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Resumo O presente trabalho incide sobre a responsabilidade dos formadores e 

do currículo de formação concretizado na Escola Náutica Infante D. 

Henrique para o desenvolvimento de competências profissionais dos 

futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante. Os objectivos de 

investigação foram identificar as dificuldades e conhecer os aspectos 

mais marcantes no inicio da actividade profissional dos Praticantes 

Pilotos, identificar insuficiências de formação devidas ao currículo das 

disciplinas e conhecer as opiniões dos Praticantes Pilotos sobre a 

responsabilidade dos seus formadores no processo e nos resultados de 

aprendizagem.

O quadro conceptual explora os conceitos de conhecimento 

profissional, de competência e de supervisão como processo de 

desenvolvimento e de formação.

Foi desenvolvido um estudo exploratório - descritivo, de natureza 

qualitativa, com um grupo de 10 estagiários do curso de Pilotagem 

denominados Praticantes Pilotos da Marinha Mercante portuguesa.

Para a recolha de dados foi utilizada a entrevista semi-directiva e foi 

aplicado um questionário.

Os resultados obtidos demonstram que os estagiários, após as 

dificuldades iniciais, desenvolveram um estágio sem grandes 

problemas mas a orientação do estágio para a aquisição de 

competências dependem da disponibilidade da tripulação do navio.

Os estagiários referem que a qualidade da formação dada na escola é 

boa e que os atributos dos docentes mais competentes são o rigor, a 

relação pedagógica, a metodologia de ensino e a avaliação justa.

Salientam, como aspectos negativos do curso, o ser demasiado teórico 

em algumas áreas e ter um programa curricular de certo modo muito 

pormenorizado, e chamam a atenção para o facto de ao longo de três 

anos de formação na escola terem pouco contacto com a prática nos

navios.

Palavras Chaves: Responsabilidade dos formadores, curriculum de 

formação, competências profissionais, dificuldades e aspectos mais 

marcantes no inicio da actividade profissional.



Abstract This study focuses on the responsibility of trainers and training 

curriculum implemented in Nautical School Infante D. Henrique to the 

development of professional skills of future Deck Officers of

Merchant Marine and its objective of research is to identify the 

difficulties and meet the most striking aspects at the beginning of the 

occupation of stage, identify shortcomings in training due to the 

curriculum of disciplines and know the views of future Deck Officers

on the responsibility of trainers in the process and results of learning.

The conceptual framework includes a review of the literature on 

concepts like the professional knowledge, skills, resources and 

supervision as a process of development and training.

It was developed an exploratory study - descriptive, qualitative in 

nature, with a group of 10 trainees of the course Deck Officers of 

Merchant Marine.

For the collection of data was used a semi-directive interview and the 

questionnaire.

The results show that the trainees after the initial difficulties 

developed a stage without major problems but the orientation of 

training to acquire skills depends on the crew of the ship, said that the 

quality of training given at school is good and that the attributes of 

more competent teachers are the accuracy, the pedagogical, the 

methodology of teaching and fair assessment.

Stress as negative aspects of the course too theoretical in some areas, 

to have a curriculum in a way very detailed and draw attention to the 

fact that over three years of training in school have little contact with 

the vessels.

Key words: Liability of trainers, curriculum of training, professional 

skills, the most striking aspects and difficulties at the beginning of the 

work.
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Introdução

O presente trabalho pretende relatar uma investigação feita sobre a 

responsabilidade dos formadores e do currículo de formação concretizado na Escola 

Náutica Infante D. Henrique para o desenvolvimento de competências profissionais dos 

futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante.

A Escola Náutica Infante D. Henrique é a única Escola Nacional vocacionada 

para a formação de Oficiais da Marinha Mercante e de quadros superiores para o sector 

dos transportes marítimos e actividades portuárias. 

Actualmente, a Escola Náutica Infante D. Henrique ministra cinco licenciaturas 

nos seguintes cursos:

 Curso de Pilotagem 

 Curso de Engenharia de Máquinas Marítimas

 Curso de Engenharia de Sistemas Electrónicos Marítimos 

 Curso de Gestão de Transportes

 Curso de Administração e Gestão de Negócios Portuários

O 1º ciclo do Curso de Pilotagem confere uma licenciatura, mediante a qual os 

alunos têm acesso a uma Cédula Marítima que os habilita a embarcar em navios da 

Marinha Mercante com a categoria de Praticante Piloto. 

Durante doze meses de embarque, a bordo dos navios, os Praticantes Pilotos 

fazem um estágio de formação acompanhado pelos Oficiais de bordo e elaboram um 

relatório desse estágio.

No final deste período de embarque o Relatório de Estágio é entregue para 

avaliação. Após a avaliação positiva do Relatório de Estágio passam à categoria de 
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Oficiais Pilotos de 2ª Classe da Marinha Mercante Portuguesa e simultaneamente obtém

um Certificado de Competência de Oficial Chefe de Quarto de Navegação.

O objectivo central deste trabalho foi identificar as dificuldades e conhecer os 

aspectos mais marcantes no início da actividade profissional dos Praticantes Pilotos, as 

suas insuficiências de formação e conhecer as opiniões dos Praticantes Pilotos sobre a 

responsabilidade dos formadores no processo e nos resultados de aprendizagem.

Esta investigação surgiu, num âmbito académico, de elaboração de uma 

dissertação de Mestrado, mas pretende-se, simultaneamente, que tenha interesse para os 

profissionais da Marinha Mercante e para a própria instituição.

Este estudo tem justificada a pertinência social e científica, uma vez que, para 

além de poder contribuir para melhorar a formação profissional dos futuros Oficiais de 

Pilotagem da Marinha Mercante, poderá, também, contribuir para identificar as 

dificuldades no início da actividade profissional dos Praticantes pilotos

Este estudo também é importante porque procura suscitar a reflexão sobre 

questões relevantes, em termos de competências, na perspectiva de quem tem de as 

colocar em acção e que no caso em apreço são os futuros Oficiais de Pilotagem da 

Marinha Mercante.

É preciso formar profissionais capazes de desenvolver condutas profissionais e 

de saberem agir em contextos singulares. Interessa ter profissionais competentes e, para 

isso, é necessário guiá-los, apoiá-los e orientá-los. Profissionais competentes 

contribuem para o desenvolvimento da sociedade e para a dignificação profissional.

Fazendo nós parte da Escola Náutica, temos todo o interesse em aprofundar 

todas as questões conexas com a formação dos futuros profissionais, sobretudo, aquelas 

que se prendem com o desenvolvimento de competências. Para formar sujeitos é 

fundamental formar de um modo responsável os formadores. 
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De modo a desenvolvermos este trabalho, considerámos adequado seguir uma 

metodologia qualitativa, por permitir apreender os fenómenos com base nas 

experiências dos sujeitos e com respeito ao modo como interpretam essas experiências.



17

PARTE I

ENQUADRAMENTO TEÓRICO E 
CONCEPTUAL DO ESTUDO
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1. O Conhecimento Profissional – O caso dos Oficiais de Pilotagem

A natureza do conhecimento profissional tem vindo a ser analisada de acordo com 

diferentes perspectivas, sendo notórias as dicotomias existentes entre elas. Eraut (1994: 

19) refere tais contrastes dizendo que essas prespectivas «(…) include the contrasts 

between theory and practice, public knowledge, analytic and intuitive thinking. In each 

case the contrast tends to be taken to extremes which serve to disguise rather elucidate 

the nature of professional thought and action».   

O conhecimento profissional é construído através da experiência e a sua natureza 

depende da aquisição cumulativa, da selecção e da interpretação dessa experiência. O 

conhecimento teórico que é adquirido através do ensino tem de ser adaptado de modo a 

poder corresponder às exigências particulares de cada situação. Isto requer muito mais 

do que uma simples aplicação da teoria. Segundo Eraut (1994: 27) «Theories have to be 

interpreted in order to be used».

