acima listados, cada formando apresente 

sugestões, indicando quais os conteúdos que considera que poderiam ter sido mais ou menos 

desenvolvidos e referindo quais os pontos fortes e fracos experienciados. 

Outra etapa de avaliação será a nível das aprendizagens concretizando-se mediante as 

dinâmicas que em sala serão criadas, como por exemplo simulações (verificando a evolução 

dos comportamentos), role-plays e momentos de auto-avaliação. Neste caso os formandos 

deverão mostrar a evolução das suas aprendizagens, tornando visível até que ponto foi 

conseguido com sucesso o alcance dos objetivos iniciais. 

A etapa seguinte de avaliação centrar-se-á no comportamento, pretendendo-se verificar até 

que ponto o formando conseguiu transferir para o seu contexto profissional as aprendizagens 

realizadas. Será importante que as aprendizagens não se cinjam à sala de formação mas que 

sejam efetivamente apreendidas para serem aplicadas no contexto de trabalho. Neste caso, a 

MATERIAL 

PEDAGÓGICO 

- Manual da 

formação 

disponibilizado. 

 

- Material de apoio 

(bloco, caneta, 

computadores). 

 

 

 

PROGRAMA 

- Coerência dos 

conteúdos trabalhados 

com os objetivos a 

alcançar. 

 

- Interesse dos 

conteúdos. 

 

 

FORMADOR/A 

- Domínio dos conteúdos transmitidos aos 

formandos. 

- Clareza na comunicação e transmissão 

dos conteúdos. 

- Clima criado com os formandos. 

- Capacidade de motivar e envolver os 

formandos. 

- Adequação dos recursos didáticos com a 

natureza dos conteúdos. 

- Adequação das metodologias com a 

natureza dos conteúdos. 

- Pontualidade e Assiduidade. 
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avaliação será feita mediante a realização de entrevistas individuais a cada trabalhador no 

final do percurso, após dois/três meses do término do mesmo. 

Na última etapa de avaliação irá validar-se os resultados conseguidos. Será realizada após 

seis meses do término do percurso formativo com a finalidade de avaliar se as ações de 

formação desenvolvidas permitiram a melhoria e a evolução, tendo em conta o pretendido. 

Poderá ser realizada mediante a aplicação de uma entrevista com a direção da empresa e a 

dinamização de um focus group com os trabalhadores.  

 

Com a posterior análise das considerações tecidas pelos formandos, será possível verificar 

quais as melhorias que poderão ser executadas, a fim de: 

 Otimizar os recursos a despender; 

 Realizar ações de formação orientadas para as necessidades formativas sentidas; 

 Dinamizar sessões formativas que permitam o verdadeiro aperfeiçoamento contínuo das 

competências e, por sua vez, o crescimento dos recursos humanos; 

 Melhorar as práticas profissionais, acompanhando as mudanças organizacionais e 

sociais. 

 

 

Os resultados obtidos serão partilhados com os trabalhadores, de forma a despertar em 

cada um a importância para a reflexão sobre as práticas que no quotidiano desempenha e 

sobre os objetivos individuais que defende. Pretende-se fomentar o sentimento da 

necessidade de, numa perspetiva de contínua aprendizagem, refletirem sobre a importância 

que a formação adota na mudança de comportamentos e/ou atitudes que facilitam a realização 

das práticas diárias no seu contexto de trabalho. 
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Capítulo 4 - Atividades realizadas ao Longo do Estágio 

 

No seguimento da realização do estágio curricular na empresa Global Estratégias, tive a 

possibilidade de realizar diversas atividades.  

O presente capítulo destina-se à descrição dessas mesmas atividades, com a respetiva 

menção às dificuldades sentidas e às estratégias utilizadas para as ultrapassar, terminando 

com uma reflexão acerca das aprendizagens concretizadas.  

O funcionamento da empresa, com uma dinâmica incansável de projetos formativos, e o 

próprio ambiente e clima vividos foram de facto decisivos para a minha integração na 

empresa. Todo o apoio que fui necessitando ao longo do estágio foi-me concedido, sendo que 

houve sempre predisposição para o esclarecimento de determinados conceitos, modos de 

realização das atividades e o desenvolvimento que os projetos devem ter. 

Como forma de me integrar também procurei saber mais sobre a empresa, conhecer a sua 

história, os seus objetivos, a sua linha de negócio e a dinâmica que pretende desenvolver com 

e para os clientes. 

Ao longo destes nove meses de estágio tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, 

novos modos de trabalhar, novas perspetivas, diferentes metodologias e designações 

anteriormente desconhecidas. Pude aperfeiçoar e colocar em prática competências adquiridas 

durante o período da licenciatura, como por exemplo a capacidade de trabalhar em equipa, a 

escuta ativa e a comunicação interpessoal mediante a apresentação e discussão de 

perspetivas. 

Poderá ser consultada no anexo n.º 16 a tabela que apresenta de modo agrupado as 

atividades realizadas.
6
  

  

                                                           
6
 Não foi possível apresentar as mesmas por uma lógica temporal pelo facto de terem perdurado todas ao 

longo do estágio. 



 
 

 
96 

 

(Com a reestruturação da empresa as atividades realizadas neste departamento deixaram de constar no 

organigrama de modo isolado, passando a integrar o departamento de Gestão da Formação). 

 

  

Departamento de Consultoria Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 

DIFICULDADES SENTIDAS 

As dificuldades que senti neste departamento surgiram principalmente no início, 

pois além de ter sido o período de integração na empresa, o POPH é um processo 

rigoroso, que implica um conhecimento minucioso da legislação que lhe diz 

respeito.  

A gestão financeira foi onde senti maior dificuldade, pois os critérios de 

imputação das despesas inerentes ao desenvolvimento do projeto têm de ser 

calculados rigorosamente, segundo as regras que constam na legislação. 

 

COMO ULTRAPASSEI AS DIFICULDADES SENTIDAS 

Primeiramente houve a necessidade de me inteirar dos fundamentos do QREN e do 

POPH, tendo sido fundamental a pesquisa e a análise da legislação de suporte, e a leitura 

dos manuais existentes para o apoio na utilização das plataformas da gestão da formação. 

Ao longo de todo o processo, foi necessário para os projetos desenvolvidos nos dois 

tipos de eixos prioritários contactar telefonicamente e via e-mail com as entidades oficiais 

para o esclarecimento de determinadas dúvidas sobre aspetos técnicos das plataformas. 

Ainda assim, o apoio que a orientadora deu foi fundamental para a compreensão do 

modo como os projetos se deveriam desenvolver. 

- Acompanhar o processo de consultoria a clientes que pretenderam desenvolver projetos no 

âmbito do Programa Operacional do Potencial Humano (POPH), nomeadamente nas 

tipologias: n.º 2.3 Formações Modulares Certificadas e n.º 3.2. Formação para a Inovação e 

Gestão; 
 

- Desenvolver propostas de consultoria de formação e de e-learning; 
 

- Apoio na realização de estudos de viabilidade para a apresentação de candidatura ao POPH 

de projetos formativos, tendo por base a relação custo-benefício;  
 

- Gestão das formações asseguradas pela Global Estratégias, no âmbito dos projetos 

aprovados nas tipologias n.º 2.3. e 3.2, respetivamente, no SIGO (Sistema de Informação e 

Gestão da Oferta) e no SIIFSE (Sistema Integrado de Informação do Fundo Social 

Europeu); 
 

- Elaboração de descritivos das faturas, com identificação da chave de imputação, isto é, 

descriminação dos critérios que foram utilizados para executar os cálculos financeiros das 

despesas apresentadas em cada rúbrica; 
 

- Elaboração de Dossiers Técnico-Pedagógicos; 
 

- Emissão de certificados e declarações de frequência; 
 

- Pesquisa contínua das legislações e publicações do IGFSE (Instituto de Gestão do Fundo 

Social Europeu); 
 

- Elaboração de contestações às decisões de indeferimento das candidaturas apresentadas ao 

POPH; 

- Realização de auditoria aos dossiers técnico-pedagógicos de clientes. 

ATIVIDADES REALIZADAS 
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Departamento de Formação e Desenvolvimento/ Gestão da Formação 

DIFICULDADES SENTIDAS 

Neste departamento, a maior dificuldade que senti foi na compreensão do que é 

necessário realizar para dar encaminhamento aos processos junto da OTOC, 

indicando que a ação foi realizada e que os formandos TOC estiveram presentes, 

pelo facto de ser algo que desconhecia por completo.  

Quanto à elaboração de propostas para os clientes também senti algumas 

dificuldades que passaram pela compreensão de como é que de facto as 

propostas formativas são elaboradas e quais as especificidades a ter em conta. 

Quanto à gestão dos cursos na modalidade de e-learning, mais 

COMO ULTRAPASSEI AS DIFICULDADES SENTIDAS 

Quanto às dificuldades sentidas na realização das atividades relacionadas com os 

processos da OTOC ultrapassei-as através do contacto telefónico com a OTOC, 

tentando compreender todas as fases do processo a realizar. 

As dificuldades relacionadas com a elaboração de propostas formativas foram 

ultrapassadas com a contínua elaboração de propostas, a familiarização das 

terminologias utilizadas, o feedback constante dos colegas e do ajustamento ao 

modo de trabalhar de cada comercial, tendo-me gradualmente inteirado do modo 

como cada um pensa e encara cada fase dos projetos. 

As dificuldades que surgiram na gestão do curso de Formação Pedagógica Inicial de 

Formadores na plataforma Netforce foram rapidamente ultrapassadas com os 

contactos realizados telefonicamente aos serviços oficiais e com a consulta dos 

manuais disponibilizados. 

 

- Apoio na organização e elaboração da documentação solicitada pela DGERT para a sua 

apresentação em auditoria; 
 

- Gestão da ações de formação que mereceram equiparação por parte da OTOC (Ordem dos 

Técnicos Oficiais de Contas), atribuindo créditos aos Técnicos Oficiais de Contas (TOC): 
 

- Solicitação da equiparação de ações de formação; 

- Envio para a OTOC das alterações que eventualmente possam ocorrer ao nível de 

conteúdo, do(s) formador(es) que ministra(m) a ação ou das datas de realização; 

- Envio para a OTOC dos relatórios de atividade, no final de cada ação de formação. 
 

- Pesquisa em diversos organismos internacionais sobre períodos de apresentação de propostas 

de formação a desenvolver nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP); 
 

- Elaboração de propostas/ soluções de formação nas diversas áreas de formação que a Global 

Estratégias assegura, em formato inter e Intra-Empresas; 
 

- Análise e triagem de currículos de formadores a serem entrevistados, consoante os projetos a 

desenvolver; 
 

- Gestão do curso da Formação Pedagógica de Formadores, na modalidade e-learning, na 

plataforma Netforce, colocando as informações de cada formando na ação correspondente, a 

fim de avançar com o processo de solicitação do Certificado de Competências Profissionais 

(CCP), anteriormente designado por Certificado de aptidão Profissional (CAP). 

ATIVIDADES REALIZADAS 
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Reflexão Pessoal: 

De todo o percurso de estágio que realizei na Global Estratégias, reconheço que apesar de 

inicialmente ter sentido alguns momentos de desmotivação decorrentes da complexidade 

inerente nos projetos a serem desenvolvidos no âmbito do QREN, também reconheço que foi 

algo bastante importante no desenvolvimento dos meus conhecimentos e competências para 

trabalhar num campo cujo tema desperta a minha curiosidade desde a licenciatura mas cuja 

compreensão ficava aquém. O apoio da orientadora foi fundamental, por me ter ajudado na 

compreensão de todas as questões, estando sempre disponível para a explicação das dúvidas 

que fossem surgindo.  

Com a realização das atividades descritas e com o ultrapassar das dificuldades que fui 

sentindo, pude tornar-me mais confiante a nível das competências que possuo, por ter 

experimentado diversas situações desafiantes que me puseram à prova e implicaram de mim 

flexibilidade e adaptação rápida. A segurança e a compreensão por parte da empresa quanto 

aos erros por mim cometidos foram imprescindíveis para o ganho dessa minha confiança e da 

autonomia necessária para o meu próprio desenvolvimento a nível profissional. 

A integração simultânea das variadas tarefas permitiu-me desenvolver a capacidade de 

gestão de tempo e de prioridades, procurando organizar e rentabilizar o tempo disponível da 

melhor forma, procurando realizar bem e atempadamente todas as atividades em mãos. 

O verdadeiro desafio surgiu aquando da mudança de orientadora de estágio na empresa. 

Esta mudança implicou de mim uma autonomia crescente, flexibilidade, aceitação de 

diferentes modos de estar e de trabalhar, fazendo-me encarar essa mudança como um enorme 

desafio que confesso ter sido bastante gratificante, pois se inicialmente me senti 

desamparada, posteriormente constatei que, de facto, com esforço e dedicação é possível 

acompanhar as mudanças implementadas.  

É basilar adotar-se uma postura de contínua aprendizagem, escuta ativa perante os 

conhecimentos que os colegas nos possam passar e autonomia para conseguir desbravar 

caminhos que por vezes se assemelham a autênticos labirintos. 

Da introspeção que faço, posso afirmar que o meu empenho foi constante ao longo do 

estágio, pois o meu objetivo manteve-se: desenvolver os meus conhecimentos tidos quanto à 

formação profissional contínua e às diferentes modalidades de formar adultos. Esse objetivo 

foi alcançado através dos profissionais com quem interagi.  

Desenvolvi a capacidade de escutar o outro e partilhar ideias, e pude ainda observar de que 

forma se poderá agir perante imprevistos e problemas que surgem no quotidiano profissional, 
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que têm por sua vez de ser resolvidos da melhor forma possível, centrando-se sempre e 

indiscutivelmente na preocupação no adulto aprendente.  

Com a realização das diversas atividades em cada departamento considero que pude 

desenvolver algumas das competências que são solicitadas pelo mercado de trabalho, tais 

como: Capacidade de gestão de prioridades, Trabalhar em equipa, Relacionamento 

interpessoal, Flexibilidade, Adaptação rápida ao posto de trabalho e ao ambiente 

organizacional, Empenho, Disponibilidade, Simpatia e Escuta ativa para com os clientes, 

procurando encaminhar/dar resposta aos processos da melhor forma e no menor espaço de 

tempo possível.  



 
 

 
100 

Considerações Finais 

 
A iniciação nas convenções, saberes e linguagens específicas da profissão, e 

o diálogo com a própria acção permitem a tomada de consciência das 

exigências, limitações e desafios que a profissão encerra. Serve, também, 

como oportunidade para a apreciação das suas próprias limitações e 

capacidade de actuação, confrontando-se directamente com os problemas e 

reflectindo sobre estes para, posteriormente, agir e testar a validade das 

soluções hipotetizadas  
(Dewey, 1974; Schön, 1992cit in Vieira, Caires e Coimbra, 2011, p. 30).  

 

 

A citação acima descreve o modo como encarei o estágio curricular realizado. O facto de 

ter contactado com a realidade da formação profissional de adultos, numa empresa 

especialista nesta atividade, permitiu-me consciencializar acerca do papel que posso assumir, 

das próprias competências que tenho para atuar nesta área que me envolve e do modo como 

reajo perante imprevistos que surgem no quotidiano. 

Fundamentalmente o estágio permitiu-me a “imersão directa em situações de prática real, 

do confronto e resolução de problemas concretos, e da interacção com outros participantes, 

competências, símbolos e ideias que integram o contexto profissional” (Vieira, Caires e 

Coimbra, 2011, p. 30). 

Todas essas variáveis contribuíram para o desenvolvimento de algumas das competências 

profissionais requeridas no mercado de trabalho e incrementaram a necessidade de realizar 

uma contínua aprendizagem, na procura de mais conhecimentos que permitam atuar da 

melhor forma perante as diversas situações que vão surgindo neste campo. 

É com enorme satisfação e tranquilidade que olho para trás e afirmo ter realizado um 

estágio que me permitiu crescer bastante em termos profissionais, perante a necessidade de 

adotar uma postura de flexibilidade, autonomia, responsabilidade e de enfrentar as 

circunstâncias que diariamente surgem e fazem parte da vida de uma empresa. 

Indo ao encontro da temática subjacente ao projeto desenvolvido – Formação Profissional 

Contínua – o estágio permitiu-me concretizar a afirmação de Dias e Simão (2007), quando 

indicam que “As mudanças na sociedade atual implicam um conhecimento múltiplo, uma 

aprendizagem ao longo da vida e uma autonomia na forma como se aprende”. 

A empresa Global Estratégias foi de facto uma grande “escola” no sentido em que me 

ajudou bastante a progredir, permitindo-me colocar em prática e aperfeiçoar competências 

trabalhadas ao longo da licenciatura e do mestrado, exigindo de mim uma adaptação aos 

diferentes modos de trabalhar e de me relacionar com os elementos da equipa, cujas 

perspetivas se diferenciam. As dificuldades que foram surgindo ajudaram-me a fortalecer a 
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capacidade de enfrentar os desafios, de resistência à pressão inevitável ao cumprimento 

eficaz e atempado das atividades a realizar e da conciliação das diversas tarefas que me foram 

atribuídas. 

Foi deveras gratificante para mim poder estar inserida em diversas atividades que 

constituem o trabalho realizado na Global Estratégias, proporcionando-me uma visão 

alargada de toda a atividade que esta desenvolve, desde as questões relacionadas com a 

qualidade da formação desenvolvida até à consultoria de propostas de formação no âmbito do 

QREN, mais propriamente, no POPH, passando pela elaboração de soluções de formação à 

medida das necessidades diagnosticadas aos clientes e a gestão de projetos. 

Procurando uma constante satisfação dos clientes que, a nível particular e a nível 

organizacional, procuram os serviços de formação desenvolvidos pela Global Estratégias, as 

práticas de formação subjacentes são continuamente repensadas como forma de superar as 

expectativas dos mesmos e acompanhar as tendências de formação, que permitem o 

desenvolvimento de metodologias caracterizadas por momentos de verdadeira aprendizagem 

e desenvolvimento de competências. E esta situação fez-me perceber a importância e a 

riqueza que está subjacente nos processos de constante mudança e adaptação de conteúdos e 

metodologias pedagógicas ao público-alvo e aos objetivos estratégicos e operacionais da 

empresa cliente, sustentado pelos resultados conseguidos mediante o processo de diagnóstico 

de necessidades formativas. 

O desenvolvimento de formação profissional, apesar de por vezes ser olhado como algo 

acessório e dispensável, sendo colocado de parte face a outras atividades da organização, é 

efetivamente um meio/recurso que deverá ser mais valorizado tendo em conta que a 

sociedade passa permanentemente por mudanças e que é necessário as organizações 

acompanharem essas mesmas mudanças, sendo a formação dos seus recursos humanos um 

meio facilitador desse processo.  

Na minha perspetiva, o ponto de partida passa por os gestores/diretores reconhecerem a 

importância que comporta a dinamização de momentos de verdadeira aprendizagem para os 

trabalhadores, pois o descrito no parágrafo anterior, apenas se refletirá se estes estiverem 

inseridos em processos de melhoria contínua de competências e se a sua motivação e 

curiosidade pela aprendizagem contínua estiverem despertos.  

Foi neste âmbito que o Plano de Formação que pude elaborar para os trabalhadores 

internos da Global Estratégias fez todo o sentido, uma vez que as organizações apenas 

conseguirão crescer continuamente se mantiverem permanentemente a preocupação de 



 
 

 
102 

formar os seus recursos humanos, tendo por base as mudanças por que o negócio da empresa 

pode passar. 