Oakesholt (1962) referido por Eraut (1994: 42) refere que em termos de 

conhecimento profissional deve-se distinguir entre conhecimento técnico e 

conhecimento prático: «Technical knowledge is capable of written codification; but 

practical knowlwdge is expressed only in practice and learned only through experience 

with practice».

Ainda de acordo com Eraut (1994), uma grande proporção de aprendizagem 

associada a uma qualquer mudança na prática tem lugar em contexto de utilização. Diz 

o autor (1994: 33) «It is customary to talk as if knowledge is first acquired and then 

subsequently, if circumstances permit, used. I would argue that this is a false 

assumption, even in the academic context. (…) Some learning is associated with new 

input; some with new use; and some, no doubt with the period in between when there 

may be reflection on input or contemplation use. Not only does an idea get reinterpreted 

during use in accord with the reciprocal relationship between theory and practice (…), 

but it may even need to be used before it can acquire any significant meaning for the 

user». 
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A pessoa desenvolve a sua actividade em diferentes contextos que lhe 

possibilitam diferentes aprendizagens. No entanto, existe pouca transferência imediata 

de aprendizagem de um contexto para um outro. A este propósito, Eraut (1994: 33) 

refere «Using an idea in one context does not enable it to be used in another context 

without considerable further learning taking place. The ability to use certain ideas about 

teaching in academic essays or school documents does not greatly increase the 

probability of being able to use those ideas in the classroom».

O processo de tornar-se um profissional envolve a aprendizagem de lidar com 

casos e situações de um modo rápido e eficiente, e isto pode ser conseguido (Eraut, 

1994: 43) «(…) by reducing the range of possible ways of thinking about them to 

manageable proportions».

A preparação do profissional da Marinha Mercante de Pilotagem, tal como sucede 

com qualquer outro profissional, inicia-se na escola. Desde o século XVIII que se 

generalizou o conceito do oficial da Marinha formado e treinado numa escola, de modo 

a dar-lhe uma formação mais sólida. Em Portugal, esta ideia concretizou-se com a 

criação da “Aula Náutica”, em Lisboa e no Porto”. O seu objectivo era, então, o ensino 

da ciência náutica aos oficiais da Marinha e demais interessados.

Com o passar dos séculos, surgiram alterações substanciais no panorama do 

ensino náutico, mas a ideia é sempre a de preparar profissionais com competência e 

eficiência em questões técnicas de interesse para a navegação.

Em 1948, foi criada, em Genebra, a Organização Marítima Internacional (IMO), 

com o objectivo de instituir um sistema de colaboração entre Governos relativamente a 

questões técnicas de interesse para a navegação comercial internacional. Compete-lhe, 

também, encorajar a adopção geral de normas relativas à segurança marítima e à 

eficácia da navegação. A IMO tem tido um papel importante em termos de segurança 

marítima e de combate à poluição. A sua missão é conseguir transporte seguro e eficaz 

em oceanos limpos.

Sendo o transporte marítimo o maior segmento da indústria mundial de 

transportes, servindo mais de 90 por cento das trocas internacionais do comércio global, 
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houve, assim, a necessidade de criar padrões internacionais para regular o sector que 

possam ser aceites e adoptados por todas as partes. As medidas preconizadas têm de ser 

apreendidas, de modo a poderem ser integralmente aplicadas no dia-a-dia no trabalho 

dos profissionais da Marinha Mercante.

Assim, a preparação deste pessoal envolve múltiplas exigências, uma vez que não 

basta possuírem conhecimentos teóricos. Estes profissionais necessitam de preencher 

normas mínimas de competência. A Convenção de STCW de 1978 estabeleceu as 

exigências básicas para a formação, certificação e de serviço de quartos para os 

marítimos a nível internacional. Assim, foram estabelecidos os princípios básicos a 

serem observados durante um quarto de navegação, cobrindo matérias como 

procedimentos durante um quarto, aptidão para o fazer, equipamento de navegação, 

deveres e responsabilidades durante a navegação, os deveres do vigia, navegação com 

piloto da barra a bordo e na protecção do meio marinho. Os regulamentos incluem, 

também, os princípios básicos a observar durante o quarto na estadia em porto e durante 

as operações de carga e descarga de cargas perigosas.

Ao longo dos anos, têm vindo a ser realizadas emendas ao Código de STCW com 

o propósito de melhorar os padrões mínimos de competência dos tripulantes em relação 

à segurança da carga e em operações de carga e descarga.

As emendas de 1995, fizeram uma revisão completa da convenção e entraram 

em vigor em 1 Fevereiro 1997. Representaram a maior revisão da convenção, em 

resposta a uma necessidade reconhecida de a actualizar. Uma das características 

principais da revisão foi a divisão dos anexo técnico em regulamentos, divididos em 

capítulos como antes, e no novo Código STCW, que introduziu muitos regulamentos 

técnicos novos. A parte “A” do código é obrigatória e quanto à parte “B” é 

recomendado o seu comprimento.
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O Código STCW estabelece o grau de eficiência a ser alcançado de modo a 

obter-se um adequado exercício de funções a bordo de um navio.

Os regulamentos contidos na convenção são suportados por secções no código 

STCW. Geralmente, a convenção contém as exigências básicas que são ampliadas e 

explicadas no código. 

A Parte “A” do código é obrigatória. Os padrões mínimos da competência requeridos 

para o pessoal marítimo são dados em detalhe numa série de tabelas. O capítulo II do 

código, por exemplo, trata dos requisitos mínimos obrigatórios para a certificação de 

oficiais chefes de quarto de navegação de navios com arqueação bruta igual ou

superior a 500 t.

A Parte “B” do código contém a orientação recomendada com o objectivo de 

ajudar os países a executar a convenção. As medidas sugeridas não são imperativas e os 

exemplos dados são somente ilustrativos de como determinadas exigências da 

convenção podem ser compridas. Entretanto, as recomendações no geral, representam 

uma aproximação que foi harmonizada por discussões dentro de IMO e por consulta

com outras organizações internacionais.

Os objectivos da convenção não podem ser atingidos sem a competência dos 

formadores, os quais começam por desenvolver a aprendizagem dos estudantes. As 

competências exigidas a um formador de ensino náutico, são a construção do 

curriculum do curso, seleccionar as actividades apropriadas para cada aprendizagem, 

preparação e uso das novas tecnologias, o uso de simuladores e garantir as qualidades 

dos padrões e a sua avaliação.

Talvez o maior desafio do ensino náutico, no século XXI, não seja a certificação 

de um sistema de qualidade ou adquirir simuladores certificados para a formação, mas 

sim haver formadores qualificados e experientes para o cumprimento dos requisitos do 

código STCW. De acordo com a convenção, a qualificação e experiência dos 
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formadores devem ser claramente identificadas para que áreas de formação têm

competência para leccionar.

Uma alteração de grande importância na convenção é a criação de certificados de 

competência para todos os Oficiais, indicando a habilitação para o desempenho das 

funções.

Há, assim, uma preocupação com a formação dos profissionais de modo a dar-lhes 

as bases teóricas que depois terão de ter a sua concretização nas situações complexas e 

novas do dia a dia.

Estabelecem-se normas de competência, designando-se o nível de aptidão que 

deve ser alcançado pelos alunos de modo a poderem ter um desempenho adequado de 

funções a bordo dos navios e em conformidade com os critérios internacionalmente 

reconhecidos que compreendem normas ou níveis prescritos de conhecimentos, de 

compreensão ou de demonstração de aptidões.

A formação a bordo é obrigatória, num período de 12 meses de embarque com a

entrega do relatório de estágio de praticante. A avaliação do mesmo é feita para a 

obtenção do certificado de competência de Oficial Chefe de Quarto.

Todo o candidato deverá demonstrar a sua competência para assumir, ao nível 

operacional, as suas tarefas, serviços e responsabilidades. Torna-se necessário 

desenvolver um perfil de competências específicas que claramente demonstre aqueles 

aspectos do trabalho no qual cada profissional é competente. A este propósito, pode ler-

se em Fisher e Muirhead (2005: 6) «Thus a competency based qualification is a 

statement of competence that incorporates assessment of skill, knowledge and 

understanding, and an ability to apply skills, knowledge and understanding to the proper 

performance of tasks, duties and responsibilities aboard ship. It is a process of 

comparing evidence of competence against a standard».

As especificações das normas mínimas de competência para os oficiais chefes de 

quarto de navegação estão contidas no quadro A-II/1. A coluna 1 indica a 

“Competência”, a coluna 2 “Conhecimentos, compreensão e aptidão”, a coluna 3 
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“Métodos de demonstração da competência” e a coluna 4 “Critérios de avaliação da 

competência”.

As competência a adquirir são as seguintes:

Função: navegação ao nível operacional

 Planeamento, condução da viagem e determinação da posição do navio.

 Manutenção de quartos de navegação em condições de segurança.

 Utilização do radar e do ARPA para preservação da segurança da navegação.

 Resposta a emergências 

 Resposta a um sinal de pedido de socorro 

 Uso do Vocabulário Padrão para a Navegação Marítima com as alterações 

introduzidas pela Fraseologia Padrão nas Comunicações Marítimas da IMO e 

uso da língua inglesa nas formas oral e escrita.

- Transmissão e recepção de informações através de sinais visuais.

- Manobra do navio.

Função: manuseamento da carga e estiva ao nível operacional

 Controlo das operações de carga, estiva, peamento e descarga das cargas e 

precauções durante a viagem.

 Garantia do cumprimento dos requisitos de prevenção contra a poluição 

marítima.

 Manutenção da navegabilidade do navio

 Prevenção, controlo e combate a incêndios a bordo.

 Operação dos meios de salvação 

 Prestação de primeiros socorros médicos a bordo.

 Controlo do cumprimento de requisitos legais.
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O desenvolvimento do conhecimento profissional depende da capacidade e 

disposição contínua de aprender através do corpo de conhecimentos codificados e da 

experiência. Isto requer mais do que ser adequadamente qualificado. Por exemplo, a 

bordo do navio são precisos profissionais capazes de prestarem um serviço adequado e 

que revelem ser competentes.    

Ideias teóricas, por regra, não podem ser aplicadas, como dizem os ingleses, “off-

the-shelf”, mas têm de ser pensadas e trabalhadas. Um profissional com uma decisão 

imediata para tomar, muito dificilmente encontra tempo para pensar com calma e para 

trabalhar sobre ela. Assim, a relevância do conhecimento teórico depende menos da sua 

presumida validade do que da habilidade e da vontade das pessoas para o usar. De 

acordo com Eraut (1994: 43) «This is mainly determined by individual professionals 

and their work-context, but is also affected by the way in which the knowledge is 

introduced and linked to their ongoing professional concerns».

A eficiência da maioria dos profissionais encontra-se largamente dependente do 

conhecimento e do saber-fazer que têm relativamente a cada situação, a cada caso, a 

cada problema. Muito do conhecimento provém da experiência com casos prévios. 

Assim, o seu uso envolve um processo de generalização. Alguma ideia, procedimento 

ou acção usada numa situação prévia poderá ser considerada aplicável a uma situação 

nova. Igualmente o conhecimento pode advir da experiência de outras pessoas. Refere 

Eraut (1994: 44) «While most of the previous cases scanned for this purpose are likely 

to be the professional’s own experience, some may be known only through the reporting 

of other people’s experience (…)».

Um conhecimento novo não pode ser usado sem ser integrado no estilo de 

trabalho de uma pessoa, pois só assim se tornará viável a ocorrência de mudanças na sua 

prática. Nem sempre se dá a devida atenção e valorização aos novos conhecimentos 

criados pelos profissionais através da sua prática, talvez por serem diferentes daqueles 

que são criados pelos investigadores. A este propósito, refere Eraut (1994: 56) «(…) the 

knowledge-development potential of practitioners is under-exploited (…). Much of their 

knowledge creation is particularistic, transferred from one case to another only by 

associative or interpretative generalization. Further knowledge derives from case 

experience and organizes it in ways that encourage its further development. But there is 
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no tradition of engaging in such behaviour in most professional work contexts, and 

knowledge development receives little attention in an action-oriented environment».

Os profissionais precisam de estabelecer relações próximas e devem assumir 

responsabilidades comuns em termos de criação e desenvolvimento de conhecimentos. 

O encontro com outros profissionais não só da sua área, mas de outras, a participação 

em eventos e actividades possibilitam uma troca de ideias e experiências e a aquisição 

de conhecimentos. É verdade que por vezes as experiências adquiridas permanecem ao 

nível de simples impressões, mas como diz Eraut (1994: 104) «(…) impressions gained 

from experience contribute to professional action in ways that are still only partially 

understood».

Não apenas os aspirantes a uma profissão, mas também aqueles já em exercício de 

funções possuem uma grande quantidade de conhecimentos relevantes, resultantes da 

sua inserção numa determinada cultura. Segundo Eraut (1994: 106) «(…) that 

knowledge needs to be brought under critical control by developing greater awareness 

of how it is used an re-examining taken-for-granted assumptions. They also possess a 

lot of impressions which can contribute to their professional knowledge base, but still 

need to be further organized and processed».

Os profissionais continuam a aprender através da experiência ao longo das suas 

vidas profissionais. No entanto, eles terão de aprender a ampliar e a completar o 

conhecimento adquirido experiencialmente com outras informações.

É essencial para o profissional saber como usar, saber como fazer bom uso das 

experiências e dos conhecimentos adquiridos através delas.

É também preciso ter em mente que a experiência, a prática dá origem ao “skilled 

behaviour”. O termo “skill” tem diversos sentidos, todos com uma conotação positiva 

de competência. Por vezes, define-se o termo como o conhecimento prático combinado 

com habilidade. Eraut (1994: 111) prefere definir “skilled-behaviour” «(…) as a 

complex sequence of actions which has become so routinized through practice and 

experience, that it is performed almost automatically».
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O profissional, no decurso da sua vida profissional, vai desenvolvendo rotinas, o

que é um processo natural, mas para o qual se deve estar alerta. Se por um lado, auxilia 

o profissional a lidar com o trabalho e a responder de um modo mais rápido às situações 

que vão aparecendo, por outro lado, torna mais difícil monitorizar, bem como ser-se 

crítico e reflexivo. A este propósito, diz Eraut (1994: 112) «(…) not only do they fail to 

adjust to new circumstances, but “shortcuts” gradually intrude some of which only help 

professionals to cope with pressure at the expense of helping their clients».

Pequenas modificações são relativamente fáceis de fazer, mas proceder a grandes 

mudanças, modificar acções rotineiras é muito mais difícil. Por exemplo, (Eraut, 1992, 

citado por Eraut, 1994: 112) «For teachers to change their classroom practice in any 

radical way involves both modifying their classroom persona and embarking on a 

learning task of enormous magnitude. Changing one’s routines involves a great deal of 

unlearning before one can begin to reconstruct new routines (…)».

Proceder a mudanças envolve um processo deliberativo, como planear, resolver 

problemas, analisar, avaliar, tomar decisões. Este processo é essencial no trabalho 

profissional e requer muito mais do que seguir um manual, pois, segundo Eraut (1994: 

112) «[It requires] unique combinations of propositional knowlegde, situational 

knowledge and professional judgment. In most situations, there will not be a single 

correct answer, nor a guaranteed road to success (…)».

Este processo requer dois tipos de informação, isto é, conhecimento do contexto 

da situação do problema e concepções de cursos práticos de acção e de opções de 

decisão. Em qualquer dos casos, tem de haver informação e análise por parte do 

profissional, bem como capacidade de inventar e de procurar alternativas.