Procurou-se elaborar um plano com as ações de formação que facilitem o aperfeiçoamento 

das competências (transversais e específicas) que foram diagnosticadas como distantes do 

nível ideal, bem como aquelas que em entrevista foram referidas pela diretora e as 

apresentadas pelos trabalhadores nas perguntas de resposta aberta dos questionários. 

A formação profissional deve cada vez mais ser encarada pelas empresas como uma 

ferramenta que possibilita o crescimento dos seus recursos humanos, uma vez que assim 

conseguirão criar maior grau de probabilidade de vencer perante a competitividade existente. 

Tendo por base o contexto atual, em que são solicitadas competências aos recursos 

humanos cada vez mais diversificadas, considero ser fundamental a promoção de momentos 

de aprendizagem que permitam a contínua atualização de saberes, devendo ser incentivada 

através de práticas formativas motivadoras, interativas e envolventes, para que os adultos 

consigam, efetivamente, atribuir sentido ao percurso realizado. Sem tais características na 

formação correr-se-á o risco de o adulto não alcançar os objetivos esperados e de, 

posteriormente realizar-se um percurso desajustado, acabando por ser um custo ao invés de 

um investimento.  

Mas, para que tal seja conseguido, é essencial ter-se em conta que as exigências colocadas 

aos recursos humanos são cada vez mais notórias e emergentes. Torna-se indispensável a 

realização de um percurso formativo sustentado e consonante com os objetivos estratégicos 

da empresa. A formação profissional deverá começar a desenrolar-se mediante a realização 

de um diagnóstico inicial, com a finalidade de aferir junto dos formandos quais as temáticas, 

objetivos e conteúdos que pretendam trabalhar, de forma a responder eficazmente às 

expectativas traçadas. Seguidamente, a formação deverá acontecer mediante o perspetivado, 

com recurso a técnicas e métodos pedagógicos que favoreçam a aprendizagem de sucesso e 

que, ao mesmo tempo, estimule a curiosidade e motivação pela contínua aprendizagem. Sem 

descurar, deverá ser implementada a avaliação da formação, com a finalidade de saber o grau 

de sucesso da mesma e verificar aspetos de melhoria a implementar em projetos futuros. 
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Tipo de Documento Objectivos na sua utilização

História da empresa

A Global Estratégias está presente há 12 anos no Mercado PortuguÊs enquanto Consultora de Formação e e-Learning. O êxito do seu trabalho deve-se ao 

seu propósito de apoiar as Pessoas e as Organizações na melhoria dos seus Resultados, com Soluções de Formação Criativas, Inovadoras e Rentáveis. 

Desde 2005, a Global Estratégias integrou o Demos Group, um dos Lídees a nível Mundial na Área da Formação e Desenvolvimento de Pessoas, com mais 

de 35.000 Clientes em todos o mundo e presença nos 5 continentes.

Missão
A cada minuto, algures no Mundo, o Demos Group transforma a vida das Pessoas e das Organizações.

Valores Na Global Estratégias, trabalha-se com Paixão, com Criatividade, Qualidade e para a Satisfação dos Clientes

Objectivo Geral
Fazer com que as Organizações cresçam, alcançando os seus objectivos de sucesso!

Objectivos Estratégicos

 objectivos estratégicos os seguintes:

  Investir na melhoria da qualidade da formação com respectiva certificação, segundo referenciais reconhecidos no mercado;

  Melhorar a qualidade dos recursos humanos;

  Promover a formação fundamentada no levantamento de necessidades de formação;

  Desenvolver os departamentos (aumentar o número de colaboradores nos departamentos existentes e criar novos departamentos);

  Alargar a oferta formativa;

  Fortalecer a posição da empresa na consultoria QREN;

  Investir na melhoria da qualidade da formação a distância;

  Investir na melhoria da qualidade da formação profissional;

  Promover a imagem da empresa junto do mercado;

  Fidelizar o cliente;

  Alargar as instalações.

Objectivos Grupo Demos
Alavancar o crescimento económico e, nomeadamente, facilitar as trocar comerciais internacionais.

Trabalhadores A Global Estratégias/Demos Group conta com uma equipa de 750 Colaboradores, em todo o Mundo, e 25 Colaboradores, em Portugal, trabalha com mais 

de 8.000 Especialistas em todo o Mundo.

Dados Retirados

Linhas de Negócio

Caracterizar a empresaSitio Oficial / Catálogo

Formação Inter-Empresas

Presencial

- Seminários

- Workshops

- Master Cources e Master Classes

- Itinerários Formativos

- Conferências e Salões Profissionais

- Conferences at Breakfast

e-Learning

- Cursos de Formação de Média e Longa Duração

- Módulos de Curta Duração

- Cursos em Gestão de Projectos (PMI)

- Cursos de Inglês (ABA English)

- Pós-graduações

Soluções de Formação Intra-Empresas

- Alinhamento de Soluções de Formação com a estratégia da Organização

- COnteúdos de Formação Customizados e Orientados para os Objectivos de Negócio

- Soluções e Ferramentas de Aprendizagem Sustentada em Tecnologia

- Comunicação de Prática e Orientação das Aprendizagens para o Posto de Trabalho

Foco no desenvolvimento dos 3C - COnhecimentos, Competências e Comportamentos

- Outdoors de Formação

Consultoria

- Consultoria de e-Learning e Plataforma MOS

- Consultoria de Formação e RH

- Consultoria de Incentivos (POPH)

Outsourcing de Formação (Parcial ou Completo)

- Diagnóstico Inicial

- Desenho do Projecto

- Concepção e Planeamento

- Implementação e Organização

- Avaliação e Controlo



Missão, Valores e Compromissos

Missão

“A cada minuto, algures no Mundo, o Grupo Demos transforma a Vida das Pessoas e das Organizações.”

Valores e Compromissos

- Potenciação do Capital Humano e Intelectual das Organizações, actuando no cerne da Economia do Conhecimento;

 - Focalização nas Estratégias e nas Soluções para os nossos Clientes, a nível individual e organizacional, e apoio decisivo da aprendizagem para uma 

melhoria da Performance;

 - A Qualidade de Conteúdos, Métodos e Técnicas é o objectivo de todos os dias, envolvendo a totalidade das Equipas do Grupo Demos pelo Mundo 

inteiro;

 - O Pensamento Inovador e Criativo, em todos os momentos, é essencial para compreender e optimizar a aprendizagem e pavimentar o caminho para o 

conhecimento e para um melhor desempenho numa Economia em Mudança.

Clientes com quem trabalham Mais de 5.000 Empresas e 35.000 Pessoas confiaram nas acções de Formação da Global Estratégias!

Formadores / Consultores
Com mais de 10 anos de experiência no Mundo da Consultoria e Formação, a Global Estratégias conta com uma Equipa de mais de 250 Consultores 

altamente qualificados, dotados de elevada experiência empresarial e académica, que transmitem um enfoque prático a temas actuais do mundo dos 

negócios, facilitando a Transferência Imediata das Aprendizagens ao Posto de Trabalho.

Certificações

Entidade Formadora acreditada pela DGERT; 

Entidade Formadora equiparada pela OTOC para efeitos de Atribuição de Créditos aos Técnicos Oficiais de Contas (TOC);

Acções homoogadas pelo IEFP para a obtenção do CAP (Certificado de Aptidão Pedagógica); 

Entidade com Certificação PMI (Project Management Institute); 

Cursos de Programação Neuro-Linguística certificados pela Associação Holandesa de Programação Neuro-Linguística.

Sítio oficial
Conhecer o modo como 

comunicam com o cliente



Serviços e Oferta Formativa Formato Inter-Empresas, Soluções de Formação Intra-Empresas, Consultoria (e-learning, formação e rh) e outsourcing da formação.

Áreas de Formação

322-Biblioteconomia, arquivo e documentação; 

341 - Comércio;

342 - Marketing e Publicidade;

343 - Finanças, Banca e Seguros; 

344 - Contabilidade e Fiscalidade;

345 - Gestão e Administração;

346 - Secretariado e Trabalho administrativo;

347- Enquadramento na Organização/Empresa;

481 - Ciências/Informáticas;

811 - Hoteleira/Restauração;

862 - Segurança e Higiene no Trabalho.

Evolução das áreas de negócio

Necessidade de Adaptação ao Mercado e aos  seus Desafios.

Necessidade de Mudança Organizacional.

Maior exigência no Retorno do investimento (ROI).

Necessidade de maior Optimização do Orçamento. 

Reforçar as qualificações dos portugueses nos sectores de actividade: sector dos serviços, actividades logisticas e sector turismo, em articulação com o 

desenvolvimento de industrias criativas e culturais.

Realização de diagnóstico de necessidades, procurando o aumento das competências necessárias para que os recursos humanos possam acompanhar a 

actualização e modernização tecnológica do tecido empresarial, ou a reconversão das competências para o aumento de qualificações e a manutenção da 

empregabilidade de pessoas com baixas habilitações escolares, e reintergrar social e profissionalmente desempregados e outros grupos com especiais 

dificuldades de inserção sócio-profissional

Antecipar desafios e oscilações do contexto empresarial, bem como, optimizar a Gestão e Desenvolvimento de competências, proporcionando assim, uma 

oferta formativa diferenciada e serviços caracterizados por elevados padrões de qualidade.

Dominios que assume através dos recursos 

humanos que detém

comercial, compras, marketing, inovação, projectos, I&D, finançcas, indústria, informática, management, liderança, recursos humanos, formação, 

qualidade

Missão
Operar no mercado da formação, estruturando, organizando, divulgando e realizando acções de formação de elevada qualidade e de aplicação directa à 

realidad eorganizacional.

Estratégia de Actuação
Desejo de continuar a contribuir para o desenvolvimento do potencial humano das organizações, mantendo o elevado nivel de qualidade e variedade de 

temáticas formativas, procurando a satisfação máxima dos nossos clientes.

Actividade
Organização de acções de formação inter e intra empresas, na modalidade presencial e a distância, versando sobre temáticas de interesse empresarial e 

dirigidas a profissionais que pretendem aperfeiçoar e/ou actualizar competências na respectiva àrea laboral.

A Global Estratégias orgulha-se de dispor de uma força laboral altamente qualificada, dinâmica e jovem

Devido ao facto de a Global Estratégias ser uma empresa de pequena dimensão, atribui aos seus recursos humanos uma maior autonomia. Cada 

trabalhador tem a seu cargo um segmento especifico, o que facilita a avaliação de desempenho

Existe um ambiente aberto, propicio ao diálogo, destacando-se o trabalho em equipa.

É importante referir, ainda, a importância do outsourcing na empresa, principalmente no que respeita aos formadores. Neste mercado, é fundamental 

contratar formadores capazes de garantir a qualidade desejada pela Global Estratégias.

Conhecer de que modo os recursos 

humanos estão distribuídos pelos 

diferentes departamentos

Funções distribuídas pelos diferentes 

departamentos em 2011

Compreender as actividades e 

objectivos atribuídos em cada 

departamento / perfil profissional

Actividades atribuídas a cada perfil 

funcional em 2011

Caracterizar a empresa

Documentos da Empresa:

- Propostas de prestação de serviço a 

clientes;

- Documentação apresentada à 

entidade DGERT

A que se compromete a empresa

Informação não descriminada devido à extensão dos documentos.

identificação dos recursos humanos
Caracterizar os Recursos 

Humanos da Global Estratégias
Manual de Acolhimento

Descritivo de Funções para cada 

Departamento

Caracterizar a empresa
Regulamento de Funcionamento da 

Formação



Guião de Entrevista Semi-directiva a aplicar à Directora 

Blocos 

Temáticos 

Objectivos Específicos Questões Notas 

Legitimação da 

entrevista 

. Apresentar os objectivos inerentes ao entrevistado; 

 

. Pedir autorização para gravar a entrevista, referindo 

quais os fins da mesma. 

 

 

Actuação da 

empresa 

. Compreender a estratégia de negócio da empresa;  
 

. Conhecer a organização do trabalho na empresa;  
 

. Conhecer quais as expectativas futuras da empresa; 
 

. Entender como são partilhados os objectivos anuais dos 

trabalhadores.  

Gostaria de começar a entrevista por compreender qual a estratégia 

de negócio que a Global Estratégias assume neste momento. 
 

Nesse sentido, de que modo se encontra organizado o trabalho 

interno? 
 

Quais são as expectativas que existem sobre a empresa? 
 

Como é transmitido a todos os trabalhadores os objectivos anuais? 

  

Formação 

Interna 

. Compreender a visão sobre o desenvolvimento de 

formação interna; 

. Saber a concepção e desenvolvimento da formação 

interna; 

De que modo encara o desenvolvimento de Formação interna? 

Como é organizada e desenvolvida? 

  

Competências-

Chave 

. Conhecer as competências-chave dos recursos humanos 

necessárias para se alcançar os objectivos traçados; 

Tendo em conta a estratégia, a organização do trabalho e as 

expectativas que descreveu, quais são as competências-chave que 

cada trabalhador deverá possuir de forma a sustentar a respectiva 

concretização? 

  

Melhorias a 

realizar, 

resolúveis 

através da 

formação 

. Verificar o equilíbrio entre as competências necessárias e 

as existentes; 

. Destacar os aspectos a melhorar através da formação; 

. Evidenciar quais as áreas e qual o tipo de formação que 

poderá ser realizado 

Tendo em conta as competências actuais dos Recursos Humanos da 

Global Estratégias, qual é o trabalho que ainda pode ser realizado 

em termos de formação, no sentido de os RH poderem crescer e 

acompanhar os projectos da empresa, optimizando todo o 

investimento feito? 

 

Concretamente, quais as áreas mais proveitosas para esse mesmo 

crescimento dos recursos humanos e qual o tipo de formação mais 

adequado? 

  



Finalização da 

Entrevista 

. Permitir que o entrevistado acrescente mais alguma 

informação que considera pertinente, de modo a 

complementar o já falado; 

. Agradecer a participação do entrevistado. 

Existe mais algum aspecto que considere relevante destacar, 

relativamente à questão da formação interna? 
 

 



Guião de entrevista semi-directiva a aplicar aos trabalhadores 

Blocos 

Temáticos 
Objectivos Específicos Questões Notas 

Legitimação 

da entrevista 

. Apresentar os objectivos inerentes ao entrevistado 

. Pedir autorização para gravar a entrevista, referindo 

quais os fins da mesma. 

    

Percurso 

formativo e 

competências 

adquiridas 

. Caracterizar o entrevistado quanto às habilitações 

literárias que possui; 
 

. Conhecer a história da Formação Contínua no 

percurso do entrevistado; 
 

. Provocar uma reflexão acera do investimento 

individual que considera necessário realizar; 
 

. Constatar o envolvimento e interesse do entrevistado 

em frequentar formação; 

 

. Verificar quais as competências que o entrevistado 

afirma ter. 

1. Gostaria de começar por lhe perguntar quais as habilitações 

literárias que possuí. Qual o curso?  
 

2. Ao longo do teu percurso profissional, de que modo a 

formação tem estado presente?  
 

3. E tem-se realizado, maioritariamente, por solicitação da 

entidade patronal ou por iniciativa própria? 
 

4. Quais as competências que destaca como sendo aquelas que 

melhor o/a caracterizam em termos profissionais? 

 

Posição na 

empresa 

. Traçar o perfil de cada trabalhador a nível profissional; 
 

. Perceber que possíveis dificuldades o entrevistado 

sente durante a execução das suas funções; 

 

. Compreender as estratégias utilizadas para o 

ultrapassar de possíveis dificuldades. 

5. Qual é a função que desempenha e quais os objectivos que lhes 

estão associados? Quais as actividades implícitas? 
 

6. Quais as competências que precisa de ter para desempenhar 

essas actividades?  
 

7. Quais são os problemas com que, por vezes, se depara no 

desempenho do seu trabalho? 
 

8. Qual a estratégia a que recorre para ultrapassar esses mesmos 

problemas? 

 Se sim, 

quais? 

Formação 

necessária a 

nível 

individual 

. Desvendar quais as competências que são necessárias, 

no ponto de vista do entrevistado; 
 

. Atribuir áreas e o tipo de formação que poderá ser mais 

adequado às áreas destacadas. 

9. Quais as competências que considera que precisa de 

desenvolver? 

10. Na sua perspectiva, quais as áreas e o tipo de formação que o/a 

iriam ajudar a adquirir essas mesmas competências? 

  



Formação 

necessária a 

nível 

organizacional 

. Conhecer a perspectiva do entrevistado, face às 

competências necessárias de serem trabalhadas a nível 

organizacional; 
 

. Escutar o entrevistado quanto à sua perspectiva da 

importância da formação no desenvolvimento das 

competências por ele referidas. 

11. Reportando para um nível mais geral, e tendo em conta a 

dinâmica da empresa, quais são as competências que considera 

necessárias de serem trabalhadas por todos os trabalhadores? 
 

12. No seu ponto de vista, de que modo a formação poderá ajudar 

a desenvolver essas mesmas competências? E quais as 

modalidades que poderão contribuir para a 

melhoria/desenvolvimento dessas mesmas competências? 

  

Finalização da 

entrevista 

. Permitir que o entrevistado refira mais alguma questão 

que considere relevante para os assuntos abordados e os 

objectivos em causa; 
 

.Agradecer ao entrevistado pela disponibilidade. 

13. Gostaria de acrescentar alguma informação que considere 

relevante quanto ao desenvolvimento de formação interna da 

Global Estratégias, e em particular ao seu próprio 

desenvolvimento? 

 

 

 

 

 



Protocolo de Entrevista Semi-Directiva 

 

 

 

 

 

 

Cátia – Gostaria de começar por conhecer melhor qual é o negócio da empresa. 

Sara - Ok. O nosso negócio é formação e nas várias vertentes que ela implica. É um negócio que nos 

últimos anos tem-se vindo a alterar no nosso território e também em termos internacionais. No 

fundo, e para ser mais claro, dividimo-nos em quatro áreas de negócio. Temos a área da formação 

standard, que nós chamamos Inter e aí pode ser presencial ou e-learning e é a área com que 

iniciámos a actividade há cerca de 12 anos… é a área mais afectada pelo contexto económico neste 

momento. Porque é uma formação mais standard também com valores mais onerosos, ou seja é 

mais cara, o valor/dia é mais caro e para as empresas é sempre um recurso que neste momento, na 

optimização de orçamentos, fica para um segundo nível. Tem um papel importante no mercado da 

formação mas, efectivamente, é também o mais atingido em termos de resultados. A Formação 

Intra, que nós chamamos Soluções Intra-Empresas, é a área a que no fundo nos temos dedicado 

mais intensamente e que o mercado também procura mais neste momento, porque está muito mais 

focada na customização, no trabalhar muito com o cliente do negócio e transformar os desafios da 

empresa em projectos, no fundo, de desenvolvimento e inovação organizacional e aí temos 

apostado francamente e é a área que o mercado também procura mais e que trabalha muito mais já 

o retorno do investimento, é depois possível medir muito mais a intervenção que se fazem nas 

empresas dos clientes. Depois temos a área de Consultoria que, no nosso caso, temos a consultoria 

dentro da área b-learning, dentro da própria formação, trabalhamos algumas áreas de recursos 

humanos, não trabalhamos por exemplo a vertente das remunerações, etc., não. E depois temos a 

área de Consultoria de POPH, de incentivos, etc. Essa é a nossa terceira área. E a quarta é o 

Outsourcing de formação, que tem a ver com a externalização dos serviços de formação, seja de 

empresas que podem… há alguma tendência internacional nessa área, em Portugal menos, está a 

começar, que tem a ver com as empresas centrarem-se no seu próprio negócio, na sua estratégia, 

nos seus desafios e tudo o que são áreas que não são fulcrais, como seja área de IT, que no passado 

já era muito externalizada, área de recursos humanos algumas questões também já são 
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Entrevistadora – Cátia Sofia Silva 
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externalizadas e, portanto, é externalizar a componente formação também, uma vez que não é o 

foco essencial no fundo do negócio. 

Cátia – E como se encontra organizado o trabalho na empresa? 

Sara – Nós fizemos uma reorganização agora no fim do ano passado, exactamente por nos 

adaptarmos em termos de estrutura agora à mudança de negócio. Nós vimos de uma empresa que 

cerca de 70% da actividade era formação standard, Inter-Empresas, e neste momento corresponde a 

30%... o oposto. Neste momento, 60% da actividade é em Soluções. Isso acarretou reorientarmos 

um bocadinho em termos de organigrama, nas competências dos colaboradores também, já não são 

as mesmas. Portanto, se nós antigamente tínhamos a área Inter, que se baseia muito com duas 

questões fulcrais que tem muito a ver com a componente de Marketing directo, que é no fundo a 

ferramenta principal, e a componente muito de intervenção logística de organização de eventos e 

claro pedagógica. Tem muito uma máquina à volta destas três variáveis. Na área das soluções é 

muito mais a consultoria. E as competências da nossa equipa alteram-se francamente, até na 

maneira como nos relacionamos com o cliente. Deixa de ser por Marketing Directo e passa a ser por 

Rede Comercial. Rede Comercial com apoio de consultores especialistas por detrás. É um negócio 

bastante diferente. A mudança, nos últimos dois anos, foi quando o mix alterou, em 2010/2011. 

Neste fim de ano já assumimos que, efectivamente, a aposta é nas Soluções. Portanto, a mudança 

foi reconhecer que em termos de organigrama precisamos de uma organização diferente para dar 

face a esse investimento.  

Cátia - E de que forma é comunicada aos trabalhadores os objectivos? 

Sara – Uma vez por ano reunimo-nos, fazemos uma reunião RH. Um pouco da Avaliação de 

Desempenho e das próprias condições remuneratórias para o ano seguinte. Fazemos um balanço do 

ano anterior, definimos os objectivos para o ano seguinte e fazemos também um mix da avaliação 

de desempenho. E depois também fazemos uma reunião geral da apresentação dos objectivos para 

o ano seguinte. Mas as reuniões gerais vamos fazendo todos os meses, no sentido de pelo menos 

dizer…isto porque o mercado também se altera com muita rapidez e há que agir rápido, e portanto 

vamos fazendo um ponto de situação. 

Cátia – E de que forma encara o investimento na formação interna? 

Sara – É essencial, é essencial… Principalmente nestes contextos em que é exigida às equipas uma 

elasticidade em termos de mudança de funções muito grande. Eu estou a pensar na questão do 

Standard vs Customizado, estava a falar na componente do Marketing, das Redes Comerciais de 

Marketing, de Eventos, Logística… Mas até na própria…os nossos próprios especialistas de 

pedagógicos também muda isto porque estavam muito habituados a gerir também o Inter, quer seja 



no e-learning quer seja no presencial, e neste momento têm de ir numa óptica muito mais de 

Consultoria, de Mudança, de Assessements… de Assessements Iniciais e Finais… São competências e 

maneiras de trabalhar bastante diferentes. Nós eramos muito mais uma máquina de produção, 

chamemos-lhe assim, e agora somos uma máquina de consultoria. É um bocadinho diferente. 

Cátia – E de que forma é desenvolvida a formação interna? 

Sara – Nós apostámos e investimos neste momento, já nos últimos dois anos, há uma componente 

que é técnica… e foi a componente que apostamos nas nossas equipas… Se calhar é mais fácil 

explicar o organigrama, porque nós aproveitamos estas duas competências, a técnica e a comercial, 

e dividimos em termos organizacionais, e criámos um departamento de operações, que nós 

chamamos de Formações e Desenvolvimento (Learning and Development) para realmente 

consolidar esse nosso know-How de consultoria e de expertise em formação. Criamos esse 

departamento e juntamos todos os nossos especialistas de consultoria e pedagógicos. Que, uns 

vinham de e-learning, outros de Consultoria…vinham de várias valências e juntaram-se numa 

equipa. Permite-nos mais flexibilidade em termos dos projectos que vamos tendo, por um lado e, 

assim, também permitimos consolidar mais o nosso modo de trabalhar. Quer seja e-learning ou 

presencial…seja o que for. É formação e é uma metodologia, uma visão que queremos transmitir, 

portanto…O nosso organigrama permite criar uma equipa técnica e, essa equipa técnica, nos últimos 

dois anos, tem sido formada…a equipa de e-learning mudou completamente o seu modo de fazer e-

learning, isto porque tínhamos um e-learning muito baseado na tutorização, na parte do suporte 

pedagógico e neste momento tem muito a componente de criação de conteúdos e design e 

multimédia… e customizado. Portanto, também deixamos do standard para o customizado…todas as 

especialistas pedagógicas que trabalhavam em e-learning tiveram essa mudança técnica, já há cerca 

de dois anos, mas em projectos reais foi praticamente o 2011 já, e mesmo a equipa de projectos, as 

especialistas que trabalhavam as Soluções também cada vez mais processos complexos. Também 

são competências diferentes. 

Cátia – E isso também implicou uma aposta na formação desses mesmos recursos humanos… 

Sara - Exactamente. Porque antigamente o projecto era 100% formação e entrega e, neste 

momento, fazem 25% de formação e, o resto, é Assessment, …  

Cátia – Mais o acompanhamento… 

Sara – Exacto. É consultoria. Tiveram de ser formados…A equipa técnica teve essa componente e 

ainda continua, também uma certa profissionalização da componente de Gestão de Projectos. 

Porque o foco e o modo como… isto porque os projectos eram muito curtos e agora são muito 

longos…e o modo como nós gerimos para dar qualidade técnica, qualidade de entrega e também de 



optimização financeira…porque a verdade é que somos uma empresa e o modo como gerimos é no 

fundo o modo como vivemos em termos de margens etc… Portanto, a componente de projectos já 

no ano passado toda a equipa, ou melhor, toda a empresa foi formada em Gestão de Projectos. Mas 

temos uns que são especialistas em gestão de projectos e outros que são transversais. Em termos 

como se vive a gestão de projectos. Depois a grande aposta é a equipa comercial. Também já 

começou há cerca de dois anos, a ter um conceito mais de venda estratégica… Primeiro fazer a 

mudança do modelo de vendas menos… 

Cátia – Menos agressiva… 

Sara – Menos agressiva que era passiva. Nós tínhamos há cerca de dois anos uma venda muito 

passiva, uma equipa com uma equipa muito consultiva. O modelo de venda mudou, nós eramos 

bastante mais…pronto, neste momento a ideia é realmente ouvirmos o cliente e tentarmos depois 

dar os nossos pareces. É uma perspectiva não de pull mas de push, ou seja, estamos a retirar e não a 

“enfiar” produtos, chamemos-lhe assim. Tivemos de fazer essa mudança no modelo de vendas, que 

também começou há dois/três anos. Como o mercado altera continuamente mais exigente se torna. 

Passamos da venda consultiva para a venda estratégica. Fizemos também dois Master Course 

Internacionais de Venda no Grupo, num ano Consultiva e no ano seguinte Estratégica. Mas também 

é preciso que a mudança seja real na nossa equipa. E é realmente, a componente de Venda 

Estratégica a mais exigente nas nossas equipas comerciais. Têm de perceber que o conceito da 

venda estratégica já não é só também…hoje em dia é fazer a consultoria estratégica, vendemos no 

fundo, hoje em dia, serviços de formação mas aliados em termos estratégicos das empresas, se não 

percebemos o negócio das empresas não conseguimos. A equipa comercial teve esse desafio de 

mudança e que continua a ser vivida todos os dias, ainda não terminámos…Estamos sempre a 

melhorar! 

Cátia – E tendo em conta as expectativas futuras e aos projectos em mãos…quais são as 

competências mais necessárias? 

Sara – Que eles vão precisar mais… 

Cátia – Sim, que poderão ser trabalhadas… 

Sara – Por exemplo, na componente técnica, se formos por partes, na componente técnica vamos 

ter de trabalhar ainda mais a Gestão de Projectos, vamos ter que certificar em PMI… vamos ter de 

certificar alguns Project Managers com carteira profissional internacional, alguns com cursos que já 

nos pedem, e falta-nos ter um PMI cá em Portugal, temos lá fora mas aqui falta. Portanto, essa 

componente de irem… fizemos o fundamental da Gestão de Projectos é agora falta o Advanced, ao 

nível profissional. Na componente da Consultoria de Soluções já temos um grande know-How mas 



vamos tentar criar uma rede entre o grupo para partilhar a informação. No sentido em que já somos 

bastante inovadores mas falta talvez partilhar mais. E temos uma equipa internacional que dá apoio 

a essa componente técnica, que se chama High Revearce que é no fundo a equipa de soluções 

internacionais que dá apoio no Desenho, na Gestão de Projectos e na venda deste tipo de projectos 

customizados. Vão ter de trabalhar bastante com a componente internacional que isso significa que 

precisam bastante de Inglês. O Inglês é uma das áreas… O inglês já está há um ano ou dois na 

empresa mas este ano, sim ou sim têm de saber. Cinco pessoas que estão em contexto 

internacional, o que implica que têm de saber o inglês já de modo fluente. Da equipa técnica é a 

gestão de projectos, um pouco beber mais o know-how do grupo e continuarem a alimentar-se 

dessa componente. No e-learning talvez seja necessário ir um pouco mais à frente, no sentido de 

uma optimização do processo de produção do e-learning, já o fizemos no passado mas vamos cada 

vez que vendemos projectos de maior dimensão vamos ter de optimizar o processo, a nossa linha de 

produção… A linha de produção, a gestão de projectos, a parte toda da componente pedagógica e 

vamos estar a continuar a apostar na nossa ferramenta MOS no grupo, essas coisas todas,…Da 

componente técnica são essas as valências, do ponto de vista comercial também iniciámos este ano 

um processo de Coaching comercial, fizemos uma, foi também em Dezembro, portanto a começar o 

2012, sessão…no fundo, fizemos um assessement, por tanto, já estamos a fazer uma solução cá 

dentro, com o que nós somos e com o que temos de ser. Foram feitas entrevistas individuais com 

toda a equipa comercial e comigo que tenho a pasta da direcção comercial, da gestão de equipa de 

vendas, depois a partir daí decompusemos então as nossas competências que temos de trabalhar e 

elas depois estão a ser trabalhadas já a nível individual com cada um, e comigo também como 

chefia. Fizemos mais assessement, facilitação em sala para trabalhar onde queremos estar e o que 

queremos ser, e ver os nossos gaps de competências neste momento entre o novo perfil do 

comercial e o que nós somos e depois em coaching para trabalhar isso. Estamos ainda a reforçar a 

componente comercial mais por telefone, que tem a ver com a componente rapport. Continua a ser 

o nosso modelo de vendas mas como é que o transpomos por via telefónica… Que tem a ver 

também com o facto de nós estarmos a tentar ter projectos lá fora, os PALOP’s, etc. No fundo, o 

telefone vai ser a nossa ferramenta, como é que conseguimos ir mais longe. 

Cátia – E quanto à área comportamental? 

Sara – Aí entra em termos transversais. Toda a empresa tem sido…começamos a cerca durante o 

ano de 2011, todos os anos fazemos mais ou menos um evento…fizemos um outdoor, e um 

teambuilding há cerca de três anos, no ano passado….Temos feito, normalmente, uma formação 

transversal para toda a equipa, por exemplo, em termos de comunicação...Um evento por ano 

fazemos para todos. Depois, trabalhámos a primeira linha de chefias e a direcção geral em 

programas Coaching, estive e ainda estou, só tem um ano…E, em termos de seniores também e 



direcção. Portanto, tivemos um, dois em coaching executivo e agora estamos com o terceiro. Três 

dos seniores em coaching executivo. Há um coaching comercial da equipa comercial que está assim 

mixado com coaching executivo. É um mix entre comercial e de competências comportamentais. 

Consideramos trabalhar mais as chefias para depois elas baixarem e descerem um bocadinho essas 

competências da componente comportamental.   Portanto, na componente comportamental tem 

sido isto o que temos feito. Já em termos transversais já pusemos toda a gente a fazer módulos em 

e-learning da área comercial, mas o resultado não tem sido transcendente. O e-learning não é assim 

uma ferramenta que seja acolhida por nós internamente e muito mais quanto toca a área 

comportamental. Depois o departamento de Marketing tem sido alvo de muita formação porque o 

nosso modelo de marketing passou de um marketing directo, muito baseado no Inter, para o 

marketing que é de Soluções, muito mais de comunicação, que não tem nada a ver com o antigo. No 

fundo, temos a responsável de comunicação que trabalha toda essa componente comunicacional 

pura e muito marketing digital. Portanto, o modo como também trabalhamos o enfoque cliente no 

marketing  também foi completamente alterado.  

Cátia – Tornou-se fundamental para o negócio essa mudança… 

Sara – Exacto…passar para outro tipo de marketing. Aí muito apoiados pelo Grupo. Tivemos 

consultoria do grupo o ano passado para fazermos essa alteração. Vieram-nos formar, nos 

acompanhar, fazer assessement…no fundo foi um mix de assessement com formação.  

Cátia – Há mais alguma questão que considere ser relevante acrescentar? 

Sara – Eu acho que mais ou menos… 

Cátia - A nível das competências … das áreas que poderão ser trabalhadas… 

Sara - Estava a pensar a nível de organigrama. A nível de informática, houve também outra grande 

mudança. Que é a nível de processos e de IT. Portanto, nós tínhamos um ERP que estava 

vocacionado para o nosso Inter mas agora há que o transformar em Intra. 

Cátia – Para acompanhar todo… 

Sara – Para acompanhar a linha de negócio. Então o que fizemos… compramos mais uma série de 

módulos adjacentes ao ERP, com o Primavera, e que acompanha todo o desenvolvimento próprio do 

marketing no enfoque cliente e comercial, que é toda a empresa em redor do cliente, comunicação 

de informação em pleno, cada cliente na nossa empresa, neste momento, tem um interlocutor. 

Criamos também vários níveis comerciais, desde key account, account e podemos-lhe chamar 

account junior que é uma linha mais de assistência ao cliente, no fundo para ver…e agora o sistema 

informático permite, para cada cliente qual o interlocutor da empresa. A forma de trabalhar 



permitiu-nos isso…É um modo diferente de estar, dar também o conceito de que qualquer chamada 

poderá ser uma oportunidade de venda e que qualquer pessoa da empresa que atenda o telefona 

tem de ter logo o enfoque nos resultados…Somos uma consultora, e mesmo muitos dos nossos 

colaboradores estão em projectos e, portanto, os gestores dos projectos têm de perto do cliente a 

informação e, portanto, a ferramenta de IT foi uma grande mudança também. E estamos com a 

qualidade também tentar optimizar…até porque nos temos de certificar agora com a mudança e 

temos de optimizar processos. Optimizar e defini-los…São os dois pontos. Tivemos, IT, 

Marketing…na área financeira também uma certa optimização com a ferramenta, não usávamos no 

seu pleno. Eles próprios também estão a repensar o modo como trabalham. Toda a empresa, no 

fundo… 

Cátia – Acompanha essa mudança 

Sara – Tem de acompanhar a mudança e tem de repensar em processos para optimizar…Na empresa 

há, neste momento, que se optimizar os processos, partilhar a informação, grande enfoque cliente, 

no sentido em que cada colaborador tem um papel activo no cliente e nos resultados. O marketing 

muito mais vocacionado também em termos não o marketing directo mas o marketing que envolve 

o cliente, que é experiencial, que partilhamos a nossa expertise, não fazemos cursos mas fazemos 

projectos e que comunicamos esses projectos ao mercado, e toda a gente está no fundo a viver esta 

mudança. Não há nenhuma pessoa que trabalhe de modo igual como no último ano. 

Cátia – No fundo é um trabalho em equipa e contínuo. 

Sara – Exatamente…De otimização e de tudo isso. Também tem a ver com o próprio mercado que 

está um pouco. Temos áreas que estão a crescer mas que nós nos estamos a posicionar também, nas 

Soluções já estamos a crescer há algum tempo mas ainda temos mais para crescer…como no e-

learning customizado, na consultoria e no outsourcing também…Temos que nos preparar para dar 

resposta a tudo isso de modo a optimizar em termos de recursos e de custos. Porque o mercado 

está mais agressivo e há que fazer frente às mudanças. 

Cátia – Obrigada pelo tempo dispensado. 
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Cátia – Gostaria de começar qual é o negócio da empresa. 

Sara - Ok. O nosso negócio é formação e nas várias vertentes que ela implica. É um negócio que nos 

últimos anos tem-se vindo a alterar no nosso território e também em termos internacionais. No 

fundo, e para ser mais claro, dividimo-nos em quatro áreas de negócio. Temos a área da formação 

standard, que nós chamamos Inter e aí pode ser presencial ou e-learning e é a área com que 

iniciámos a actividade há cerca de 12 anos… é a área mais afectada pelo contexto económico neste 

momento. Porque é uma formação mais standard também com valores mais onerosos, ou seja é 

mais cara, o valor/dia é mais caro e para as empresas é sempre um recurso que neste momento, na 

optimização de orçamentos, fica para um segundo nível. Tem um papel importante no mercado da 

formação mas, efectivamente, é também o mais atingido em termos de resultados. A Formação 

Intra, que nós chamamos Soluções Intra-Empresas, é a área a que no fundo nos temos dedicado 

mais intensamente e que o mercado também procura mais neste momento, porque está muito mais 

focada na customização, no trabalhar muito com o cliente do negócio e transformar os desafios da 

empresa em projectos, no fundo, de desenvolvimento e inovação organizacional e aí temos 

apostado francamente e é a área que o mercado também procura mais e que trabalha muito mais já 

o retorno do investimento, é depois possível medir muito mais a intervenção que se fazem nas 

empresas dos clientes. Depois temos a área de Consultoria que, no nosso caso, temos a consultoria 

dentro da área b-learning, dentro da própria formação, trabalhamos algumas áreas de recursos 

humanos, não trabalhamos por exemplo a vertente das remunerações, etc., não. E depois temos a 

área de Consultoria de POPH, de incentivos, etc. Essa é a nossa terceira área. E a quarta é o 

Outsourcing de formação, que tem a ver com a externalização dos serviços de formação, seja de 

empresas que podem… há alguma tendência internacional nessa área, em Portugal menos, está a 

começar, que tem a ver com as empresas centrarem-se no seu próprio negócio, na sua estratégia, 

nos seus desafios e tudo o que são áreas que não são fulcrais, como seja área de IT, que no passado 

já era muito externalizada, área de recursos humanos algumas questões também já são 
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externalizadas e, portanto, é externalizar a componente formação também, uma vez que não é o 

foco essencial no fundo do negócio. 

Cátia – E como se encontra organizado o trabalho na empresa? 

Sara – Nós fizemos uma reorganização agora no fim do ano passado, exactamente por nos 

adaptarmos em termos de estrutura agora à mudança de negócio. Nós vimos de uma empresa que 

cerca de 70% da actividade era formação standard, Inter-Empresas, e neste momento corresponde a 

30%... o oposto. Neste momento, 60% da actividade é em Soluções. Isso acarretou reorientarmos 

um bocadinho em termos de organigrama, nas competências dos colaboradores também, já não são 

as mesmas. Portanto, se nós antigamente tínhamos a área Inter, que se baseia muito com duas 

questões fulcrais que tem muito a ver com a componente de Marketing directo, que é no fundo a 

ferramenta principal, e a componente muito de intervenção logística de organização de eventos e 

claro pedagógica. Tem muito uma máquina à volta destas três variáveis. Na área das soluções é 

muito mais a consultoria. E as competências da nossa equipa alteram-se francamente, até na 

maneira como nos relacionamos com o cliente. Deixa de ser por Marketing Directo e passa a ser por 

Rede Comercial. Rede Comercial com apoio de consultores especialistas por detrás. É um negócio 

bastante diferente. A mudança, nos últimos dois anos, foi quando o mix alterou, em 2010/2011. 