Todos esperam que o profissional seja alguém qualificado e competente na 

concretização dos seus deveres e tarefas profissionais. Somos conduzidos, assim, para o 

conceito de competência que surge como amplo, envolvendo a capacidade de transferir 

aptidões e conhecimentos para novas situações dentro de uma área ocupacional.  
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2. A Competência – O seu entendimento

O conceito de competência só adquiriu importância no decorrer dos anos 80. De 

acordo com Boterf (2003: 17) «O diferencial de competitividade não depende mais da 

boa gestão do capital financeiro ou tecnológico da empresa. O gestão do capital dos 

recursos humanos assume nele um lugar preponderante. São os serviços e a inteligência 

que fazem a diferença entre as empresas, dado que as restrições de custo e as exigências 

de qualidade, se tornam parecidas sob o efeito da automatização. A capacidade de 

inovação não reside já prioritariamente no potencial industrial ou nas despesas de 

pesquisa-desenvolvimento, mas no investimento nos recursos raros que são as 

competências».

Não se pode querer opor qualificação e competência nem querer substituir a 

qualificação pelas competências, uma vez que «O desenvolvimento dos “recursos-

competência” deve permitir o enriquecimento da noção de qualificação mais do que 

suprimi-la».

Saberes e competências referem-se a um emprego que é específico de uma 

organização particular.

Diz Boterf (2003: 38) «O saber agir não se reduz ao savoir-faire ou ao saber 

operar. O profissional deve não somente saber executar o que é prescrito, mas deve 

saber ir além do prescrito. Se a competência se revela mais no saber agir do que no 

“saber-fazer” é porque ela existe verdadeiramente quando se sabe encarar o 

acontecimento, o imprevisto. Em última análise, não é necessário ser competente para 

executar o que é prescrito, para aplicar o que é conhecido. O “saber-fazer” referente à 

execução não é senão o grau mais elementar da competência. Diante dos imprevistos e 

das contingências, diante da complexidade dos sistemas e das lógicas de acção, o 

profissional sabe tomar iniciativas e decisões, negociar e arbitrar, fazer escolhas, 

assumir riscos, reagir a contingências, a “panes” ou a avarias, inovar no dia-a-dia e 

assumir responsabilidades. O saber agir não consiste somente em saber tratar em 

incidentes, mas, igualmente em saber antecipá-los».
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O profissional é alguém que é capaz de administrar uma situação profissional não 

apenas em contexto normal, mas também em contexto excepcional, deteriorado e de 

crise (Boterf, 2003).

A competência refere-se àquilo que a pessoa sabe e pode fazer em determinadas 

circunstâncias. Por exemplo, os tripulantes de um navio têm de saber o que fazer em 

relação à segurança da carga em operações de carga e de descarga, bem como ainda, por 

exemplo, têm de ter conhecimentos e competência para o lançamento de recuperação de 

embarcação rápida de salvamento.

Eraut (1997: 179) chama a atenção para a distinção entre «Competence» e

«competency». Segundo ele, «(…) the term competence, which is given a generic or 

holistic meaning and refers to a person overall capacity, and the term competency which 

refers to specific capabilities», acrescentando que «(…) a competency (…) is an 

element of vocational competence (…) a performance capability needed by workers in a 

specified occupational area (…) or simply to describe any piece of knowledge or skill 

that might be construed as relevant». 

A competência envolve um conjunto de atributos relevantes, como 

conhecimentos, aptidões, atitudes.

A competência de um profissional «(…) é reconhecida pela sua inteligência 

prática das situações, pela sua capacidade não somente de fazer, mas de compreender».

Segundo Eraut (1997: 167) a competência profissional de uma pessoa tem pelo 

menos duas dimensões «(…) scope and quality». Afirma o autor que «(…) the scope 

dimension concerns what a person is competent in, the range of roles, tasks and 

situations for which their competence is established or may be reliably inferred. The 

quality dimension concerns judgements about the quality of that work on a continuum 

from being a novice, who is not yet competent in that particular task, to being an expert 

acknowledge by colleagues as having progressed well beyond the level of competence».

Para Boterf (2003: 40) «A competência é uma disposição para agir de modo 

pertinente em relação a uma situação específica».
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O agir profissional requer uma coordenação de actos que são interdependentes. A 

competência envolve (Boterf, 2003: 46) «(…) saber coordenar operações, e não 

somente aplicá-las isoladamente». A competência requer a apreensão de um continuum 

que dá sentido à sucessão dos actos.

A competência (Boterf, 2003: 48) «(…) requer uma instrumentalização em 

saberes e capacidades, mas não se reduz a essa instrumentalização».

Chris Argyris, referido por Boterf (2003: 50), entendia que em termos de 

competência se passa do “saber aplicável” para o “saber accionável”, sendo que «No 

primeiro deles, o sujeito conhece as consequências prováveis dos seus actos; no 

segundo não somente possui esse conhecimento, mas também sabe como se servir do 

saber aplicável na vida real, na prática quotidiana».

A competência profissional é, como refere Boterf (2003), o “saber mobilizar”, ou 

seja, ela não se baseia nos recursos mas na sua mobilização.

A competência envolve a capacidade de integrar saberes múltiplos e heterogéneos 

para a realização de uma actividade como (Boterf, 2003: 57) «(…) a capacidade de 

integrar saberes diversos e heterogéneos para finalizá-los na realização de actividades».

Ser competente implica saber coordenar ou improvisar coordenações. Daí se dizer 

que a «A competência reside na engenhosidade do sujeito, e não em sua capacidade 

para produzir cópias conformes». O sujeito competente é alguém capaz de proceder a 

uma interacção adequada dos recursos existentes.
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Quadro 1 (fonte, Boterf, 2003: 67)

Duplo Equipamento de Recursos/Competências/Desempenho

• Recursos incorporados

Conheci-       Conhecimentos teóricos

mentos       Conhecimentos do entorno

     Conhecimentos procedimentais

   Habilidades formalizadas

Habili-    Habilidades empíricas

dades    Habilidades relacionais

   Habilidades cognitivas

Qualidades ou aptidões

Recursos fisiológicos

Cultura

Recursos emocionais

• Recursos do entorno

─Redes relacionais

─Redes documentares

─Redes informacionais

─Redes de especializações

─ …

Competência 1: esquema 
operatório/atividade ou 
prática profissional

Competência 2: esquema 
operatório/atividade ou 
prática profissional

Competência 3: esquema 
operatório/atividade ou 
prática profissional

Competência 4: esquema 
operatório/atividade ou 
prática profissional

Desempenho
Valor agregado

Desempenho
Valor agregado

D
E
S
T
I
N
A
T
Á
R
I
O
S
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O sujeito profissional vai construindo a sua competência e as competências «(…) 

a partir dos recursos possíveis (capacidades, conhecimentos, habilidades, etc.), mas a 

sua competência não se reduz apenas à aplicação desses possíveis. O saber mobilizar 

passa pelo saber combinar e pelo saber transformar». (Boterf, 2003: 69).

O profissional não se pode limitar a executar as tarefas de um modo único, 

idêntico, repetitivo. Ele tem de ser capaz de “transpor” (Boterf, 2003), o que implica a 

capacidade de aprender, de adaptar. Ele «(…) em um novo ambiente [tem de saber] 

utilizar conhecimentos ou habilidades que adquiriu e executou em contextos distintos»

(Boterf, 2003: 70).

A capacidade para transpor depende da competência do profissional, da sua 

capacidade de «- (…) distanciamento e de análise dos seus próprios procedimentos;

- riqueza da experiência, do percurso profissional e extraprofissional. Aquele que 

é capaz de transpor é aquele que, segundo Cauzinille-Marmeche e Mathieu (1981), 

dispõe, em seu equipamento de recursos, de um grande número de “procedimentos de 

respostas específicas”. É a experiência acumulada do perito que lhe permite reconhecer 

identidades de estrutura;

- intenção de abordar e de tratar novas situações de tal forma que elas revelem 

características que permitirão aplicar o que já é conhecido e dominado. É isso que B. 

Rey chama de “intenção transversal”» (Boterf, 2003: 72).

Quadro 2 (fonte, Boterf, 2003: 73)

Nível e qualidade
de formalização Competência
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Partindo de uma reflexão sobre as suas práticas reais, o profissional, através de 

um trabalho de abstracção e de conceitualização, procura reinvestir a sua experiência 

em diferentes situações profissionais (Boterf, 2003).

Quadro 3 (fonte, Boterf, 2003: 75)

A capacidade para transpor depende da capacidade cognitiva do profissional. Face 

a diferentes situações, problemas, o profissional deve ser capaz de pôr em execução 

estratégias cognitivas adequadas.

Segundo Boterf (2003: 75-76) «A abstracção reflexiva, o raciocínio por analogia e 

a transdução serão “ferramentas” muito apropriadas. A capacidade de memorizar 

esquemas de raciocínio e de mobilizá-los conscientemente é essencial. A aptidão (…) 

Modelizar para transferir

Modelo 
(esquema, 

representação de 
um 

procedimento…)

Experiência B
(problema, 

procedimento…)

Experiência A
(problema, 

procedimento…)

Desvio por 
formalização ou 

por generalização

Contexto 
particular

Contexto 
particular

Transferência
Analogia

Transferência 
directa muito difícil 

ou impossível

1 2
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para fazer e definir representações, ou seja, tanto para lhes dar importância quanto para 

relativizá-las, fazê-las evoluir ou para abandoná-las é um sinal manifesto de 

profissionalismo».

O profissional tem de ser capaz de fazer da sua prática profissional uma 

oportunidade para criar saber. Ele tem de construir a sua aprendizagem e a sua auto-

realização (Boterf, 2003). Ele tem de ser capaz de aprender e de aprender a aprender.

Por outro lado, o profissional também tem de saber envolver-se. Como refere 

Boterf (2003: 80-81) «É preciso querer agir para poder e saber agir. Há envolvimento 

tanto da subjectividade quanto da objectividade. (…)

Nem todas as decisões são situações de resolução de problemas. O profissional 

deve, então, não resolver, mas decidir, e isso em função de múltiplos imponderáveis, 

inexprimíveis, intenções ou impulsos, e em função de um sistema de valores…».

Um profissional competente é aquele que é capaz de administrar em situação 

profissional complexa.
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Quadro 4 (fonte, Boterf, 2003: 92)

O profissional:
aquele que sabe 
administrar uma 

situação profissional 
complexa

 saber agir e 
reagir com 
pertinência

 saber combinar 
recursos e 
mobilizá-los em 
um contexto

 saber transpor

 saber aprender 
e aprender a 
aprender

 saber envolver-
se

- saber o que fazer;
- saber ir além do prescrito;
- saber escolher na urgência;
- saber arbitrar, negociar, decidir;
- saber encadear ações de acordo 

com uma finalidade

- saber construir competências a 
partir de recursos;

- saber tirar partido não somente de 
seus recursos incorporados 
(saberes, saber-fazer, 
qualidades), mas também dos 
recursos do seu meio.

- saber memorizar múltiplas situações 
e soluções e soluções-tipo;

- saber distanciar-se, funcionar “em 
dupla direção”;

- saber utilizar os seus 
metaconhecimentos para 
modelizar;

- saber determinar e interpretar 
indicadores do contexto;

- saber criar as condições de 
transponibilidade com o auxílio de 
esquemas transferíveis.

- saber tirar as lições da experiência; 
saber transformar sua ação em
experiência;

- saber descrever como se aprende;
- saber agir em circuito duplo de 

aprendizagem.

- saber envolver sua subjetividade;
- saber assumir riscos;
- saber empreender;
- ética profissional.
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3. Recursos para a construção da competência

O profissional tem de ser capaz de mobilizar e de combinar recursos, quer 

pessoais, quer recursos do meio.

Segundo Boterf (2003: 93) «A instrumentalização de recursos pessoais é 

incorporada: é constituída por saberes, saber-fazer, aptidões ou qualidades e por 

experiências acumuladas. A instrumentalização de recursos do meio é objectivada: é 

constituída por máquinas, instalações materiais, informações e redes relacionais».

A competência baseia-se nesta dupla instrumentalização, mas não deve ser 

confundida com ela, uma vez que a competência se traduz na faculdade, na capacidade 

de usar essa instrumentalização de um modo adequado.

O profissional deve saber mobilizar de um modo pertinente saberes, saber-fazer, 

aptidões, qualidades pessoais e experiências. Todos estes recursos incorporados são 

inseparáveis da sua personalidade e são heterogéneos e irregulares. O essencial é o 

profissional ser capaz de escolher os recursos, combinando-os em relação aos objectivos 

a alcançar (Boterf, 2003).

Segundo Boterf (2003: 95), esses recursos são:

                . saberes teóricos

«- Os saberes     . saber do meio

                . saberes procedimentais

  . os saber-fazer formalizados

      . os saber-fazer empíricos

    . os saber-fazer relacionais

- Os saber-fazer     . os saber-fazer cognitivos

    . as aptidões ou qualidades

    . os recursos fisiológicos

     . os recursos emocionais».
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Os Saberes

─ Os saberes teóricos

Os saberes teóricos são mais um “saber-que” do que um “saber-como”.

Segundo Boterf (2003: 95) «São saberes de inteligibilidade. Pede-se ao 

profissional não apenas fazer bem, mas entender aquilo que faz. O saber teórico é 

necessário para explicar as anomalias e orientar as decisões de intervenção, as 

iniciativas a serem tomadas».

Eles permitem entender um fenómeno, um objecto, uma situação, uma 

organização, um processo.

No plano de estudos de formação da ENIDH os saberes teóricos estão em todas as 

áreas da construção da competência dos futuros oficiais da marinha mercante. Através 

destes saberes os alunos obtêm conhecimento, compreensão e aptidão para o 

desempenho das suas funções. 

─ Os Saberes do Ambiente

Estes saberes dizem respeito ao contexto no qual o profissional intervém. Refere 

Boterf (2003: 98) que «Os saberes do ambiente dão ao profissional a possibilidade de 

interferir em uma situação particular, de adoptar condutas pertinentes em relação a um 

contexto, e não apenas em relação a uma profissão, de aumentar a funcionalidade das 

representações que servem para guiá-lo. Eles lhe dão a faculdade de conhecer não só 

métodos e técnicas, mas o âmbito no qual se inserem».

Durante a formação na escola os alunos ficam a conhecer o contexto de trabalho 

em que vão intervir, por exemplo aprendem toda a nomenclatura e construção dos 

navios, os equipamentos existentes, potencialidade e o modo e limitação de os operar.
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─ Os Saberes Procedimentais

Estes saberes procuram descrever “como deve ser feito”, “como proceder para”. 

Possibilitam à pessoa dispor de regras para agir. Estes saberes (Boterf, 2003: 99) «Ao 

contrário dos saberes teóricos, que são expressos independentemente das acções que 

poderiam utilizá-los, (…) são descritos com vistas a uma acção a ser realizada. Sua 

formulação é inseparável do seu modo de emprego. É a distinção entre o saber “como 

funciona” e o saber “como fazer funcionar”».

Estes saberes são introduzidos pela teoria e treino. Por exemplo na área de 

segurança marítima, são explicados e aplicados todos os procedimentos e a sequência a 

aplicar num combate a incêndio no mar. 

Saber-fazer ou Capacidades Operacionais

─ Os Saber-fazer Formalizados

Estes saberes integram condutas, métodos ou instrumentos cuja aplicação prática 

é dominada pelo profissional (Boterf, 2003). Aqui o essencial é dominar a aplicação de

um procedimento.

─ Os saberes empíricos

O saber empírico é oriundo da acção da experiência prática. Segundo Boterf 

(2003: 103) «Esse saber-fazer empírico, inseparável do fazer, é validado mais por sua 

eficácia pragmática e imediata do que por sua carência interna.