Neste fim de ano já assumimos que, efectivamente, a aposta é nas Soluções. Portanto, a mudança 

foi reconhecer que em termos de organigrama precisamos de uma organização diferente para dar 

face a esse investimento.  

Cátia - E de que forma é comunicada aos trabalhadores os objectivos? 

Sara – Uma vez por ano reunimo-nos, fazemos uma reunião RH. Um pouco da Avaliação de 

Desempenho e das próprias condições remuneratórias para o ano seguinte. Fazemos um balanço do 

ano anterior, definimos os objectivos para o ano seguinte e fazemos também um mix da avaliação 

de desempenho. E depois também fazemos uma reunião geral da apresentação dos objectivos para 

o ano seguinte. Mas as reuniões gerais vamos fazendo todos os meses, no sentido de pelo menos 

dizer…isto porque o mercado também se altera com muita rapidez e há que agir rápido, e portanto 

vamos fazendo um ponto de situação. 

Cátia – E de que forma encara o investimento na formação interna? 

Sara – É essencial, é essencial… Principalmente nestes contextos em que é exigida às equipas uma 

elasticidade em termos de mudança de funções muito grande. Eu estou a pensar na questão do 

Standard vs Customizado, estava a falar na componente do Marketing, das Redes Comerciais de 

Marketing, de Eventos, Logística… Mas até na própria…os nossos próprios especialistas de 

pedagógicos também muda isto porque estavam muito habituados a gerir também o Inter, quer seja 



no e-learning quer seja no presencial, e neste momento têm de ir numa óptica muito mais de 

Consultoria, de Mudança, de Assessements… de Assessements Iniciais e Finais… São competências e 

maneiras de trabalhar bastante diferentes. Nós eramos muito mais uma máquina de produção, 

chamemos-lhe assim, e agora somos uma máquina de consultoria. É um bocadinho diferente. 

Cátia – E de que forma é desenvolvida a formação interna? 

Sara – Nós apostámos e investimos neste momento, já nos últimos dois anos, há uma componente 

que é técnica… e foi a componente que apostamos nas nossas equipas… Se calhar é mais fácil 

explicar o organigrama, porque nós aproveitamos estas duas competências, a técnica e a comercial, 

e dividimos em termos organizacionais, e criámos um departamento de operações, que nós 

chamamos de Formações e Desenvolvimento (Learning and Development) para realmente 

consolidar esse nosso know-How de consultoria e de expertise em formação. Criamos esse 

departamento e juntamos todos os nossos especialistas de consultoria e pedagógicos. Que, uns 

vinham de e-learning, outros de Consultoria…vinham de várias valências e juntaram-se numa 

equipa. Permite-nos mais flexibilidade em termos dos projectos que vamos tendo, por um lado e, 

assim, também permitimos consolidar mais o nosso modo de trabalhar. Quer seja e-learning ou 

presencial…seja o que for. É formação e é uma metodologia, uma visão que queremos transmitir, 

portanto…O nosso organigrama permite criar uma equipa técnica e, essa equipa técnica, nos últimos 

dois anos, tem sido formada…a equipa de e-learning mudou completamente o seu modo de fazer e-

learning, isto porque tínhamos um e-learning muito baseado na tutorização, na parte do suporte 

pedagógico e neste momento tem muito a componente de criação de conteúdos e design e 

multimédia… e customizado. Portanto, também deixamos do standard para o customizado…todas as 

especialistas pedagógicas que trabalhavam em e-learning tiveram essa mudança técnica, já há cerca 

de dois anos, mas em projectos reais foi praticamente o 2011 já, e mesmo a equipa de projectos, as 

especialistas que trabalhavam as Soluções também cada vez mais processos complexos. Também 

são competências diferentes. 

Cátia – E isso também implicou uma aposta na formação desses mesmos recursos humanos… 

Sara - Exactamente. Porque antigamente o projecto era 100% formação e entrega e, neste 

momento, fazem 25% de formação e, o resto, é Assessment, …  

Cátia – Mais o acompanhamento… 

Sara – Exacto. É consultoria. Tiveram de ser formados…A equipa técnica teve essa componente e 

ainda continua, também uma certa profissionalização da componente de Gestão de Projectos. 

Porque o foco e o modo como… isto porque os projectos eram muito curtos e agora são muito 

longos…e o modo como nós gerimos para dar qualidade técnica, qualidade de entrega e também de 



optimização financeira…porque a verdade é que somos uma empresa e o modo como gerimos é no 

fundo o modo como vivemos em termos de margens etc… Portanto, a componente de projectos já 

no ano passado toda a equipa, ou melhor, toda a empresa foi formada em Gestão de Projectos. Mas 

temos uns que são especialistas em gestão de projectos e outros que são transversais. Em termos 

como se vive a gestão de projectos. Depois a grande aposta é a equipa comercial. Também já 

começou há cerca de dois anos, a ter um conceito mais de venda estratégica… Primeiro fazer a 

mudança do modelo de vendas menos… 

Cátia – Menos agressiva… 

Sara – Menos agressiva que era passiva. Nós tínhamos há cerca de dois anos uma venda muito 

passiva, uma equipa com uma equipa muito consultiva. O modelo de venda mudou, nós eramos 

bastante mais…pronto, neste momento a ideia é realmente ouvirmos o cliente e tentarmos depois 

dar os nossos pareces. É uma perspectiva não de pull mas de push, ou seja, estamos a retirar e não a 

“enfiar” produtos, chamemos-lhe assim. Tivemos de fazer essa mudança no modelo de vendas, que 

também começou há dois/três anos. Como o mercado altera continuamente mais exigente se torna. 

Passamos da venda consultiva para a venda estratégica. Fizemos também dois Master Course 

Internacionais de Venda no Grupo, num ano Consultiva e no ano seguinte Estratégica. Mas também 

é preciso que a mudança seja real na nossa equipa. E é realmente, a componente de Venda 

Estratégica a mais exigente nas nossas equipas comerciais. Têm de perceber que o conceito da 

venda estratégica já não é só também…hoje em dia é fazer a consultoria estratégica, vendemos no 

fundo, hoje em dia, serviços de formação mas aliados em termos estratégicos das empresas, se não 

percebemos o negócio das empresas não conseguimos. A equipa comercial teve esse desafio de 

mudança e que continua a ser vivida todos os dias, ainda não terminámos…Estamos sempre a 

melhorar! 

Cátia – E tendo em conta as expectativas futuras e aos projectos em mãos…quais são as 

competências mais necessárias? 

Sara – Que eles vão precisar mais… 

Cátia – Sim, que poderão ser trabalhadas… 

Sara – Por exemplo, na componente técnica, se formos por partes, na componente técnica vamos 

ter de trabalhar ainda mais a Gestão de Projectos, vamos ter que certificar em PMI… vamos ter de 

certificar alguns Project Managers com carteira profissional internacional, alguns com cursos que já 

nos pedem, e falta-nos ter um PMI cá em Portugal, temos lá fora mas aqui falta. Portanto, essa 

componente de irem… fizemos o fundamental da Gestão de Projectos é agora falta o Advanced, ao 

nível profissional. Na componente da Consultoria de Soluções já temos um grande know-How mas 



vamos tentar criar uma rede entre o grupo para partilhar a informação. No sentido em que já somos 

bastante inovadores mas falta talvez partilhar mais. E temos uma equipa internacional que dá apoio 

a essa componente técnica, que se chama High Revearce que é no fundo a equipa de soluções 

internacionais que dá apoio no Desenho, na Gestão de Projectos e na venda deste tipo de projectos 

customizados. Vão ter de trabalhar bastante com a componente internacional que isso significa que 

precisam bastante de Inglês. O Inglês é uma das áreas… O inglês já está há um ano ou dois na 

empresa mas este ano, sim ou sim têm de saber. Cinco pessoas que estão em contexto 

internacional, o que implica que têm de saber o inglês já de modo fluente. Da equipa técnica é a 

gestão de projectos, um pouco beber mais o know-how do grupo e continuarem a alimentar-se 

dessa componente. No e-learning talvez seja necessário ir um pouco mais à frente, no sentido de 

uma optimização do processo de produção do e-learning, já o fizemos no passado mas vamos cada 

vez que vendemos projectos de maior dimensão vamos ter de optimizar o processo, a nossa linha de 

produção… A linha de produção, a gestão de projectos, a parte toda da componente pedagógica e 

vamos estar a continuar a apostar na nossa ferramenta MOS no grupo, essas coisas todas,…Da 

componente técnica são essas as valências, do ponto de vista comercial também iniciámos este ano 

um processo de Coaching comercial, fizemos uma, foi também em Dezembro, portanto a começar o 

2012, sessão…no fundo, fizemos um assessement, por tanto, já estamos a fazer uma solução cá 

dentro, com o que nós somos e com o que temos de ser. Foram feitas entrevistas individuais com 

toda a equipa comercial e comigo que tenho a pasta da direcção comercial, da gestão de equipa de 

vendas, depois a partir daí decompusemos então as nossas competências que temos de trabalhar e 

elas depois estão a ser trabalhadas já a nível individual com cada um, e comigo também como 

chefia. Fizemos mais assessement, facilitação em sala para trabalhar onde queremos estar e o que 

queremos ser, e ver os nossos gaps de competências neste momento entre o novo perfil do 

comercial e o que nós somos e depois em coaching para trabalhar isso. Estamos ainda a reforçar a 

componente comercial mais por telefone, que tem a ver com a componente rapport. Continua a ser 

o nosso modelo de vendas mas como é que o transpomos por via telefónica… Que tem a ver 

também com o facto de nós estarmos a tentar ter projectos lá fora, os PALOP’s, etc. No fundo, o 

telefone vai ser a nossa ferramenta, como é que conseguimos ir mais longe. 

Cátia – E quanto à área comportamental? 

Sara – Aí entra em termos transversais. Toda a empresa tem sido…começamos a cerca durante o 

ano de 2011, todos os anos fazemos mais ou menos um evento…fizemos um outdoor, e um 

teambuilding há cerca de três anos, no ano passado….Temos feito, normalmente, uma formação 

transversal para toda a equipa, por exemplo, em termos de comunicação...Um evento por ano 

fazemos para todos. Depois, trabalhámos a primeira linha de chefias e a direcção geral em 

programas Coaching, estive e ainda estou, só tem um ano…E, em termos de seniores também e 



direcção. Portanto, tivemos um, dois em coaching executivo e agora estamos com o terceiro. Três 

dos seniores em coaching executivo. Há um coaching comercial da equipa comercial que está assim 

mixado com coaching executivo. É um mix entre comercial e de competências comportamentais. 

Consideramos trabalhar mais as chefias para depois elas baixarem e descerem um bocadinho essas 

competências da componente comportamental.   Portanto, na componente comportamental tem 

sido isto o que temos feito. Já em termos transversais já pusemos toda a gente a fazer módulos em 

e-learning da área comercial, mas o resultado não tem sido transcendente. O e-learning não é assim 

uma ferramenta que seja acolhida por nós internamente e muito mais quanto toca a área 

comportamental. Depois o departamento de Marketing tem sido alvo de muita formação porque o 

nosso modelo de marketing passou de um marketing directo, muito baseado no Inter, para o 

marketing que é de Soluções, muito mais de comunicação, que não tem nada a ver com o antigo. No 

fundo, temos a responsável de comunicação que trabalha toda essa componente comunicacional 

pura e muito marketing digital. Portanto, o modo como também trabalhamos o enfoque cliente no 

marketing  também foi completamente alterado.  

Cátia – Tornou-se fundamental para o negócio essa mudança… 

Sara – Exacto…passar para outro tipo de marketing. Aí muito apoiados pelo Grupo. Tivemos 

consultoria do grupo o ano passado para fazermos essa alteração. Vieram-nos formar, nos 

acompanhar, fazer assessement…no fundo foi um mix de assessement com formação.  

Cátia – Há mais alguma questão que considere ser relevante acrescentar? 

Sara – Eu acho que mais ou menos… 

Cátia - A nível das competências … das áreas que poderão ser trabalhadas… 

Sara - Estava a pensar a nível de organigrama. A nível de informática, houve também outra grande 

mudança. Que é a nível de processos e de IT. Portanto, nós tínhamos um ERP que estava 

vocacionado para o nosso Inter mas agora há que o transformar em Intra. 

Cátia – Para acompanhar todo… 

Sara – Para acompanhar a linha de negócio. Então o que fizemos… compramos mais uma série de 

módulos adjacentes ao ERP, com o Primavera, e que acompanha todo o desenvolvimento próprio do 

marketing no enfoque cliente e comercial, que é toda a empresa em redor do cliente, comunicação 

de informação em pleno, cada cliente na nossa empresa, neste momento, tem um interlocutor. 

Criamos também vários níveis comerciais, desde key account, account e podemos-lhe chamar 

account junior que é uma linha mais de assistência ao cliente, no fundo para ver…e agora o sistema 

informático permite, para cada cliente qual o interlocutor da empresa. A forma de trabalhar 



permitiu-nos isso…É um modo diferente de estar, dar também o conceito de que qualquer chamada 

poderá ser uma oportunidade de venda e que qualquer pessoa da empresa que atenda o telefona 

tem de ter logo o enfoque nos resultados…Somos uma consultora, e mesmo muitos dos nossos 

colaboradores estão em projectos e, portanto, os gestores dos projectos têm de perto do cliente a 

informação e, portanto, a ferramenta de IT foi uma grande mudança também. E estamos com a 

qualidade também tentar optimizar…até porque nos temos de certificar agora com a mudança e 

temos de optimizar processos. Optimizar e defini-los…São os dois pontos. Tivemos, IT, 

Marketing…na área financeira também uma certa optimização com a ferramenta, não usávamos no 

seu pleno. Eles próprios também estão a repensar o modo como trabalham. Toda a empresa, no 

fundo… 

Cátia – Acompanha essa mudança 

Sara – Tem de acompanhar a mudança e tem de repensar em processos para optimizar…Na empresa 

há, neste momento, que se optimizar os processos, partilhar a informação, grande enfoque cliente, 

no sentido em que cada colaborador tem um papel activo no cliente e nos resultados. O marketing 

muito mais vocacionado também em termos não o marketing directo mas o marketing que envolve 

o cliente, que é experiencial, que partilhamos a nossa expertise, não fazemos cursos mas fazemos 

projectos e que comunicamos esses projectos ao mercado, e toda a gente está no fundo a viver esta 

mudança. Não há nenhuma pessoa que trabalhe de modo igual como no último ano. 

Cátia – No fundo é um trabalho em equipa e contínuo. 

Sara – Exactamente…De optimização e de tudo isso. Também tem a ver com o próprio mercado que 

está um pouco. Temos áreas que estão a crescer mas que nós nos estamos a posicionar também, nas 

Soluções já estamos a crescer há algum tempo mas ainda temos mais para crescer…como no e-

learning customizado, na consultoria e no outsourcing também…Temos que nos preparar para dar 

resposta a tudo isso de modo a optimizar em termos de recursos e de custos. Porque o mercado 

está mais agressivo e há que fazer frente às mudanças. 

Cátia – Obrigada pelo tempo dispensado. 



Temas Categoria Sub-Categoria Unidade de Registo

Histórico 

[H] "[Inter] é a área com que iniciámos a actividade há cerca de 12 anos…"

"O nosso negócio é formação e nas várias vertentes que ela implica. "

"No fundo, e para ser mais claro, dividimo-nos em quatro áreas de negócio."
"Temos a área da formação standard, que nós chamamos Inter e aí pode ser presencial ou 

e-learning"
"A Formação Intra, que nós chamamos Soluções Intra-Empresas, é a área a que no fundo 

nos temos dedicado mais intensamente e que o mercado também procura mais neste 

momento" 
"Depois temos a área de Consultoria que, no nosso caso, temos a consultoria dentro da 

área b-learning, dentro da própria formação, trabalhamos algumas áreas de recursos 

humanos, não trabalhamos por exemplo a vertente das remunerações, etc."
"E depois temos a área de Consultoria de POPH, de incentivos, etc. Essa é a nossa terceira 

área. "
"E a quarta é o Outsourcing de formação, que tem a ver com a externalização dos serviços 

de formação, seja de empresas que podem… "

"Neste momento, 60% da actividade é em Soluções. "

"Na área das soluções é muito mais a consultoria. "

"Neste fim de ano já assumimos que, efectivamente, a aposta é nas Soluções. "
"[A formação] É um negócio que nos últimos anos tem-se vindo a alterar no nosso 

território e também em termos internacionais. "
"Nós vimos de uma empresa que cerca de 70% da actividade era formação standard, Inter-

Empresas, e neste momento corresponde a 30%... o oposto. "
"Deixa de ser por Marketing Directo e passa a ser por Rede Comercial. Rede Comercial com 

apoio de consultores especialistas por detrás."

"A mudança, nos últimos dois anos, foi quando o mix alterou, em 2010/2011. "
"Nós eramos muito mais uma máquina de produção, chamemos-lhe assim, e agora somos 

uma máquina de consultoria."
"nós aproveitamos estas duas competências, a técnica e a comercial, e dividimos em 

termos organizacionais, e criámos um departamento de operações, que nós chamamos de 

Formações e Desenvolvimento (Learning and Development)"
"Criamos esse departamento e juntamos todos os nossos especialistas de consultoria e 

pedagógicos. "

"equipa de e-learning mudou completamente o seu modo de fazer e-learning"

"Portanto, também deixamos do standard para o customizado…"

"A nível de informática, houve também outra grande mudança."
"nós tínhamos um ERP que estava vocacionado para o nosso Inter mas agora há que o 

transformar em Intra."
"Nós fizemos uma reorganização agora no fim do ano passado, exactamente por nos 

adaptarmos em termos de estrutura agora à mudança de negócio. "

"Isso acarretou reorientarmos um bocadinho em termos de organigrama"

"nas competências dos colaboradores também, já não são as mesmas. "
"E as competências da nossa equipa alteram-se francamente, até na maneira como nos 

relacionamos com o cliente. "
"a mudança foi reconhecer que em termos de organigrama precisamos de uma 

organização diferente para dar face a esse investimento. "

"Criamos também vários níveis comerciais, desde key account, account e podemos-lhe 

chamar account junior que é uma linha mais de assistência ao cliente, no fundo para ver…e 

agora o sistema informático permite, para cada cliente qual o interlocutor da empresa. "
"todas as especialistas pedagógicas que trabalhavam em e-learning tiveram essa mudança 

técnica"
"toda a gente está no fundo a viver esta mudança. Não há nenhuma pessoa que trabalhe 

de modo igual como no último ano."