A experiência é que permite fazer o que não aprendemos a fazer. O “saber local” 

presente na experiência se constitui em complemento ou em confirmação com o saber 

daqueles que o concebem».
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Este saber resulta da formação no local de trabalho.

O estágio realizado durante 12 meses é obrigatório para a obtenção da categoria 

de oficial piloto de 2ª classe após a avaliação positiva do relatório de estágio na ENIDH. 

Durante este período são desenvolvidos estes saberes no desempenho das suas funções 

em contexto real de trabalho e observação de todas as outras funções desempenhadas a 

bordo do navios.

O saber-fazer experiencial é adquirido ao longo do tempo. Segundo Boterf (2003: 

108-109) «Esse saber empírico, às vezes caracterizado como endógeno, é operatório e 

precário. Proveniente de resolução de problemas profissionais singulares, ele está 

limitado a situações particulares e, portanto, é pouco generalizável. É ligado à pessoa, e 

não universal».

Os saber-fazer rotineiros adquiridos pela experiência e aplicados de modo 

autónomo integram os conhecimentos empíricos.

─ Os saber-fazer cognitivos 

Os saber-fazer cognitivos (Boterf, 2003: 114) «(…) correspondem a operações 

intelectuais necessárias à formulação, à análise e à resolução de problemas, à concepção 

e à realização de projectos, à tomada de decisão, à criação ou à invenção».

Os saber-fazer cognitivos contribuem para a resolução de problemas.

Durante o estágio vão surgir situações novas e sempre contínuas, resultado de 

viagens que na sua realização conduzem sempre a actos diferentes apesar de 

eventualmente serem efectuadas entre os mesmos portos. Assim com a experiência o 

praticante piloto vai desenvolvendo a sua capacidade na análise e resolução de 

problemas que possam aparecer com as experiências vividas anteriormente.
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─ Aptidões ou Qualidades Pessoais

De acordo com Boterf (2003: 124), as aptidões ou qualidades pessoais «São os 

recursos mais difíceis de expressar e de descrever, no entanto, não devem ser 

negligenciados, já que no mercado de trabalho essas qualidades pessoais são cada vez 

mais procuradas.

Dentre as qualidades, poderemos encontrar rigor, força de convicção, curiosidade 

de espírito, reatividade, etc».

As aptidões e as qualidades profissionais tentam ser desenvolvidas na ENIDH 

através do conhecimento do que é o mercado de trabalho e da responsabilidade da 

função de oficial de pilotagem da marinha mercante. No que diz respeito à 

responsabilidade a margem de erro no desempenho da função é mínima e a maioria das 

vezes é nula, porque caso contrário pode resultar um acidente com consequências 

graves para os tripulantes, passageiros e meio ambiente. Pode ser o fim de uma carreira.

─ Recursos emocionais

Para além de conhecimentos e de habilidades, para agir com competência é 

preciso dar atenção às emoções, pois estas (Boterf, 2003: 126) «(…) se, (…) podem 

constituir riscos e obstáculos, também podem ser uma vantagem e uma ajuda. Conhecer 

sem sentir pode levar ao erro e ao comportamento irracional».

A questão da Psicossociologia é uma área do currículo desenvolvida na 

preparação dos futuros oficiais com formação em gestão de crises a bordo, assistência 

directa a passageiros, liderança, trabalho em equipa entre outras para a construção da 

estabilidade emocional.   
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─ Recursos do meio

Na construção das suas competências, o profissional mobiliza recursos não apenas 

incorporados “à sua pessoa” (Boterf, 2003: 127) «(…) objectivados, isto é, exteriores a 

ele mesmo. Dentre eles, pode-se citar os equipamentos, as máquinas, os meios de 

trabalho, as informações e as redes relacionais».

Os recursos do meio intervêm em termos de competências. Uma das 

características do profissional (Boterf, 2003: 133) «(…) é saber mobilizar e combinar, 

de modo pertinente, um conjunto de “recursos” para administrar uma situação 

profissional complexa».

A mobilização dos recursos pressupõe confiança na sua capacidade para utilizá-

los de um modo eficaz. Uma auto-imagem positiva e evolutiva constitui um pré-

requisito para o desenvolvimento das competências (Boterf, 2003).

A formação com recurso a simuladores e o uso de outros equipamentos durante a 

formação são meios muito importantes na construção da competência. Na ENIDH 

diversas áreas de formação recorrem a esses meios apoios dinamizadores e 

potenciadores das aprendizagens.

Refere Boterf (2003: 153) que «A operacionalização das competências não 

depende somente do saber agir e do poder agir, ela é fortemente condicionada pelo 

querer agir. Se a competência é realmente uma construção pessoal, ela não é obtida por 

injunção. Talvez seja possível forçar a executar, mas é difícil forçar a agir com 

competência.

Para construir e operacionalizar as suas competências, o profissional precisa de 

sentido».

A competência não pode ser separada da motivação, uma vez que se encontra 

sempre ligada à “situação significativa” (Boterf, 2003: 155) «(…) mobiliza as suas 

competências em função de um projecto que comporta para ele uma significação, ao 

qual ele dá sentido».
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A operacionalidade das competências não está apenas relacionada com a 

responsabilidade ou capacidade com a responsabilidade ou capacidade do sujeito, mas 

também com as condições nas quais ele se encontra em situação de trabalho (Boterf, 

2003).

Quadro 5 (fonte, Boterf, 2003: 157)

As competências: condições de operacionalização

Características pessoais do indivíduo 
(experiência, conhecimentos, aptidões) 

Condições da situação 
de trabalho

Operacionalização das competências
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Para Boterf, a competência e o profissionalismo estão relacionados não apenas 

com o saber agir, mas com o querer e com o poder agir.

Quadro 6 (fonte, Boterf, 2003: 160)

• Recursos
• Treinamento à combinação de recursos
• Situações variadas de aprendizagem
• Curvas de aprendizagem, retornos de experiências
• Conhecimento de seus recursos
• Situações profissionalizantes

• Representações pertinentes

Saber agir

Poder 
agir

Querer 
agir

• Contexto facilitador
• Meios
• Atribuições
• Redes de recursos
• Organização do trabalho

Profissionalismo
/ competência

• Ter sentido
• Auto-imagem
• Reconhecimento
• Confiança
• Contexto incitativo
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4. Supervisão como Processo de Desenvolvimento e de Formação

Embora conscientes de que é diferente formar um piloto ou formar um professor, 

recorremos, para uma breve reflexão sobre a supervisão no processo de 

desenvolvimento e formação, a estudos relacionados com a supervisão na formação de 

professores. Tal deve-se ao facto de, no nosso país, existir um maior desenvolvimento 

relativamente à supervisão na formação de professores. Haverá, assim, necessidade de 

proceder às necessárias adequações quando se muda de contexto de formação e se muda 

de um projecto de formação de professores para um de pilotos da Marinha Mercante. 

No passado, a palavra supervisão apresentava conotações de poder e de 

relacionamento sócio-profissionais onde não se tinha em consideração as capacidades 

auto-formativas da pessoa (Alarcão e Tavares, 2003).

Com o tempo, houve uma mudança no entendimento do que seja a supervisão e, 

hoje, já se distinguem dois conceitos. Por um lado, relaciona-se supervisão com 

fiscalização e superintendência e, por outro lado, percebe-se que se encontra relacionada 

com a ideia de acompanhamento em termos de processo formativo. Pode-se entender a 

supervisão como um processo de observação, reflexão e acção

Pode definir-se supervisão na formação de professores (Alarcão e Tavares, 1987: 

18) como «(…) o processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais 

informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento 

humano e profissional». Referem, ainda, estes autores que «(…) a supervisão tem lugar 

num tempo continuado, pois só assim se justifica a sua definição como processo. Tem 

um objectivo: o desenvolvimento profissional do professor».