"[Inter] é a área mais afectada pelo contexto económico neste momento."
"Porque é uma formação mais standard também com valores mais onerosos, ou seja é 

mais cara, o valor/dia é mais caro e para as empresas é sempre um recurso que neste 

momento, na optimização de orçamentos, fica para um segundo nível. Tem um papel 

importante no mercado da formação mas, efectivamente, é também o mais atingido em 

termos de resultados. ""[Maior aposta no Intra/nas soluções] porque está muito mais focada na customização, no 

trabalhar muito com o cliente do negócio e transformar os desafios da empresa em 

projectos, no fundo, de desenvolvimento e inovação organizacional e aí temos apostado 

francamente "
"[O Intra] é a área que o mercado também procura mais e que trabalha muito mais já o 

retorno do investimento, é depois possível medir muito mais a intervenção que se fazem 

nas empresas dos clientes. "
"para realmente consolidar esse nosso know-How de consultoria e de expertise em 

formação. "
"Quer seja e-learning ou presencial…seja o que for. É formação e é uma metodologia, uma 

visão que queremos transmitir, portanto…"
"isto porque tínhamos um e-learning muito baseado na tutorização, na parte do suporte 

pedagógico e neste momento tem muito a componente de criação de conteúdos e design 

e multimédia… e customizado."
"Tivemos de fazer essa mudança no modelo de vendas, que também começou há dois/três 

anos. "

"Como o mercado altera continuamente mais exigente se torna. "

Vantagens das Mudanças

[VM]
"Permite-nos mais flexibilidade em termos dos projectos que vamos tendo, por um lado e, 

assim, também permitimos consolidar mais o nosso modo de trabalhar. "
"há alguma tendência internacional nessa área [de Outsourcing], em Portugal menos, está 

a começar..."

"Temos áreas que estão a crescer mas que nós nos estamos a posicionar também, nas 

Soluções já estamos a crescer há algum tempo mas ainda temos mais para crescer…como 

no e-learning customizado, na consultoria e no outsourcing também…"

Negócio [1]

Evolução das linhas de negócio 

[ELN]

Mudança Organizacional 

[MO]

Actuação da 

empresa

[A]

Análise de Conteúdo da Entrevista realizada à Direcção

Justificação da Mudança

[JM]

Actual

[A]



"Uma vez por ano reunimo-nos"

"Mas as reuniões gerais vamos fazendo todos os meses"

"fazemos uma reunião RH."
"Um pouco da Avaliação de Desempenho e das próprias condições remuneratórias para o 

ano seguinte. "
"Fazemos um balanço do ano anterior, definimos os objectivos para o ano seguinte e 

fazemos também um mix da avaliação de desempenho."
"E depois também fazemos uma reunião geral da apresentação dos objectivos para o ano 

seguinte."

Justificação

[J]

"o mercado também se altera com muita rapidez e há que agir rápido, e portanto vamos 

fazendo um ponto de situação."

Contributos

[3]

Recursos Humanos

[RH]

"Que, uns vinham de e-learning, outros de Consultoria…vinham de várias valências e 

juntaram-se numa equipa."

Outsourcing

[O]

"[Outsourcing] tem a ver com as empresas centrarem-se no seu próprio negócio, na sua 

estratégia, nos seus desafios e tudo o que são áreas que não são fulcrais, como seja área 

de IT, que no passado já era muito externalizada, área de recursos humanos algumas 

questões também já são externalizadas e, portanto, é externalizar a componente formação 

também, uma vez que não é o foco essencial no fundo do negócio."

Inter [I]

"[Inter] se baseia muito com duas questões fulcrais que tem muito a ver com a 

componente de Marketing directo, que é no fundo a ferramenta principal, e a componente 

muito de intervenção logística de organização de eventos e claro pedagógica.Tem muito 

uma máquina à volta destas três variáveis. "

Diagnóstico Implementado 

[5]

Necessidades de Formação

[NF]

"Foram feitas entrevistas individuais com toda a equipa comercial e comigo que tenho a 

pasta da direcção comercial, da gestão de equipa de vendas, depois a partir daí 

decompusemos então as nossas competências que temos de trabalhar"

"Nós apostámos e investimos neste momento, já nos últimos dois anos"
"A equipa comercial teve esse desafio de mudança e que continua a ser vivida todos os 

dias, ainda não terminámos…Estamos sempre a melhorar!"
"fizemos uma [sessão de coaching executivo], foi também em Dezembro, portanto a 

começar o 2012"
"há uma componente que é técnica… e foi a componente que apostamos nas nossas 

equipas… "

"É consultoria"
"A equipa técnica teve essa componente e ainda continua, também uma certa 

profissionalização da componente de Gestão de Projectos. "
"a componente de projectos já no ano passado toda a equipa, ou melhor, toda a empresa 

foi formada em Gestão de Projectos. "

"a grande aposta é a equipa comercial. "
"E é realmente, a componente de Venda Estratégica a mais exigente nas nossas equipas 

comerciais. "

"vamos tentar criar uma rede entre o grupo para partilhar a informação. "
"Da equipa técnica é a gestão de projectos, um pouco beber mais o know-how do grupo e 

continuarem a alimentar-se dessa componente. "
"No e-learning talvez seja necessário ir um pouco mais à frente, no sentido de uma 

optimização do processo de produção do e-learning"
"do ponto de vista comercial também iniciámos este ano um processo de Coaching 

comercial"
"O e-learning não é assim uma ferramenta que seja acolhida por nós internamente e muito 

mais quanto toca a área comportamental."
"Fizemos também dois Master Course Internacionais de Venda no Grupo, num ano 

Consultiva e no ano seguinte Estratégica. "
"na componente técnica, se formos por partes, na componente técnica vamos ter de 

trabalhar ainda mais a Gestão de Projectos"
"vamos ter que certificar em PMI… vamos ter de certificar alguns Project Managers com 

carteira profissional internacional"

"fizemos o fundamental da Gestão de Projectos"

"agora falta o Advanced, ao nível profissional [do curso Gestão de Projectos]".
"já estamos a fazer uma solução cá dentro, com o que nós somos e com o que temos de 

ser"

"fizemos um assessement [em coaching executivo]"

"Fizemos mais assessement, facilitação em sala para trabalhar onde queremos estar e o 

que queremos ser, e ver os nossos gap’s de competências neste momento entre o novo 

perfil do comercial e o que nós somos e depois em coaching para trabalhar isso."
"Estamos ainda a reforçar a componente comercial mais por telefone, que tem a ver com a 

componente rapport."
"Já em termos transversais já pusemos toda a gente a fazer módulos em e-learning da área 

comercial, mas o resultado não tem sido transcendente."

"compramos mais uma série de módulos adjacentes ao ERP, com o Primavera, e que 

acompanha todo o desenvolvimento próprio do marketing no enfoque cliente e comercial, 

que é toda a empresa em redor do cliente, comunicação de informação em pleno, cada 

cliente na nossa empresa"

"Tivemos consultoria do grupo o ano passado para fazermos essa alteração. "
"Toda a empresa tem sido [envolvida na formação transversal]…começamos a cerca 

durante o ano de 2011, todos os anos fazemos mais ou menos um evento…"

"fizemos um outdoor, e um teambuilding há cerca de três anos, no ano passado…."

"Temos feito, normalmente, uma formação transversal para toda a equipa, por exemplo, 

em termos de comunicação...Um evento por ano fazemos para todos. Depois, trabalhámos 

a primeira linha de chefias e a direção geral em programas Coaching, estive e ainda estou, 

só tem um ano…E, em termos de seniores também e direção. "

"Há um Coaching comercial da equipa comercial que está assim mixado com Coaching 

executivo. É um mix entre comercial e de competências comportamentais. "
"tivemos um, dois em Coaching executivo e agora estamos com o terceiro. Três dos 

seniores em Coaching executivo. "

Formação Técnica

[FT]

Áreas

[A]

Desenvolvimento

[6]

Formação Interna

[B]

Actuação da 

empresa

[A]

Temporal

[T]

Formação Comportamental

[FC]

Comunicação interna da 

empresa 

[2]

Actividades 

[A]

Distribuição Temporal

[DT]

Conceitos

[4]



Avaliação

[7]

Validação das Aprendizagens 

Realizadas

[VAR] "Mas também é preciso que a mudança seja real na nossa equipa. "

"É essencial, é essencial… "

"São competências e maneiras de trabalhar bastante diferentes."

"É um bocadinho diferente."

"Também são competências diferentes."
"É uma perspectiva não de pull mas de push, ou seja, estamos a retirar e não a “enfiar” 

produtos, chamemos-lhe assim. "

"que já somos bastante inovadores mas falta talvez partilhar mais. "

"É um modo diferente de estar"

"E estamos com a qualidade também tentar otimizar…"

"até porque nos temos de certificar agora com a mudança e temos de otimizar processos. "

"Tem de acompanhar a mudança e tem de repensar em processos para otimizar…"
"Principalmente nestes contextos em que é exigida às equipas uma elasticidade em termos 

de mudança de funções muito grande"
"porque estavam muito habituados a gerir também o Inter, quer seja no e-learning quer 

seja no presencial, e neste momento têm de ir numa óptica muito mais de Consultoria, de 

Mudança, de Assessements… de Assessements Iniciais e Finais… "
"a equipa de projetos, as especialistas que trabalhavam as Soluções também cada vez mais 

processos complexos.""
"Porque antigamente o projeto era 100% formação e entrega e, neste momento, fazem 

25% de formação e, o resto, é Assessment, … "

"Tiveram de ser formados…"
"Porque o foco e o modo como… isto porque os projetos eram muito curtos e agora são 

muito longos…"
"o modo como nós gerimos para dar qualidade técnica, qualidade de entrega e também de 

otimização financeira"
"porque a verdade é que somos uma empresa e o modo como gerimos é no fundo o modo 

como vivemos em termos de margens etc… "
"Primeiro fazer a mudança do modelo de vendas menos…Menos agressiva que era passiva. 

"
"Nós tínhamos há cerca de dois anos uma venda muito passiva, uma equipa com uma 

equipa muito consultiva. O modelo de venda mudou, nós eramos bastante mais…pronto, 

neste momento a ideia é realmente ouvirmos o cliente e tentarmos depois dar os nossos 

pareces. "

"Passamos da venda consultiva para a venda estratégica. "

"Têm de perceber que o conceito da venda estratégica já não é só também…hoje em dia é 

fazer a consultoria estratégica, vendemos no fundo, hoje em dia, serviços de formação mas 

aliados em termos estratégicos das empresas, se não percebemos o negócio das empresas 

não conseguimos. "
"mas vamos cada vez que vendemos projetos de maior dimensão vamos ter de otimizar o 

processo, a nossa linha de produção… "

"Continua a ser o nosso modelo de vendas mas como é que o transpomos por via 

telefónica… … Que tem a ver também com o facto de nós estarmos a tentar ter projetos lá 

fora, os PALOP’s, etc. No fundo, o telefone vai ser a nossa ferramenta, como é que 

conseguimos ir mais longe."

"Depois o departamento de Marketing tem sido alvo de muita formação porque o nosso 

modelo de marketing passou de um marketing direto, muito baseado no Inter, para o 

marketing que é de Soluções, muito mais de comunicação, que não tem nada a ver com o 

antigo. "
"o modo como também trabalhamos o enfoque cliente no marketing  também foi 

completamente alterado. "

"O marketing muito mais vocacionado também em termos não o marketing direto mas o 

marketing que envolve o cliente, que é experiencial, que partilhamos a nossa expertise, 

não fazemos cursos mas fazemos projetos e que comunicamos esses projetos ao mercado"
"Temos que nos preparar para dar resposta a tudo isso de modo a otimizar em termos de 

recursos e de custos. Porque o mercado está mais agressivo e há que fazer frente às 

mudanças."

Praticas

[P]

"Eu estou a pensar na questão do Standard vs. Customizado, estava a falar na componente 

do Marketing, das Redes Comerciais de Marketing, de Eventos, Logística… Mas até na 

própria…os nossos próprios especialistas de pedagógicos "
"O nosso organigrama permite criar uma equipa técnica e, essa equipa técnica, nos últimos 

dois anos, tem sido formada…"
"Consideramos trabalhar mais as chefias para depois elas baixarem e descerem um 

bocadinho essas competências da componente comportamental.   "
"E temos uma equipa internacional que dá apoio a essa componente técnica, que se 

chama High Revearce "

"Aí muito apoiados pelo Grupo. "
"Vieram-nos formar, nos acompanhar, fazer assessement…no fundo foi um mix de 

assessement com formação. "
"High Revearce que é no fundo a equipa de soluções internacionais que dá apoio no 

Desenho, na Gestão de Projetos e na venda deste tipo de projetos customizados."

"Mas temos uns que são especialistas em gestão de projetos e outros que são transversais. 

"

"Na componente da Consultoria de Soluções já temos um grande know-How "
"temos a responsável de comunicação que trabalha toda essa componente comunicacional 

pura e muito marketing digital. "

Apoio do Grupo Demos

[10]

Abrangência

[A]

Competências-

Chave

[C]

Competências Existentes na 

Empresa

[11]

Competências Atuais

[CA]

Formação Interna

[B]

RH

[9]

High Revearce

[HR]

Considerações

[C]

Razões

[R]

Investimento

[8]



"Vão ter de trabalhar bastante com a componente internacional que isso significa que 

precisam bastante de Inglês"

"O Inglês é uma das áreas… "

"O inglês já está há um ano ou dois na empresa mas este ano, sim ou sim têm de saber."
"Cinco pessoas que estão em contexto internacional, o que implica que têm de saber o 

inglês já de modo fluente. "
"A linha de produção, a gestão de projetos, a parte toda da componente pedagógica e 

vamos estar a continuar a apostar na nossa ferramenta MOS no grupo, essas coisas 

todas…"
"dar também o conceito de que qualquer chamada poderá ser uma oportunidade de 

venda e que qualquer pessoa da empresa que atenda o telefona tem de ter logo o enfoque 

nos resultados…"
"Na empresa há, neste momento, que se otimizar os processos, partilhar a informação, 

grande enfoque cliente, no sentido em que cada colaborador tem um papel ativo no 

cliente e nos resultados. "

Melhorias passíveis 

de serem 

concretizadas por 

meio da formação

[D]

Competências a Trabalhar

[CT]

Competências dos Recursos 

Humanos

[12]



Questionário aos trabalhadores 

Com a aplicação do presente questionário pretendo conhecer a vossa relação com a formação 

profissional contínua, traçar o perfil de competências de cada departamento e recolher algumas 

sugestões de melhorias. 

Apelo à vossa reflexão e à proximidade tanto quanto possível à vossa realidade profissional. 

 

Obrigada pela vossa colaboração. 

Identificação 
 

Departamento:         

Função:         

Antiguidade na empresa:       

 

Habilitações:   

   Em que área? 

Secundário         

Licenciatura         

Pós-Graduação         

Mestrado         

Doutoramento         

Outra   Qual?       

 

Percurso Formativo 
 

1) Nos últimos 6 meses em quantas acções de formação participou? 

a. 0  (passar para a pergunta n.º 3) 

b. 1 – 3  

c. 4 – 6  

d. 7 – 9  

e. 10 – 12  

f. 13 – 14  

g. 15 - 17  

h. 18 – 20  

i. 20 - +  

2) Quais foram as temáticas? 

      

 

3) Neste momento está a frequentar alguma acção de formação? 

a. Sim  

b. Não  (perg 5) 

4) Indique qual/quais. 

      

 

5) As acções que frequentou/está a frequentar foram/são maioritariamente por… 

a. Iniciativa Própria  

b. Iniciativa da Empresa  



 

Perfil de Competências 
 

6) Quais são os objectivos principais da sua função? 

      

7) Quais são as principais actividades que realiza, para alcançar os objectivos da sua função? 

      

8) Quais as competências que considera necessárias para desempenhar a sua função? 

      

9) Quais os principais problemas que sente na função que desempenha? 

      

10) No caso de ter referido problemas, indique as estratégias a que recorre para os ultrapassar? 

      

 

 

Formação para o Desenvolvimento Individual 

 

11) Quais são as competências que gostaria de poder desenvolver, no âmbito da função e das 

actividades que desempenha? (Enumere pelo menos duas) 

      

 

Formação para o Desenvolvimento Organizacional 

 

12) No âmbito do desenvolvimento organizacional, quais são os aspectos que considera 

positivos de serem trabalhados por meio da formação? (Enumere pelo menos duas) 

      



 

 

 

 
 

No âmbito do desenvolvimento do projecto de mestrado, que consiste na construção de um Plano 

de Formação Interno, e dando seguimento ao momento de Avaliação de Desempenho, vimos 

solicitar-vos que respondam às questões do presente questionário, atendendo à vossa realidade 

profissional. Pretende-se que cada um de vós faça uma reflexão acerca do que foi realizado a nível 

da formação interna durante o ano passado e do que poderá ser realizado durante este ano. 

 

Com a aplicação do presente questionário pretende-se: 

- Conhecer a dinâmica interna quanto ao desenvolvimento de competências dos Recursos Humanos 

internos, constituintes de cada departamento, durante o ano anterior; 

- Saber, na perspectiva dos trabalhadores, quais as temáticas que poderão ser uma mais-valia de 

serem desenvolvidas.  

 

 
 

 

Departamento:         

 

Função:         

 

Antiguidade na empresa:       

 

Habilitações:   Em que área(s)? 

Secundário         

Licenciatura         

Pós-Graduação         

Mestrado         

Doutoramento         

Outra   Qual?       

 
 

 

 
 

1) No último ano, quantas horas de formação recebeu? 

a. 0  (Passar para a pergunta n.º 3) 

b. 1 – 5  

c. 5 – 10  

d. 10 – 15  

e. 15 – 20  

f. 20 – 25  

g. 25 – 30  

h. 30 – 35  

i. 35 – +  

 

 

 

Questionário I – Formação Profissional Interna 

 

Identificação 

 

Percurso Formativo 

 

V.S.F.F. 



 

 

2) Quais foram os temas e as modalidades? 

 

 

 
 

3) Quais são as temáticas que considera serem uma mais-valia serem trabalhadas no próximo 

ano, tendo em consideração a sua função profissional? 

      

 

 

 

 

 

 

4) Justifique as temáticas acima indicadas. 

      

 

 

 
 

5) Neste momento está a frequentar alguma acção de formação? 

a. Sim   

b. Não   

 

5.1. Caso tenha respondido sim, indique qual/quais. 

      

 

 

 

Por último, indique sugestões de melhoria para a empresa, que possam ser trabalhadas 

através do desenvolvimento de formação: 

      

 

 
 

Obrigada pela colaboração! 

TEMAS MODALIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

QUESTIONÁRIO PERFIL DE COMPETÊNCIAS 

PROFISSIONAIS 

 

Seguindo o âmbito anunciado no anterior questionário, pretende-se caracterizar o perfil 

profissional existente em cada departamento e de acordo com as funções assumidas. Para tal, 

deverá responder ao questionário através de uma reflexão quanto à prática profissional que 

assume diariamente na empresa.  

Pede-se que em cada indicador de competência assinale com uma [X] a posição em que se 

reconhece, atendendo à sua função profissional. Para tal, deverá ser tida em consideração a 

seguinte escala: 

 

 

 

 

 

 O questionário encontra-se dividido em duas partes: Competências Transversais e 

Competências Técnicas. 

Antes de iniciar o questionário deverá preencher os campos: Título da função que 

desempenha e Principal objectivo da sua função. 

  

0. Ausência de Competência  

1. Nível Básico | recebe apoio de outra pessoa constantemente 

2. Nível Prático| não necessita de apoio | somente em situações mais complexas 

3. Nível Expert | conhece, domina a competência 

4. Nível Excelente | domínio da competência | tem capacidade de formar outras 

pessoas 

N.A. Não aplicável 



Departamento Negócios > Soluções Intra-Empresas > Vendas 

Título da Função        

Principal Objectivo da 

Função 
        

                

COMPETÊNCIAS GENÉRICAS (TRANSVERSAIS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Planeamento e 

Organização 

Estabelece uma sequência/plano de acção para alcançar um 

objectivo específico, determinando prioridades, sendo eficaz 

na gestão do tempo e dos recursos, prevendo possíveis 

contingências que podem suceder e impondo prazos realistas 

      

Nos níveis mais elevados pressupõe o estabelecimento de 

medidas oportunas de controlo e acompanhamento. 
      

            

    

Comunicação / 

Relacionamento 

Interpessoal 

Detém uma escuta activa e procura a compreensão mútua       

Recolhe a informação a partir de uma vasta variedade de 

fontes, tratando e comunicando essa mesma informação de 

forma objectiva, clara e precisa, certificando-se sempre que o 

interlocutor a compreendeu, possibilitando a tomada de 

decisão nos diferentes níveis da organização. 

      

Recorre a recursos não-verbais, como o tom de voz adequado, 

para expressar sentimentos que reforçam as mensagens nas 

comunicações 

      

Tem um método expositivo claro e preciso, utilizando um 

estilo de comunicação persuasivo 
      

Prepara apresentações orais que captem a atenção e que 

transmitam o essencial de forma clara 
      



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

 

Revela facilidade em estabelecer e manter relações com os 

seus pares, colaboradores e superiores hierárquicos, bem 

como com pessoas pertencentes a outras organizações no 

âmbito de parcerias existentes. 

      

            

    

Orientação para os 

Resultados 

Concentra o seu trabalho diário na consecução dos objectivos, 

sabendo que somados aos objectivos dos colegas haverá um 

impacto positivo nos resultados da empresa.  

      

Evita conflitos interpessoais       

Fomenta a colaboração e o trabalho em equipa, sendo que o 

objectivo final é atender às necessidades do cliente e de que 

cada acção que se realiza na empresa tem influência na sua 

satisfação. 

      

Preserva a melhoria do desempenho, procurando a consecução 

dos ganhos, superando situações desafiantes 
      

Assume uma posição activa e participativa em reunião, 

apresentando os seus pontos de vista e fundamentando-os. 
      

Analisa as oportunidades que a dinâmica organizacional e de 

negócios diariamente oferecem, tendo em vista a melhoria 

contínua do seu desempenho e/ou da sua equipa no alcance 

dos objectivos estabelecidos e na obtenção dos resultados 

pretendidos. 

      

Envolve um esforço e empenho permanentes na consecução 

de objectivos considerados ambiciosos para a empresa e no 

aproveitamento de oportunidades para os superar, mesmo 

perante dificuldades ou situações controversas. 

      



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

 

Nos níveis mais elevados, traduz-se no assumir de riscos 

empresariais calculados, tomando decisões com base na 

monitorização dos resultados e em análises de custo-

benefício. 

      

            

    

Orientação para o 

Cliente 

(externo/interno) 

Constrói relações profissionais baseadas no objectivo comum, 

interessando-se pelo rigor na tarefa que tem em mãos. 
      

Procura e garante que a informação esteja sempre presente, 

informa a chefia e colegas de trabalho sobre inconformidades, 

problemas, dúvidas, procurando a melhor solução. 

      

Procura satisfazer as expectativas e as necessidades implícitas 

e explicitas do cliente interno/externo, fazendo uso de todos 

os recursos e oportunidades disponíveis, orientando o seu 

comportamento para o alcance e satisfação das mesmas, 

através de uma relação de empatia, respeito e disponibilidade, 

como forma de antecipar as necessidades futuras dos clientes 

e garantir a eficiência interna essencial à prestação de um 

serviço adequado ao cliente final. 

      

Acompanha constantemente os clientes ao longo do 

desenvolvimento do projecto, captando as suas necessidades e 

dando-lhes soluções com valor acrescido.  

      

Estabelece contextos positivos de relação e resolução de 

problemas que podem ocorrer. 
      

Trabalha de forma construtiva com os clientes, com a 

premissa ganhar-ganhar para ambas as partes. 
      

 



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

 

Utiliza de forma sistemática e estruturada a informação gerada 

na relação cliente-fornecedor, analisando-a e obtendo 

aplicações que melhorem os indicadores, que possam tornar a 

empresa mais competitiva. 

      

 Procura conhecer as reclamações dos clientes para actuar de 

forma a inverter essas mesmas reclamações. 
      

Desenvolve estratégias de executar o trabalho com a 

finalidade de rentabilizar os processos. 
      

            

    

Trabalho em Equipa 

Colabora partilhando planos, informação e recursos.       

Define e conhece claramente os objectivos, funções e 

responsabilidade dentro da equipa 
      

Apoia os colegas na resolução de situações complexas       

Motiva e incentiva os colegas a partilharem informação e o 

conhecimento de que são detentores 
      

Procura o debate de ideias       

Orienta o seu comportamento para o desenvolvimento da 

cooperação e da colaboração no seio da equipa, fomentando a 

responsabilidade solidária face aos objectivos e à partilha de 

meios e recursos, visando o alcance de objectivos comuns. 

      

            

    

Responsabilidade e 

Integridade 

Reconhece o seu papel na prossecução da missão e 

concretização dos objectivos da empresa, respondendo às 

solicitações que lhe são colocadas face ao posto de trabalho. 

      

No desenvolvimento do seu trabalho procura uma relação de 

mútuo benefício e que se mantenha ao longo do tempo 
      

            

    



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Tomada de decisão 

Adopta um processo sistemático de tomada de decisão, 

recorrendo à experiência e conhecimentos adquiridos, 

ponderando todas as consequências possíveis que a mesma 

pode originar no presente e no futuro, por forma a tomar a 

decisão mais adequada e ajustada aos objectivos globais da 

organização. 

      

            

    

Flexibilidade 

Adapta-se e trabalha eficazmente em situações distintas, 

ambíguas e/ou variadas, com grupos e processos diversos, 

alterando o seu comportamento, quando necessário, para 

atingir um objectivo, ajustando-o com eficácia, consoante as 

necessidades dos diferentes contextos, tarefas, 

responsabilidades e pessoas. 

      

            

    

Resistência à Tensão 

Mantém a estabilidade emocional, e um comportamento 

profissional eficaz, mesmo perante contrariedades ou 

situações de pressão, demonstrando contenção, paciência, 

evidenciando controlo sobre as suas emoções e mantendo uma 

atitude positiva. 

      

            

    

Iniciativa de Melhoria 

Contínua 

Adopta uma atitude empreendedora e enfrenta com 

entusiasmo sugestões orientadas para uma constante melhoria 
      

Apresenta soluções perante os problemas do quotidiano, 

tomando iniciativa e tentando resolve-los. 
      

Manifesta uma atitude positiva, sempre em busca da eficácia e 

eficiência do sistema.  
      

Aposta sem dúvidas na melhoria continua e está convencido 

que as suas contribuições serão valorizadas positivamente. 
      



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

 

Tem habitualmente uma postura activa e dinâmica, 

respondendo às solicitações e desafios profissionais. 
      

            

    

Resolução de Problemas 

Analisa situações de trabalho e torna clara e compreensíveis 

situações mais complexas. 
      

Demonstra destreza para solucionar um problema, analisando 

as relações de causa efeito e estabelecendo prioridades de 

actuação. 

      

Nos níveis mais elevados implica a formulação de ideias e 

formas alternativas de actuação que acrescem valor para a 

equipa e para a empresa. 

      

            

    

Negociação e persuasão 

Utiliza estilos e métodos apropriados para persuadir os outros, 

conseguindo o seu acordo ou aceitação de uma ideia, plano, 

actividade ou produto, explorando posições e alternativas que 

lhe permitam uma argumentação objectiva, procurando 

alcançar os resultados entendidos como benéficos. 

      

            

    

Qualidade 

Procura realizar as suas tarefas com a eficácia e a eficiência 

que permita a conquista e a fidelização do cliente. 
      

Correcta aplicação dos procedimentos que dizem respeito à 

sua função. 
      

Prevê e implementa constantemente oportunidades de 

melhoria nas diferentes actividades do seu plano de acção e 

apresenta várias alternativas, revelando preocupação constante 

com a progressão contínua da eficiência do seu trabalho. 

      

            

    

Gestão de Recursos 
Utilização de boas práticas a nível da gestão de material, 

realização de reciclagem, reutilização. 
      

            

    



Assiduidade / 

Pontualidade 

Cumpre o horário normal de trabalho, antecipando, quando 

possível, e justificando sempre as suas ausências. 
      



DEPARTAMENTO DE SUPORTE > ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

Software Primavera       
        

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       

Francês       
        

Gestão da 

Contabilidade 

Regista a entrada, o lançamento e o arquivo de todos os 

documentos de contabilidade 
      

Regista e numera os movimentos de entrada e saída mensal 

(caixa) 
      

Emite e verifica as facturas, notas de crédito e débito de 

recibos 
      

Prepara e elabora pagamentos       

Prepara informação financeira       

Emite notas de pagamento       

Prepara depósitos e fotocopia todos os cheques       

Faz o processamento salarial       

Verifica a lista de pagamentos e o relatório de fecho       

Prepara o IRS/TSU       



 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Gestão da 

Contabilidade 

Procede à facturação dos serviços comprados pelos clientes       

Procede à gestão de cobrança de despesas em atraso por 

parte de clientes 
      

Prepara as listas de pagamento para seminários       
        

Contacto com 

Fornecedores 

Emite e controla os pagamentos a fornecedores, formadores 

e hospedeiros 
      

Esclarece a questões colocadas (telefonicamente, via email 

ou presencialmente) 
      

Envio mensal de informação detalhada a formadores       

        

Contacto com 

Clientes 

Esclarece a questões colocadas (telefonicamente, via email 

ou presencialmente) 
      

        

Gestão de Escritório 

Gestão do arquivo       

Encomenda, gere e controla o stock do material de 

escritório, limpeza e higiene 
      

Manter actualizados os seguros de trabalho (comunica 

alterações que ocorram) 
      

 

Caso identifique que alguma competência ou actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

      



DEPARTAMENTO DE SUPORTE > IT 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

Software Primavera       
        

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       
        

Manutenção e Gestão 

do equipamento 

informático 

Procede à manutenção dos equipamentos informáticos       

Gere o material informático, procedendo à aquisição do mesmo 

quando necessário 
      

        

Melhoria contínua dos 

serviços informáticos 

Desenvolve plataformas de suporte informático (Primavera,…)       

Define e trabalha sobre uma estrutura de dados (software)       

Desenvolve ferramentas para a simplificação de tarefas       

Identifica os factores relevantes no âmbito do aparecimento e 

evolução da informática 
      

Utiliza as técnicas de instalação, configuração e execução de 

operações de manutenção sobre o sistema informático 
      

        

  



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Administrador 

Estabelece relações com os fornecedores externos       

Procede à administração de rede       

Executa Help desk       

Utiliza as técnicas de configuração de protocolos de rede       

Implementa medidas de segurança na criação de uma 

infraestrutura de rede de computadores 
      

 

 

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

 

      

 

  



DEPARTAMENTO DE INTER > MARKETING 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

PowerPoint       

Software Primavera       
        

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       

Francês       
        

Gestão / Execução do 

Marketing da empresa 

Planifica e calendariza as acções de mailing, faxmailing, e-

mailing, anúncios, sms 
      

Gere e actualiza os conteúdos para o site da empresa       

Realiza a programação de bases de dados para o canal de 

marketing directo emailing/fax 
      

Realiza marketing digital       

Coordena planos de comercialização e comunicação de 

produtos 
      

Define estratégias de comunicação       

        

  



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Manutenção da 

Informação Interna 

Actualizada 

Actualização das bases de dados (nomes, moradas e contactos)       

Actualiza a Black List de fax e de e-mail       

Controla a nível orçamental os objectivos e custos do 

departamento 
      

Dá seguimento dos custos orçamentados       
        

Tomada de Decisão 
Aprova os materiais: folhetos ou cartafax final, anúncios e 

banners 
      

 

 

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

      

 

 

  



DEPARTAMENTO DE INTER > ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

Power Point       

Software Primavera       
        

Idiomas 
Português       

Inglês       
        

Gestão de Recursos 

Humanos 

Mapeamento das faltas e das férias dos colaboradores da 

empresa 
      

        

Assistência ao Cliente 

Recepção e triagem dos e-mail’s recebidos no endereço 

“Admin” 
      

Atendimento e triagem de telefonemas       

Presta o esclarecimento de informações       

Gestão e encaminhamento de queixas e reclamações       

        

Gestão Informação 

Inserção e tratamento dos questionários Intra e Inter 

empresas 
      

Actualização das Bases de dados (nomes, moradas e 

contactos) 
      

        



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Gestão da Formação 

Gestão do calendário de formações Inter       

Recepção, contabilização e contagem geral das inscrições          

Gestão de anulações de seminários, alterações de hotel, data 

de seminários e de participantes 
      

Introdução, envio das confirmações e recordatórios       

Identificação e relação com os formadores       

Coordenação da área inter operacional       

Coordenação da equipa de formadores       

Acompanhamento e coordenação pedagógica de cursos       

Envio de documentos e declarações solicitados no âmbito 

dos procedimentos de qualidade 
      

Organização de congressos       

Apoio à Formação Inter, recepção dos participantes, apoio 

aos Coffes. 
      

 

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

      

 

  



DEPARTAMENTO DE VENDAS 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

Power Point       

Software Primavera       
        

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       
        

Prospecção Comercial 

Procura activamente estabelecer contacto (via telefone e/ou 

via e-mail) com novos clientes, agendando reuniões para 

apresentação da empresa e divulgação dos seus produtos, com 

especial enfoque na oferta formativa intra. 

      

Adapta a informação de acordo com as necessidades do 

cliente, com vista ao desenvolvimento e apresentação de 

propostas de formação específicas e adaptadas que permitam 

dar resposta às suas expectativas. 

      

        

  



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Negociação 

Comercial/Fecho de 

Vendas 

Recorre e estilos e métodos apropriados para persuadir o 

cliente, procurando o seu acordo ou aceitação, através da 

exploração de situações e alternativas que lhe permitem uma 

argumentação objectiva, por forma a conduzir o cliente para o 

fecho do negócio e a atingir resultados benéficos para a 

empresa. 

      

Avalia as informações recolhidas e decide qual o processo a 

adoptar. 
      

        

Acompanhamento de 

Clientes/Fidelização 

Prove regularmente contactos com os clientes para 

disponibilizar novas soluções/ofertas formativas e 

acompanhar eventuais necessidades a médio e longo prazo, 

demonstrando perseverança na sua fidelização. 

      

Realiza follow-up telefónico e presencial das propostas 

apresentadas 
      

Gere a carteira de clientes, de modo a acompanhar 

regularmente o desenvolvimento do projecto 
      

        

Diagnóstico de 

necessidades do cliente 

e co-Gestão de Projecto 

Transmite a informação à equipa pedagógica de forma clara e 

de acordo com o conversado com o cliente. 
      

Esclarece questões tidas com as especificidades da empresa-

cliente que a equipa pedagógica possa apresentar aquando da 

elaboração das propostas. 

      

        

Conhecimento Técnicos 

Conhece e utiliza as técnicas mais adequadas ao seu trabalho, 

assim como domina os sistemas informáticos necessários para 

a consecução do trabalho 

      

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço:       



DEPARTAMENTO INTRA-EMPRESAS > QUALIDADE/FORMAÇÃO PRESENCIAL 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

PowerPoint       

Software Primavera       
        

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       

Francês       
        

Manutenção da 

Certificação da 

Empresa 

Elabora e mantém actualizado o processo de certificação       

Realiza o Balanço de Actividades e o Plano de Intervenção 

Anuais 
      

Organiza a documentação necessária para demonstração em 

sede de auditoria do que efectivamente a empresa realiza em 

termos de formação e do que foi declarado aquando do pedido 

de renovação de certificação 

      

        

Gestão de Projectos 

Formativos no 

âmbito do QREN 

Elabora candidaturas ao QREN       

Gere projectos de outsourcing de formação       

        

  



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  
        

Gestão das Acções 

de Formação 

Gestão do curso formação pedagógica inicial de formadores, 

na modalidade presencial 
      

Acompanhamento do curso gestão de projectos, na modalidade 

presencial 
      

        

Prospecção 

Comercial 

Realiza prospecções e o agendamento de reuniões       

Elabora propostas de soluções formativas Intra-empresas       

Realiza reuniões comerciais no âmbito da consultoria QREN e 

formação Intra-empresas 
      

        

Manutenção da 

Qualidade da 

Formação 

(caso seja aplicável) 

Procede ao follow-up de propostas apresentadas       

Faz a coordenação pedagógica de acções de formação       

 

 

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

      

 

 



DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO > e-LEARNING 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

PowerPoint       

Excel       

Plataforma MOS       

Software Primavera       
        

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       

Francês       
        

Coordenação 

Pedagógica 

Acompanha diariamente os cursos, pelo apoio pedagógico 

aos formandos 
      

Coordena pedagogicamente os cursos, a par com o tutor       

Acompanha e coordena o curso de Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores na modalidade b-learning 
      

        

Dinamização/Gestão 

dos Projectos 

Formativos 

Elabora propostas intra-empresas       

Elabora propostas intra-empresas solicitadas ao departamento 

de formação a distância 
      

Elabora programas e manuais de formação       

Didactiza os manuais de formação e os conteúdos, 

adaptando-os à modalidade de formação a distância 
      

Selecciona os formadores consoante o projecto       



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Dinamização/Gestão 

dos Projectos 

Formativos 

Elabora o material pedagógico de acompanhamento e 

organização da formação (plano de trabalho do formando, 

plano de trabalho do formador, ficha de acompanhamento do 

formando, relatório de entrega de actividade) 

      

Dinamização/Gestão 

dos Projectos 

Formativos 

Valida a versão do curso na plataforma, certificando-se que 

todos os ficheiros e layout do curso estão correctos 
      

Elabora o desenho instrucional       

Gere e faz a manutenção da plataforma para os cursos de 

Portugal e Angola 
      

        

Organização Interna 

do Departamento 

Recruta e selecciona os formadores       

Gere os formadores consoante a dinâmica dos projectos a 

serem desenvolvidos 
      

Procede ao controlo orçamental dos objectivos e dos custos 

do departamento 
      

 

 

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

      

  



DEPARTAMENTO INTRA-EMPRESAS > LOGISTICA 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS (TÉCNICAS) NÍVEL DA COMPETÊNCIA 

Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Informática 

Word       

Excel       

PowerPoint       

Software Primavera       
      

  

Idiomas 

Português       

Inglês       

Espanhol       

Francês       
      

  

Organização da 

Logística das 

Acções de 

Formação 

Gere toda a logística inerente às acções de formação intra-

empresas e inter-empresas 
      

Organiza os manuais para a formação e trata da sua impressão       

Faz a gestão de fornecedores       

Prepara o material para a realização das formações (listas de 

participantes, registo de ocorrências, relatório do formador, 

folha de sumários, itinerários pedagógicos) 

      

Envia o material para a realização das formações (pedido de 

estafeta para a recolha do material, folha de caixa, 

preenchimento de guia de transporte) 

      

Agenda e gere viagens e estadias dos formadores, enviando 

posteriormente por email toda a informação ao formador 
      

Controla o stock de material logístico       
      

  



Competências Indicadores de Actividade 0 1 2 3 4 N. A.  

Organização 

Interna do 

Departamento 

Elabora o calendário de saídas do material pedagógico       

Insere as inscrições dos formandos        

Insere as fichas de identificação no sistema para a emissão dos 

certificados. 
      