Em todo este processo é essencial que se estabeleça entre o professor e o 

supervisor uma relação de trabalho, baseada no respeito, na confiança e na 

compreensão. Cabe ao supervisor apoiar o professor a desenvolver as suas capacidades 

e competências e apoiá-lo a explorar os conhecimentos de que dispõe para resolver os 

problemas com que se vai deparando.
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De acordo com Alarcão e Tavares (1987: 43), são três as ideias que devem «(…) 

presidir à supervisão no caso de formação de professores: 1 – O professor é uma pessoa, 

um adulto, um ser ainda em desenvolvimento, com um futuro de possibilidades e um 

passado de experiências. 2 – O professor, ao aprender a ensinar, encontra-se ele próprio 

numa situação de aprendizagem. 3 – O supervisor é também uma pessoa, também ele 

um adulto, geralmente com mais experiência; a sua missão consiste em ajudar o 

professor a aprender e a desenvolver-se para, através dele, influenciar a aprendizagem e 

o desenvolvimento dos alunos».

O supervisor deve orientar e apoiar o professor no seu processo de 

desenvolvimento. Ele não é alguém que (Alarcão e Tavares, 1987: 44) «(…) dá receitas 

de como fazer, mas aquele que cria junto do professor, com o professor e no professor 

um espírito de investigação-acção, num ambiente emocional, positivo, humano, 

desencadeador do desenvolvimento das possibilidades do professor pessoa, 

profissional».

De acordo com Mosher e Purpel (1972) referidos in Alarcão e Tavares (2003: 73) 

existem «(…) seis áreas características que o supervisor deve manifestar: a) 

sensibilidade para se aperceber dos problemas e das suas causas; b) capacidade para 

analisar, dissecar e conceptualizar os problemas e hierarquizar as causas que lhe deram 

origem; c) capacidade para estabelecer uma comunicação eficaz a fim de perceber as 

opiniões e os sentimentos; d) competência em desenvolvimento curricular e em teoria e 

prática de ensino; e) skills de relacionamento interpessoal; f) responsabilidade social 

assente em noções bem claras sobre os fins da educação».

Glickman (1985), referido in Alarcão e Tavares (2003: 74-75), identifica dez 

categorias: «Prestar atenção; clarificar e compreender o pensamento do professor; 

encorajar; servir de espelho; dar opinião; ajudar a encontrar soluções para os problemas;

negociar; orientar; estabelecer critérios; condicionar».

O supervisor deve ser, assim, alguém capaz de fomentar ou apoiar (Alarcão e 

Tavares, 2003: 149) «(…) contextos de reflexão formativa e transformadora que, 

traduzindo-se numa melhoria da escola, se repercutem no desenvolvimento profissional 
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dos agentes educativos (professores, auxiliares e funcionários) e na aprendizagem dos 

alunos que nela encontram um lugar, um tempo e um contexto de aprendizagem».

Compete-lhes suscitar a discussão, o confronto e a negociação de ideias, fomentar 

a reflexão e a aprendizagem colaborativa. Importante é que se desenvolva um 

comprometimento e a responsabilidade entre o supervisor e o professor, para que este 

desenvolva esse mesmo comprometimento e responsabilidade com os seus alunos.

Entendemos que, ao nível da formação de pilotos, a supervisão, tal como a 

supervisão de professores, deve envolver um processo de observação, reflexão e acção. 

O supervisor deve ser capaz de orientar os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha 

Mercante no desenvolvimento das suas capacidades e competências e apoiá-los a 

saberem explorar os conhecimentos adquiridos na resolução de situações complexas e 

novas com que, diariamente, se deparam.
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PARTE II

TRABALHO EMPÍRICO
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO 
METODOLÓGICO
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1 – Da Problemática aos Objectivos do Estudo

Ao nível profissional, torna-se necessário desenvolver competências de modo a 

alcançar-se a eficiência adequada ao exercício de uma determinada função. 

A competência pode ser considerada no contexto dos conhecimentos e aptidões 

que um funcionário necessita desenvolver e aplicar em situações de trabalho. Pode-se 

dizer que a competência é tomada em todos os aspectos da actuação laboral e inclui 

habilidades para desempenhar tarefas individuais, responder a certas situações, 

desenvolver diferentes trabalhos em ambiente laboral e transferir e aplicar as aptidões 

adquiridas a novas situações e ambientes. A ênfase situa-se menos no processo de 

aprendizagem e mais nas expectativas de actuação do indivíduo no local de trabalho

A noção de competência é inerente a situações que exigem que se tomem decisões 

e se encontrem soluções para os problemas que vão surgindo. Le Boterf (2003) refere-se 

às competências como sendo uma espécie de um «saber-mobilizar». É frequente 

verificar-se que muitas pessoas possuem diversos conhecimentos e revelam capacidade, 

mas não possuem competências.

O sujeito necessita de ser formado para aplicar a teoria à prática. A transferência 

de conhecimentos não é realizada de um modo automático, mas adquire-se através do 

exercício e da prática reflexiva em situações que permitam, ao sujeito, mobilizar 

saberes, transpô-los, combiná-los e, até, se necessário, inventar uma qualquer estratégia 

a partir de recursos que a não contêm.

A competência pode ser entendida como a capacidade de agir de um modo eficaz 

numa determinada situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se limitar a esses 

conhecimentos. As competências não serão, assim, conhecimentos, mas utilizam, 

integram, ou mobilizam os conhecimentos que foram sendo adquiridos, ao longo dos 

tempos. A competência de uma pessoa consiste em pôr em relação todo o seu 

conhecimento adquirido na resolução de um dado problema.

Nesta aquisição e mobilização de conhecimentos através da prática, o supervisor

tem um papel importante a desempenhar. Este tem de ser capaz de tornar os 
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profissionais em investigadores, de ajudá-los a construírem o seu saber, para que eles 

possam resolver com autonomia os problemas.

De um modo genérico, para além da questão central do estudo que foi a 

responsabilidade dos formadores e do currículo de formação concretizado na ENIDH 

para o desenvolvimento de competências profissionais dos futuros oficiais de pilotagem 

da Marinha Marcante, ficou evidenciado com a revisão de literatura a importância que 

deve ser dada ao desenvolvimento das competências, bem como o papel importante do 

supervisor na formação dos profissionais.

Através deste trabalho, procurámos dar resposta aos seguintes objectivos:

 Conhecer os aspectos mais marcantes no início da actividade profissional dos 

Praticantes Pilotos e identificar as dificuldades inerentes.

 Identificar insuficiências de formação devidas ao currículo das disciplinas.

 Conhecer as opiniões dos Praticantes Pilotos sobre a responsabilidade dos 

formadores no processo e nos resultados de aprendizagem.

A investigação que nos propusemos efectuar revestiu a forma de um estudo 

exploratório, descritivo e interpretativo, sustentado por uma metodologia adequada ao

estudo. Primeiramente, através de questionários respondidos por Praticantes Pilotos, 

procurámos isolar alguns indicadores que permitissem a caracterização da sua 

percepção sobre a navegação ao nível operacional, manuseamento da carga e estiva ao 

nível operacional. Seguidamente, através de entrevistas, procurámos identificar 

elementos que nos permitissem caracterizar as suas conceptualizações sobre as 

dificuldades no início da actividade profissional dos Praticantes Pilotos, sobre a 

responsabilidade do currículo académico no desenvolvimento de competências 

profissionais e sobre a responsabilidade dos formadores no processo de aprendizagem. 



Enquadramento Metodológico

50

2 – Fundamentação das Opções Metodológica

- Natureza Geral do Estudo

O estudo foi realizado com recurso a metodologias quantitativas e qualitativas de 

investigação.

Tem vindo a ser reconhecida a importância quer dos estudos quantitativos, quer 

qualitativos no que se refere à construção dos conhecimentos. Perspectiva-se, mesmo, a 

possibilidade de se conciliarem as duas abordagens, sendo a opção dependente da 

natureza do estudo que se pretende realizar.

A metodologia qualitativa permite uma melhor compreensão dos fenómenos. 