Cria os códigos das formações intra       
      

  

Gestão da 

Formação 

Envio de e-mail para o departamento de contabilidade e para o 

responsável da formação com os respectivos códigos de cliente e 

de formação 

      

Controlo de facturação dos serviços de estafetas / gráfica / hotéis 

/ outras compras 
      

Cria os itinerários pedagógicos       

Emite e envia os diplomas de cada curso       

Controla os questionários e converte os mesmos para o formato 

pdf 
      

      

  

Apoio ao 

Departamento das 

Soluções Intra - 

Empresas 

Elabora soluções de formação intra-empresas       

Realiza propostas de formação, a serem realizadas em outdoor       

 

Caso identifique que alguma competência e actividade profissional não constem nas tabelas acima apresentadas indique, por favor, no seguinte 

espaço: 

      





















































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8

Departamento Informática Assistência ao Cliente Venda Venda Venda

Formação Intra-Empresas - 

Formação e 

Desenvolvimento/ Gestão 

da Formação/ Qualidade

Formação Intra-Empresas - 

Formação e 

Desenvolvimento/ Gestão 

da Formação/  e-learning

Formação Intra-Empresas - 

Formação e 

Desenvolvimento/ Gestão 

da Formação/ /Logistica

Função Informático
Técnica de Apoio e 

Assistência ao Cliente
Key Account Manager Key Account Manager Key Account Manager Técnica de Formação Técnica de Pedagogia Logística

Antiguidade na 

Empresa
10 anos 10 anos 7 anos e 7 meses

Secundário 1 1

Licenciatura 1 1 1 1

Pós-Graduação 1 1 1

Mestrado

Doutoramento

Outra

Area de Formação Serviço Social
Organização e Gestão de 

Empresas

Gestão de RH;

Gestão Estratégica 

Empresarial

Gestão de Recursos 

Humanos;

Organização Estratégica

Licenciatura - Psicologia 

Educacional

Pos Graduação - Formação 

a distância

Parte curricular do 

Mestrado em Pedagogia do 

e-learning

1) i c i f i e i

2)

Gestão do Tempo (e-

learning);

Avaliação de 

desempenho (e-

learning);

Direito Informático 

(e.learning ).

0

Comercial (Presencial)

Coaching (Presencial)

Liderança (Presencial)

Gestão de Projectos (b-

learning);

Venda Consultiva 

(Presencial)

Linguas (Presencial);

Comportamental (e-

learning);

Vendas (presencial);

Marketing (presencial)

Inglês (Presencial)

Gestão de Projectos (b-

learning)

Técnicas de Venda 

(Presencial)

Gestão de Projectos (b-

learning)

RESULTADOS QUESTIONÁRIO I - FORMAÇÃO PROFISSIONAL INTERNA



3) Certificação Microsoft

Gestão do Tempo; Gestão 

do Cliente Interno e 

Externo

Comercial;

Negociação;

Comunicação

PNL Inglês

Avaliação da Formação; 

Gestão de recursos 

Humanos por competências

Gestão de Projectos;

Ferramentas Web 2.0 

aplicadas à formação

Negociação com 

Fornecedores;

Trabalho em 

Equipa/Motivação

4)

Certificação de trabalho 

muito importante na 

área informática

Para melhor desenvolver as 

minhas funções

O PNL é uma técnica e uma 

ferramenta que capacita 

uma excelência de 

atitude/postura e auto-

confiança

A importância da escolha 

da lingua mencionada 

prende-se com o 

desenvolvimento de 

projectos internacionais 

onde a lingua oficial é o 

Inglês.

A avaliação dos impactos 

da formação e do seu 

retorno para os resultados 

da empresa é uma questão 

de extrema importância. 

A Gestão por competências 

é uma ferramenta que 

permite avaliar as 

necessidades de formação 

e apoia a elaboração dos 

planos de formação

São temáticas 

relativamente às quais 

desejaria de ter um 

conhecimento mais 

consistente.

Devido à situação que 

estamos a viver, quer a 

nível global como a nível 

interno com a 

reestruturação da empresa

5) b a a a b a b b

5.1) Master Course RH Coaching Coaching Master Course RH

6)
Gestão do Tempo; Gestão 

de Interrupções

Comunicação;

Processos;

Liderança;

Teambuilding

a 0

b 1*5

c 5*10

d 10*15

e 15*20

f 20*25

g 25*30

h 30*35

i 35*+

a Sim

b Não

Pergunta 1

Pergunta 2



Após a aplicação do Questionário sobre os Perfis de Competências Profissionais (Anexo n.º 8), conclui-se que as competências 

genéricas (competências transversais) que todos os departamentos/funções deverão assumir são as seguintes: 

Competências Indicadores de Actividade 

Planeamento e 

Organização 

Estabelece uma sequência/plano de acção para alcançar um objectivo específico, determinando prioridades, sendo eficaz na gestão do 

tempo e dos recursos, prevendo possíveis contingências que podem suceder e impondo prazos realistas 

Nos níveis mais elevados pressupõe o estabelecimento de medidas oportunas de controlo e acompanhamento. 

Comunicação / 

Relacionamento 

Interpessoal 

Escuta activa, procurando a compreensão mútua e partilha a informação que possui 

Recolhe a informação a partir de uma vasta variedade de fontes, tratando e comunicando essa mesma informação de forma objectiva, 

clara e precisa, certificando-se sempre que o interlocutor a compreendeu, possibilitando a tomada de decisão nos diferentes níveis da 

organização. 

Recorre a recursos não-verbais, como o tom de voz adequado, para expressar sentimentos que reforçam as mensagens nas comunicações 

Tem um método expositivo claro e preciso, utilizando um estilo de comunicação persuasivo 

Preparar apresentações orais que captem a atenção e que transmitam o essencial de forma clara 

Revela facilidade em estabelecer e manter relações com os seus pares, colaboradores e superiores hierárquicos, bem como com pessoas 

pertencentes a outras organizações no âmbito de parcerias existentes. 

Orientação para 

os Resultados 

Concentra o seu trabalho diário na consecução dos objectivos, sabendo que somados aos objectivos dos colegas haverá um impacto 

positivo nos resultados da empresa.  

Evita conflitos interpessoais 

Fomenta a colaboração e o trabalho em equipa, sendo coerente com a ideia que o objectivo final é o cliente e consciente que cada acção 

que se realiza na empresa tem influência na sua satisfação. 

Preserva a melhoria do desempenho, procurando a consecução dos ganhos, superando situações desafiantes 

Assume uma posição activa e participativa em reunião, apresentando os seus pontos de vista e fundamentando-os. 

Analisa as oportunidades que a dinâmica organizacional e de negócios diariamente oferecem, tendo em vista a melhoria contínua do seu 

desempenho e/ou da sua equipa no alcance dos objectivos estabelecidos e na obtenção dos resultados pretendidos. 

Envolve um esforço e empenho permanentes na consecução de objectivos considerados ambiciosos para a empresa e no aproveitamento 

de oportunidades para os superar, mesmo perante dificuldades ou situações controversas. 

Nos níveis mais elevados, traduz-se no assumir de riscos empresariais calculados, tomando decisões com base na monitorização dos 

resultados e em análises de custo-benefício. 

Orientação para Constrói relações profissionais baseadas no objectivo comum, interessando-se e pondo todo o seu rigor na tarefa bem feita. 



o Cliente  

(externo/interno) 

Procura e garante que a informação esteja sempre presente, informa a chefia e colegas de trabalho sobre inconformidades, problemas, 

dúvidas, procurando a melhor solução. 

Procura satisfazer as expectativas e as necessidades implícitas e explicitas do cliente interno/externo, fazendo uso de todos os recursos, 

politicas e oportunidades disponíveis, e orientando o seu comportamento para o alcance e satisfação das mesmas, através de uma relação 

de empatia, respeito e disponibilidade, como forma de antecipar as necessidades futuras dos clientes e garantir a eficiência interna 

essencial à prestação de um serviço adequado ao cliente final. 

Acompanha constantemente os clientes ao longo do desenvolvimento do projecto, captando as suas necessidades e dando-lhes soluções 

com valor acrescido.  

Estabelece contextos positivos de relação e resolução de problemas que podem acontecer. 

Trabalha de forma construtiva com os clientes, com a premissa ganhar-ganhar para ambas as partes. 

Utiliza de forma sistemática e estruturada a informação gerada na relação cliente-fornecedor, analisando-a e obtendo aplicações que 

melhorem os indicadores, que possam tornar a empresa mais competitiva:- Diminuir reclamações- Rentabilizar processos- Eleger 

consultores com elevada experiência no mercado da formação. 

Trabalho em 

Equipa 

Colabora partilhando planos, informação e recursos. 

Define e conhece claramente os objectivos, funções e responsabilidade dentro da equipa 

Apoia os colegas na resolução de situações complexas 

Motiva e incentiva os colegas a partilharem informação e o conhecimento de que são detentores 

Procura o debate de ideias 

Orienta o seu comportamento para o desenvolvimento da cooperação e da colaboração no seio da equipa, fomentando a responsabilidade 

solidária face aos objectivos e à partilha de meios e recursos, visando o alcance de objectivos comuns. 

Responsabilidade 

e Integridade 

Reconhece o seu papel na prossecução da missão e concretização dos objectivos da empresa, respondendo às solicitações que lhe são 

colocadas no âmbito do seu posto de trabalho. 

No desenvolvimento do seu trabalho procura uma relação de mútuo benefício e que se mantenha ao longo do tempo 

Tomada de 

decisão 

Adopta um processo sistemático de tomada de decisão, recorrendo à experiência e conhecimentos adquiridos, ponderando todas as 

consequências possíveis que a mesma pode originar no presente e no futuro, por forma a tomar a decisão mais adequada e ajustada aos 

objectivos globais da organização. 

Flexibilidade 

Adapta-se e trabalha eficazmente em situações distintas, ambíguas e/ou variadas, com grupos e processos diversos, alterando o seu 

comportamento, quando necessário, para atingir um objectivo, ajustando-o com eficácia, consoante as necessidades dos diferentes 

contextos, tarefas, responsabilidades e pessoas. 



Resistência à 

Tensão 

Mantém a estabilidade emocional, e um comportamento profissional eficaz, mesmo perante contrariedades ou situações de pressão, 

demonstrando contenção, paciência, evidenciando controle sobre as suas emoções e mantendo uma atitude positiva. 

Iniciativa de 

Melhoria 

Contínua 

Adopta uma atitude empreendedora e enfrenta com entusiasmo sugestões orientadas para uma constante melhoria 

Apresenta soluções perante os problemas do quotidiano, tomando iniciativa e tentando resolve-los. 

Manifesta uma atitude positiva, sempre em busca da eficácia e eficiência do sistema. Aposta sem dúvidas na melhoria continua. Está 

convencido que as suas contribuições serão valorizadas positivamente na empresa. 

Tem habitualmente uma postura activa e dinâmica, respondendo às solicitações e desafios profissionais. 

Resolução de 

Problemas 

Analisa situações de trabalho e torna clara e compreensíveis situações mais complexas. 

Demonstra destreza para solucionar um problema, analisando as relações de causa efeito e estabelecendo prioridades de actuação. 

Nos níveis mais elevados implica a formulação de ideias e formas alternativas de actuação que acrescem valor para a equipa e para a 

empresa. 

Negociação e 

persuasão 

Utiliza estilos e métodos apropriados para persuadir os outros, conseguindo o seu acordo ou aceitação de uma ideia, plano, actividade ou 

produto, explorando posições e alternativas que lhe permitam uma argumentação objectiva, de forma a atingir os resultados 

percepcionados como benéficos. 

Qualidade 

Procura realizar as suas tarefas com a eficácia e a eficiência que permita a "conquista" e a fidelização do cliente 

Correcta aplicação dos procedimentos que dizem respeito à função 

Prevê e implementa constantemente oportunidades de melhoria nas diferentes actividades do seu plano de acção e apresenta várias 

alternativas, revelando preocupação constante com a progressão contínua da eficiência do seu trabalho. 

Gestão de 

Recursos 
Utilização de boas práticas a nível da gestão de material, realização de reciclagem, reutilização. 

Assiduidade / 

Pontualidade 
Cumpre o horário normal de trabalho, antecipando, quando possível, e justificando sempre as suas ausências. 

 



 

 

 

 

  

DESCRITIVO 
DE 

FUNÇÕES 

GLOBAL ESTRATÉGIAS 

2012/2013 



 
1 

 

Direção 

Departamento de Suporte 

Informático 
 Administrativo e 

Financeiro 

Departamento de Negócios 

Inter-Empresas 

Assistência ao 
Cliente 

Marketing 

Intra-Empresas / Soluções de 
Formação 

Formação e 
Desenvolvimento 

Gestão da 
Formação 

Logística 

Venda 

Organigrama da Empresa



 
2 

 

Direção 

 

Título da Função: 

Diretora Geral 

 

Principal Objetivo da Função: 

Responsável pela Empresa 

 

Competências: 

 Estabelecimento das Estratégias e dos Planos de Acão da Empresa 

 Desenvolvimento do Negócio 

 Coordenação do trabalho desenvolvido pelos vários departamentos 

 

Atividades a Realizar: 

 Participa na definição dos objetivos da empresa ou organismo 

 Elabora as linhas de atuação e programas de execução da política a implementar, em 

colaboração com os quadros superiores das várias áreas, designadamente, produção, 

financeira, comercial e recursos humanos.  

 Realiza prospeção comercial e estabelece parcerias. 

 Acompanha o trabalho executado pela equipa de vendas 

 Estabelece estratégias para a realização da atividade comercial 

 Coordena as atividades das diferentes áreas funcionais 

 Controla as atividades e os resultados obtidos 

 Supervisiona os trabalhadores 

 Introduz as medidas corretivas e os ajustamentos necessários de forma à obtenção dos 

objetivos estabelecidos 

 Representa a empresa nas suas relações com terceiros, designadamente, com os 

poderes públicos e outras entidades. 

  



 
3 

 

Departamento de Informática 

 

Título da Função: 

Técnico de Informática 

 

Principal Objetivo da Função: 

Assegurar o correto funcionamento interno da empresa a nível informático 

 

Competências: 

 Manutenção e Gestão dos equipamentos informáticos 

 Melhoria contínua dos serviços informáticos 

 Administrador dos sistemas informáticos 

 

Atividades a Realizar: 

 Procede à manutenção dos equipamentos informáticos. 

 Gere o material informático, procedendo à aquisição do mesmo quando necessário. 

 Desenvolve plataformas de suporte informático (CRM, Primavera). 

 Define e trabalha sobre uma estrutura de dados, em correlação com o Marketing. 

 Desenvolve ferramentas para a simplificação de tarefas. 

 Identifica os fatores relevantes no âmbito do aparecimento e evolução da informática. 

 Utiliza as técnicas de instalação, configuração e execução de operações de 

manutenção sobre o sistema informático. 

 Estabelece relações com os fornecedores externos. 

 Procede à administração de rede. 

 Realiza Help desk. 

 Utiliza as técnicas de configuração de protocolos de rede. 

 Implementa medidas de segurança na criação de uma infraestrutura de rede de 

computadores. 

 Dá apoio informático às salas de formação. 

  



 
4 

 

Departamento Administrativo e Financeiro 

 

Título da Função: 

Técnico Administrativo e Financeiro 

 

Principal Objetivo da Função: 

Gerir os recursos financeiros e materiais da empresa, bem como as questões relacionadas com 

o espaço físico da empresa. 

 

Competências: 

 Gestão da Contabilidade interna 

 Contacto com Fornecedores, Formadores e Clientes a respeito dos pagamentos 

 Gestão de Escritório, a nível dos recursos humanos e materiais 

 

Atividades a Realizar: 

 Regista a entrada, o lançamento e o arquivo de todos os documentos de contabilidade. 

 Regista e numera os movimentos de entrada e saída mensais (caixa). 

 Emite e verificar as faturas, notas de crédito e débito e recibos. 

 Prepara informação financeira. 

 Emite notas de pagamento. 

 Prepara depósitos e fotocopia todos os cheques. 

 Faz o processamento salarial. 

 Verifica a lista de pagamentos/assinaturas e o relatório de fecho. 

 IRS/TSU. 

 Procede à faturação dos serviços comprados pelos clientes. 

 Procede à cobrança de faturas em atraso por parte de clientes. 

 Prepara as listas de pagamento para seminários. 

 Emite e controla os pagamentos a fornecedores, formadores e hospedeiros. 

 Envio mensal de informação detalhada a formadores. 

 Gere do arquivo. 

 Encomenda, gere e controla o stock do material de escritório, limpeza e higiene. 

 Mantém atualizados os seguros de trabalho (comunicar alterações que ocorram). 

 Gere os Recursos Humanos do ponto de vista administrativo. 

  



 
5 

 

Departamento de Assistência ao Cliente 

 

Título da Função: 

Apoio e Assistência ao Cliente 

 

Principal Objetivo da Função: 

Comercializar Produtos e Gerir Clientes. 

 

Competências: 

 Assistência ao Cliente 

 Gestão Logística 

 Gestão da Informação  

 Gestão da Formação 

 

Atividades a Realizar: 

 Atende e procede à triagem e encaminhamento de telefonemas. 

 Presta o esclarecimento de informações. 

 Insere e procede ao tratamento dos questionários Intra e Inter empresas. 

 Gere o calendário de formações Inter-Empresas. 

 Gere as inscrições nos cursos Inter-Empresas. 

 Gere as anulações de seminários, alterações de hotel, data de seminários e de 

participantes. 

 Gere e realiza o processo de tratamento de queixas e reclamações. 

 Introduz e envia confirmações e recordatórios. 

 Identifica e estabelece contacto com os formadores. 

 Coordena a área inter-empresas operacional. 

 Coordena a equipa de formadores. 

 Acompanha e coordena pedagogicamente os cursos. 

 Envia documentos e declarações solicitados no âmbito dos procedimentos de 

qualidade. 

 Dá apoio aos recursos humanos do ponto de vista estratégico 

  



 
6 

 

Departamento de Marketing 

 

Título da Função: 

Técnico de Marketing 

 

Principal Objetivo da Função: 

Desenvolver o Marketing que promove a imagem e o produto da empresa. 

 

Competências: 

 Gestão dos canais de realização de marketing  

 Coordenação de toda a atividade de marketing da empresa 

 Supervisão das atividades de marketing 

 Tomada de Decisão sobre a calendarização e as ofertas sobre os cursos de formação 

inter-empresas  

 

Atividades a Realizar: 

 Define calendário e oferta inter-empresas. 

 Planifica e calendariza as ações de mailing, faxmailing, e-mailing, anúncios, sms. 

 Gere o website. 

 Realiza a programação de bases de dados para o canal de marketing direto 

emailing/fax. 

 Atualiza os conteúdos para site. 

 Realiza marketing digital. 

 Coordena das atividades inerentes a marketing na internet: Google, site,... 

 Coordena planos de comercialização e comunicação de produtos. 

 Define estratégias de comunicação. 

 Supervisiona ações de marketing: Mailing, Faxmailing, e e-mailing. 

 Supervisiona a base de dados. 

 Procede ao controlo orçamental dos objetivos e custos do departamento. 

 Aprova os materiais a utilizar em marketing: folhetos ou cartafax final, anúncios e 

banners. 

  



 
7 

 

Departamento Gestão da Formação 

 

Título da Função: 

Técnico de Formação 

 

Principal Objetivo da Função: 

Desenho, implementação e acompanhamento de projetos formativos; Gestão de projetos co-

financiados; Coordenação da qualidade da formação na empresa 

 

Competências: 

 Gestão de Projetos Formativos 

 Manutenção da Qualidade da Formação 

 Organização Interna do Departamento 

 

Atividades a Realizar: 

 Elabora propostas de formação Intra-empresas. 

 Coordena e gere as ações de formação. 

 Elabora e mantém atualizado o processo de certificação. 

 Elabora candidaturas ao QREN. 

 Gere projetos de outsourcing de formação. 

 Organiza os Dossiers Pedagógicos Intra-empresas. 

 Realiza o Follow-up de propostas apresentadas. 

 Faz prospeções e o agendamento de reuniões. 

 Realiza reuniões comerciais no âmbito da consultoria QREN e formação Intra-

empresas. 

 Recruta e seleciona os formadores. 

 Procede ao controlo orçamental dos objetivos e dos custos do departamento. 
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Departamento Gestão da Formação na modalidade e-learning 

 

Título da Função: 

Coordenador Pedagógico 

 

Principal Objetivo da Função: 

Desenho, planeamento e implementação de Projetos de Formação: e-learning e b-learning 

 

Competências: 

 Coordenação Pedagógica  

 Dinamização dos projetos formativos  

 Gestão da Formação 

 

Atividades a Realizar: 

 Acompanha diariamente os cursos, pelo apoio pedagógico aos formandos. 

 Coordena pedagogicamente os cursos, a par com o tutor. 

 Acompanha e coordena o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores na 

modalidade b-learning. 

 Elabora propostas intra-empresas solicitadas ao departamento de formação a distância. 

 Elabora programas de formação. 

 Didatiza os manuais de formação e os respetivos conteúdos, adaptando-os à 

modalidade de formação a distância. 

 Elabora o material pedagógico de acompanhamento e organização da formação (plano 

de trabalho do formando, plano de trabalho do formador, ficha de acompanhamento do 

formando, relatório de entrega de atividade). 

 Valida a versão do curso na plataforma, certificando-se que todos os ficheiros e layout 

do curso estão corretos. 

 Elabora o desenho instrucional. 

 Gere e procede à manutenção da plataforma para os cursos de Portugal e Angola. 

 Gere os formadores consoante os projetos a serem desenvolvidos. 
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Departamento de Logística 

 

Título da Função: 

Técnico de Secretariado de Apoio à Formação 

 

Principal Objetivo da Função: 

Responsável pela gestão da logística inerente à realização das ações de formação intra-

empresas e intra-empresas 

 

Competências: 

 Organização da logística das ações de formação 

 Organização interna do departamento 

 Gestão da formação inter e intra-empresas 

 Apoio ao departamento das soluções intra-empresas 

 

Atividades a Realizar: 

 Coordena toda a logística inerente às ações de formação intra-empresas. 

 Organiza os manuais para a formação e trata da sua impressão. 

 Prepara o material para a realização das formações (listas de participantes, registo de 

ocorrências, relatório do formador, folha de sumários, itinerários pedagógicos). 

 Envia o material para a realização das formações (pedido de estafeta para a recolha do 

material, folha de caixa, preenchimento de guia de transporte; pedido de recolhas de material 

de sobra). 

 Gere os fornecedores. 

 Agenda e gere as viagens e estadias dos formadores, enviando posteriormente por 

email toda a informação sobre a mesma ao formador. 

 Controla o stock de material logístico. 

 Elabora o calendário de saídas do material. 

 Envia e-mail para o departamento de contabilidade e para o responsável da formação 

com os respetivos códigos de cliente e de formação. 

 Insere as fichas de identificação no sistema para a emissão dos certificados. 
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 Controla a faturação dos serviços de estafetas/gráfica/hotéis/outras compras. 

 Cria os códigos das formações. 

 Acompanha e gere a logística e salas na formação inter-empresas. 

 Insere as inscrições dos formandos nos cursos. 

 Emite e envia os diplomas de cada curso. 

 Cria os itinerários pedagógicos. 

 Controla os questionários e converte os mesmos para o formato pdf. 

 Elabora propostas de formação intra-empresas. 
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Departamento de Vendas 

 

Título da Função: 

Senior Account Manager 

 

Principal Objetivo da Função: 

Realizar a consultoria junto dos clientes; Vender os produtos de formação; Gerir a carteira de 

clientes 

 

Competências: 

 Prospeção Comercial 

 Acompanhamento de Clientes/Fidelização 

 Negociação Comercial/Fecho de Vendas 

 Diagnóstico de necessidades do cliente 

 

Atividades a Realizar: 

 Procura ativamente estabelecer contacto (via telefone e/ou via e-mail) com novos 

clientes, agendando reuniões para apresentação da empresa e divulgação das soluções. 

 Adapta a informação de acordo com as necessidades do cliente, com vista ao 

desenvolvimento e apresentação de propostas de formação especificas e adaptadas que 

permitam dar resposta às suas expectativas. 

 Avalia as informações recolhidas e decide qual o processo a adotar. 

 Promove regularmente contactos com os clientes para disponibilizar novas 

soluções/ofertas formativas e acompanhar eventuais necessidades a médio e longo prazo, 

demonstrando perseverança na sua fidelização. 

 Realiza follow-up telefónico e presencial das propostas apresentadas e acções de 

marketing comercial. 

 Gere a carteira de clientes, acompanhando regularmente o desenvolvimento do 

cliente. 

 Transmite a informação à equipa pedagógica de forma clara e de acordo com o 

acordado com o cliente. 

 Esclarece questões tidas com as especificidades da empresa-cliente que a equipa 

pedagógica possa apresentar aquando da elaboração das propostas. 
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 Conhece e utiliza as técnicas mais adequadas ao seu trabalho, assim como domina os 

sistemas informáticos necessários para a consecução do trabalho. 

 



As Ações de Formação que constam no Plano de Formação 

Acção de 

Formação 
Venda Estratégica, com recurso à PNL Negociação e Persuasão Comunicação Interpessoal 

Duração  7 Horas 7 Horas 7 Horas 

Modalidade Ação de Formação (presencial) Ação de Formação (presencial) Ação de Formação (presencial) 

Objectivos 

(No final da 

acção de 

Formação os 

formandos 

deverão ser 

capazes de…) 

- Estabelecer comunicações assertivas e orientadas 

para os interesses do cliente. 

- Procurar responder às dúvidas que os clientes 

apresentem 

- Apresentar de forma estratégica as ofertas 

formativas que a empresa detém 

- Conhecer as regras necessárias para actuar 

perante imprevistos e obstáculos. 

- Reconhecer a importância dos comportamentos e 

atitudes nos resultados de uma venda. 

 - Manter elevados níveis de motivação e de 

performance comercial. 

- Tomar decisões sob orientação para os resultados. 

- Gerir eficientemente uma negociação. 

- Compreender as necessidades do cliente, 

objectivos e resultados que pretende 

alcançar. 

- Estalebelecer relações de confiança mútua 

e de satisfação com o cliente. 

- Apresentar as suas ideias de modo 

coerente e persuasivo. 

- Expor diversas opções, flexibilizando-se 

de acordo com as especificidades. 

- Ser capaz de resolver problemas com base 

numa comunicação clara e na tomada de 

decisões, com orientação para os resultados. 

- Melhorar continuamente a sua actividade. 

- Aplicar a capacidade de escuta activa 

- Organizar informação de forma clara, 

objectiva e precisa, facilitando a tomada 

de decisão. 

- Gerir as comunicações não-verbais 

- O desenvolvimento de relações 

positivas com o cliente interno e externo 

- Rentabilizar o processo de 

comunicação, com recurso às 

tecnologias da informação e 

comunicação. 

- Adoptar uma postura profissional,  

confiante e adequada. 

Destinatários 

Comerciais 

Comerciais, Formação e 

Desenvolvimento (Qualidade, e-

learning e Logística) 

Comerciais, Formação e 

Desenvolvimento (Qualidade, e-

learning e Logística), Informatica e 

Atendimento ao Cliente  



As Ações de Formação que constam no Plano de Formação 

Acção de 

Formação 

O Stress: Um Bloqueador ao Desempenho 

Profissional 
Gestão de Projetos 

Duração  7 Horas 24 Horas 

Modalidade Workshop (presencial) Ação de Formação (presencial) 

Objectivos 

(No final da 

acção de 

Formação os 

formandos 

deverão ser 

capazes de…) 

- Identificar os fatores que imputam stress 

na realização das actividades. 

- Organizar estratégias facilitadoras para 

ultrapassar o stress. 

- Gerir o stress do quotidiano. 

- Resistir à tensão inevitavel face às 

exigências de cumprimento de prazos, por 

vezes curtos. 

- Adoptar uma postura de flexibilidade. 

- Gerir de forma eficaz projetos de formação. 

- Estruturar e planificar projetos de formação. 

- Identificar as prioridades e as diferentes etapas a seguir. 

- Definir objetivos concretizáveis. 

- Realizar momentos de avaliação ao longo do projeto. 

- Perspetivar os custos associados e os períodos em que cada fase será realizada. 

- Gerir os recursos materiais, financeiros e humanos envolvidos no projeto. 

- Adequar as metodologias pedagógicas à temática do projeto. 

- Assegurar que todas as fases permitem uma coerência de todo o projeto, 

mantendo a qualidade do mesmo. 

- Criar e utilizar sistemas de monitorização e controlo dos projetos. 

- Tomar decisões com base nos objectivos do projeto. 

Destinatários Todos os departamentos Comerciais, Formação e Desenvolvimento (Qualidade e e-learning) 

 

  



As Ações de Formação que constam no Plano de Formação 

Acção de 

Formação 
Língua Inglesa 

Ferramentas Web 2.0 aplicadas à 

Formação 
Avaliação da Formação 

Duração  35 Horas 40 Horas 7 Horas 

Modalidade Ação de Formação (b-learning) Ação de Formação (e-learning) Ação de Formação (presencial) 

Objectivos 

(No final da 

acção de 

Formação os 

formandos 

deverão ser 

capazes de…) 

- Elaborar documentos em inglês. 

- Desenvolver a capacidade de estabelecer uma 

comunicação escrita e oral correta com os 

clientes externos, com base nas estruturas da 

língua. 

- Mobilizar o vocabulário inglês no contexto 

empresarial. 

- Saber o que são comunidades de 

aprendizagem. 

- Elaborar conteúdos em e-learning. 

- Criar cenários de aprendizagem, 

consoante o projeto. 

- Avaliar os conteúdos digitais. 

- O acompanhamento e avaliação dos 

formandos. 

- Desenvolver as capacidades de 

Planificar, Desenvolver e 

Acompanhar o processo de 

avaliação da formação na 

organização. 

- Compreender os meios mais 

adequados para a avaliação. 

Destinatários Comerciais, Formação e Desenvolvimento 

(Qualidade), Logística 

Formação e Desenvolvimento 

(e-learning) 

Formação e Desenvolvimento 

(Qualidade) 

 

  



As Ações de Formação que constam no Plano de Formação 

Acção de 

Formação 
Gestão de Recursos Gestão de Prioridades Trabalho em Equipa 

Duração  2 Horas 7 Horas 14 Horas 

Modalidade Acção de Sensibilização Acção de Formação (Presencial) Acção de Formação (Presencial) 

Objectivos 

(No final da 

acção de 

Formação os 

formandos 

deverão ser 

capazes de…) 

- Gerir eficazmente o material disponível. 

- Rentabilizar os custos envolvidos. 

- Responsabilizar-se pela boa utilização dos 

materiais. 

- Realização de reciclagem e reutilização. 

- Desenhar um plano individual, com o 

mapeamento das várias actividades a 

realizar e as respectivas datas. 

- Estabelecer prioridades para a 

realização de todas as tarefas em mãos. 

- Evidenciar quais as áreas-chave. 

- Organizar o próprio local de trabalho, 

procurando uma rentabilização no tempo 

de procura e acesso à documentação 

necessária. 

 

- Partilhar o conhecimento interno. 

- Trabalhar com espirito de equipa 

e não de grupo. 

- Comunicar eficazmente entre 

todos os elementos da equipa. 

- Gerir os conflitos, através de 

estratégias de tomada de decisão e 

posterior implementação. 

- Promover uma atitude proactiva e 

cooperante na resolução de 

conflitos. 

- Alinhar-se aos objectivos 

organizacionais com orientação 

para os resultados. 

Destinatários Todos os departamentos Todos os departamentos Todos os departamentos 

 

  



As Ações de Formação que constam no Plano de Formação 

Acção de 

Formação 
Atendimento Telefónico   

Duração  7 Horas    

Modalidade Acção de Formação (Presencial)   

Objectivos 

(No final da 

acção de 

Formação os 

formandos 

deverão ser 

capazes de…) 

- Realizar um atendimento excepcional ao 

cliente. 

- Preocupar-se com a imagem que passa ao 

cliente através dos contactos que com ele 

estabelece. 

- Procurar realizar um diagnóstico de 

necessidades formativas que o cliente pretende 

ver colmatadas. 

- Realizar followps, solicitando feedbacks de 

forma a compreender a perspectiva que o 

cliente tem acerca das soluções formativas 

apresentadas. 

  

Destinatários Todos os departamentos   

 



Departamento Temática Sub Temática Descrição

Pesquisa . Procura de legislação de apoio

Elaboração de propostas de candidatura . Elaboração de propostas para enviar a clientes que eventualmente possam querer avançar com o processo de candidatura

. Realização de estudos de viabilidades dos projectos a nível financeiro, de forma a verificar se existe um nível positivo 

entre custo e beneficio, e verificar até que ponto a candidatura é aceite pelo POPH (com base no layout já construído)

  Elaboração de orçamentos detalhados sobre as empresas, tendo por base os planos de formação elaborados. Esse 

orçamento detalhado apresenta uma previsão dos custos que serão realizados ao longo da concretização do plano de 

formação / do projecto

Contratos de Formação e de Consultoria . Preparação dos contratos de prestação de serviços de formação e de consultoria das empresas

Introdução das informações no Sistema Integrado de Informação 

do Fundo Social Europeu (SIIFSE)
. Preenchimento dos ficheiros a imputar no SIIFSE dos projectos aprovados tanto para 2010 como para 2011

Elaboração de descritivos sobre os custos elegíveis, por rúbrica.
. Elaboração de descritivos dos custos elegíveis de cada candidatura ao POPH, como forma de demonstrar de que modo 

foram feitos os cálculos, segundo as rúbricas.

Carimbar as facturas consideradas no projecto . Carimbar as respectivas facturas que foram consideradas como despesas do projecto.

Emissão dos certificados
. Emissão dos certificados para todos os formandos para cada acção de formação que frequentaram para cada projecto 

que cada cliente desenvolveu.

Elaboração dos Dossiers Técnico-Pedagógicos

.Elaboração de Dossiers técnico-pedagógico, para cada acção e para cada cliente, incluindo a seguinte informação:

- Itinerário pedagógico;

- Cronograma;

- CV, CAP e Contrato prestação serviços com os formadores;

- Recursos didácticos: Manuais, textos de apoio e equipamentos didácticos;

- Folhas de inscrição;

- Lista de participantes;

- Folhas de registo de presenças;

- Folhas de registo de sumários e de ocorrências;

- Avaliação da satisfação/reacção dos formandos e formadores, das aprendizagens, do impacto (quando aplicáveis, sendo 

que a avaliação da satisfação/reacção assume caracter de obrigatoriedade).

. Gestão da formação, inserindo as informações referentes a cada acção e a cada formando. Cada formando fica com o 

seu historial de competências registado nessa mesma plataforma.  

. Gestão das Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) que decorreram durante o ano 2011

. Emissão dos certificados para todos os formandos que frequentaram as acções de formação e contacto com os 

formandos indicando a possibilidade de os levantarem

. Contactos com a ANQ e com o SIGO para obtenção de esclarecimento quanto a algumas questões técnicas

Recepção das decisões do POPH quanto às candidaturas 

submetidas

. Elaboração de contestações quanto às candidaturas indeferidas, cruzando com o plano de formação (objectivos e 

conteúdos propostos) e com a memória descritiva existente. O objectivo será indicar os pontos de discordância da 

decisão como forma de tentar que haja uma reconsideração da decisão efectivada.

Realização de auditorias a dossiers técnico-pedagógicos de clientes, de acordo com o POFC 

. Elaboração de relatórios quanto às auditorias realizadas, referindo o que foi detectado e apresentando sugestões de 

melhoria.

Departamento QREN / 

POPH

Realização de estudo de viabilidade dos projectos

Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e 

Formativa (SIGO)

Programa Operacional Factores de 

Competitividade (POFC)
Auditorias da Execução Física dos projectos

Eixo Prioritário 3 - Gestão e 

Aperfeiçoamento Profissional

Tipologia 3.2 - Formação Para a 

Inovação e Gestão

Eixo Prioritário 2 - Adaptabilidade 

e Aprendizagem ao Longo da Vida

Tipologia 2.3. - Formações 

Modulares Certificadas



Organização do trabalho a realizar
. Elaborar um cronograma com o plano de todas as tarefas a realizar durante o processo de organização da documentação 

para a auditoria, com a indicação do período em que seriam realizadas.

Organização e Elaboração da documentação necessária de 

apresentar em sede de auditoria

Os documentos a conceber são, portanto: - Balanço de actividades do ano de 2011; - Plano de Actividades para 2012;  - 

Manual de Actividades (o que fazer?);  - Manual de Procedimentos (como fazer?);

. Recolha das informações dos formadores que são necessárias para a renovação da certificação de que a Global 

Estratégias é detentora.

A documentação necessária é a seguinte: -CV; CAP; Ficha Curricular devidamente preenchida e assinada; Certificados de 

habilitação (que habilitem o formador a ministrar formação nas respectivas áreas).

Concursos Internacionais Pesquisa de convites para a apresentação de propostas formativas
. Pesquisa em diversos organismos internacionais quanto à existência de candidaturas abertas para apresentação de 

propostas de projectos de formação que permitam o desenvolvimento educativo e formativo da população.

. Envio dos conteúdos programáticos para a OTOC a fim de as acções de formação serem equiparadas para permitirem a 

atribuição de créditos aos formandos que são TOC, quando solicitação de nova acção. Mesmo que seja da mesma 

temática e com tudo igual é necessário pedir equiparação.

. Indicação à OTOC de alterações que possam surgir aos cursos já equiparados (alteração de data, localidade, nome dos 

formadores).

. Preenchimento do relatório de formação (com o número de horas de presenças assinaladas p cada formando) para 

enviar para a OTOC para que haja atribuição de créditos aos TOC's que frequentam a formação.

. Elaboração de propostas a medida dos clientes, ou seja, atendendo as suas necessidades, características e interesses 

demonstrados para o desenvolvimento de competências e atendendo ao público-alvo que pretendem atingir.

. Elaboração de propostas com base em Consultas enviadas pelos clientes, com especificidades realmente importantes.

. Colocação de anúncios procurando formadores

. Triagem dos currículos que se enquadram nos requisitos

. Actualização da base de dados com os respectivos detalhes

. Devido à mudança introduzida em Novembro de 2011, o Certificado de Competências Pedagógicas (CCP, 

anteriormente designado por CAP) é solicitado através da plataforma Netforce, com a alocação dos formandos às acções 

que frequentaram.

. Esta plataforma funciona como um diário de competências , em que cada utilizador tem acesso a todo o seu processo de 

aprendizagem.

. Houve a necessidade de solicitar a cada formando a sua inscrição na plataforma para que fosse possível associá-los à 

formação que frequentaram. A partir desse ponto foi possível introduzir todos os conteúdos referentes a cada módulo e 

colocar a classificação obtida por cada, indicando se houve aproveitamento ou não para a obtenção do CCP.

. Contacto com o apoio técnico do Netforce solicitando esclarecimento de dúvidas.

Gestão da Formação Pedagógica 

Inicial de Formadores em b-learning
Introdução das informações nas plataformas Netforce e SIGO

Processo de Certificação_DGERT

Recolha de documentação por parte dos formadores

Homologação de Cursos
Envio de documentação para a Ordem dos Técnicos Oficiais de 

Contas (OTOC)

Propostas Formativas Elaboração de propostas de formação a medida dos clientes

Formação para Angola e 

Moçambique

Pesquisa de Formadores para as áreas necessárias para Angola e 

Moçambique

Departamento da 

Formação e 

Desenvolvimento
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