Optámos, assim, por uma metodologia coerente com os objectivos do estudo que 

remetem para o conhecimento de uma determinada realidade social que é o de 

desenvolvimento de competências profissionais dos futuros Oficiais de Pilotagem num 

determinado contexto que é o da Marinha Mercante. Procurámos privilegiar a 

compreensão da perspectiva dos sujeitos da investigação.

A investigação qualitativa permite, assim, apreender os fenómenos com base nas 

experiências dos sujeitos e com respeito ao modo como interpretam essas experiências. 

Os sujeitos são considerados as principais fontes de informação.

Na metodologia quantitativa, geralmente procura-se chegar a explicações que se 

traduzem em leis gerais.

Não é contudo, esse o objectivo deste estudo. O recurso à quantificação, quando 

se verificou, visou ajudar a compreender a importância dos fenómenos em função da 

frequência com que ocorrem com um pequeno número de sujeitos, todos formandos de 

uma mesma instituição de ensino superior.
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3 – Processo e Instrumentos de Recolha de Dados: o Questionário e a 

Entrevista 

Sendo o nosso propósito obter elementos sobre as representações que os 

Praticantes pilotos têm sobre a formação e a responsabilidade dos formadores no 

processo e nos resultados de aprendizagem, privilegiamos neste estudo como técnicas 

de recolha de dados o questionário e a entrevista semi-directiva.

O principal instrumento de recolha de dados utilizado foi a entrevista. A utilização 

do questionário foi feita com objectivo de isolar alguns indicadores que constam no 

Quadro A II/I da convenção STCW, e posteriormente serem integrados nas categorias 

resultantes da análise de conteúdo das entrevistas. 

3.1 - O Questionário

O questionário que consiste numa interrogação sistemática de um conjunto de 

indivíduos de uma população global, com o objectivo de proceder a inferências e 

generalizações. 

As questões foram elaboradas com base no QUADRO A-II/1, Especificação das 

normas mínimas de competência para oficiais chefes de quarto de navegação de navios 

de arqueação bruta igual ou superior a 500 t, do Código de Formação, de Certificação e 

de Serviço de Quartos para os Marítimos (Código STCW) pertencente à Convenção 

Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviços de Quartos para 

os Marítimos, 1978 e Emendas. 

O questionário é composto por 55 questões relativas às  várias competências que 

compõem o Quadro II/1, com uma escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a “Muito mal 

preparado” e 5 a “ Muito bem preparado”. 
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3.2 – A Entrevista

A entrevista pode ser definida como uma técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objectivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação. A entrevista é uma das técnicas de colheita de 

dados mais usada nas ciências sociais.

A entrevista apresenta diversas vantagens, entre as quais destacamos as seguintes: 

possibilita a obtenção de dados referentes aos mais diversos aspectos da vida social; é 

uma técnica muito eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano; os dados obtidos são susceptíveis de classificação e de 

quantificação; não exige que o entrevistado saiba ler ou escrever; possibilita a obtenção 

de um maior número de respostas; oferece maior flexibilidade; permite captar a 

expressão corporal do entrevistado, a tonalidade de voz e a ênfase nas respostas.

Para além de vantagens, a entrevista apresenta limitações: A falta de motivação do 

entrevistado para responder às perguntas; Inadequada compreensão do significado das 

perguntas; Fornecimento de respostas falsas; Inabilidade ou incapacidade do 

entrevistado para responder adequadamente; Influência exercida pelo aspecto pessoal do 

entrevistador sobre o entrevistado; Influência das opiniões pessoais do entrevistador 

sobre as respostas do entrevistado; Os custos com o treino de pessoal e a aplicação das 

entrevistas.

Existem diferentes tipos de entrevista de acordo com os graus de estruturação: as 

entrevistas não directivas, as semi-directivas e as directivas ou estandardizadas. Cada 

um deste tipo de entrevista apresenta características próprias.

As entrevistas semi-directivas são as mais frequentemente usadas nos estudos 

exploratórios. Existe a preocupação em elaborar um guião da entrevista, no entanto a 

sus condução não é rija. Uma vez que pretendemos um estudo qualitativo e 

exploratório, a entrevista semi-directiva pareceu adequada para fazer a recolha de 

dados, pois permite uma «(…) verdadeira troca, durante a qual o interlocutor do 

investigador exprime as suas percepções de um acontecimento ou de uma situação, as 

suas interpretações ou as suas experiências (…)» (Quivy, 2003:192). 



Enquadramento Metodológico

53

A primeira etapa da preparação da entrevista consistiu na concepção do guião 

(Anexo 1). Definido o tema e identificados os elementos a entrevistar, definiram-se os 

objectivos. As perguntas foram elaboradas de forma aberta, singular, clara e neutral para 

permitir aos entrevistados utilizar os seus quadros de referência.

As entrevistas foram marcadas segundo as disponibilidades dos entrevistados, 

tendo sido todas realizadas em condições idênticas. Explicitados os objectivos da 

entrevista, solicitámos aos entrevistados para gravar as mesmas, o que foi aceite por 

todos. As entrevistas decorreram num clima agradável e sem registo de qualquer 

problema.
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4 – Processo de Tratamento de Dados

Os questionários foram sujeitos a um tratamento estatístico através do recurso ao 

programa estatístico SPSS. Para além da análise estatística, procedeu-se a uma análise 

qualitativa.

No âmbito da entrevista, procedemos à análise de conteúdo. Através dela, 

procurou-se proceder a uma interpretação das respostas dadas pelos entrevistados.

Após a realização das entrevistas, procedeu-se à transcrição das mesmas, de forma 

a manter a máxima fidelidade em relação ao discurso dos entrevistados. Constituído o 

corpus da análise, procedeu-se a uma leitura sincrética e prolongada de todas as 

entrevistas, avaliando as possibilidades de análise face aos objectivos da pesquisa.

Os dados obtidos no processo de recolha foram divididos em unidades relevantes 

e significativas para os objectivos da pesquisa. Procedeu-se, depois, à transformação das 

unidades de registo em indicadores.

Para a análise de conteúdo das entrevistas realizadas, criámos catorze categorias: 

1. Aspectos positivos da experiência do primeiro embarque

2. Aspectos negativos da experiência do primeiro embarque

3. Relação entre a teoria e a prática

4. Relação entre as expectativas anteriores e as realidades profissionais

5. Sentimentos em relação ao estágio

6. Áreas curriculares adequadas ao desenvolvimento de competências

7. Factores de sucesso da formação realizada na escola

8. Factores de sucesso da formação realizada no navio 

9. Deficiências de formação proporcionada pela escola

10. Avaliação global do curso

11. Sistemas de avaliação dos alunos

12. Competência dos professores

13. Competência dos oficiais a bordo

14. Sugestões para melhorar a formação na escola.
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Muitas destas categorias foram divididas em subcategorias, sempre que se

considerou adequado.

CATEGORIAS SUB CATEGORIA

1 - Aspectos positivos da experiência do 

primeiro embarque

 Integração fácil com o contexto de 

trabalho

 Orientação adequada

 Contacto fácil com a família

2- Aspectos negativos da experiência do 

primeiro embarque

 Intensidade de trabalho

 Dificuldades de integração no contexto 

de trabalho

 Familiarização com a rotina

 Dificuldades linguísticas

 Afastamento da família

 Falta de orientação

3 - Relação entre Teoria e Prática

4 - Relação entre as expectativas 

anteriores e as realidades profissionais

5 - Sentimentos em relação ao estágio

 Motivação para o estágio

 Insegurança no estágio

6 - Áreas curriculares adequadas ao 

desenvolvimento de competências

 Navegação

 Sistemas electrónicos de determinação 

da posição e navegação

 Comunicações

 Segurança
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7- Factor de sucesso da formação 

realizada na escola

 Gosto pela matéria

 Preparação oportuna para o estágio

 Qualidade da formação dada na escola

 Empenhamento dos alunos

 Áreas mais importantes:

 Área de Navegação

 Área de Segurança

 Carregamento e Estiva

8 - Factores de sucesso da formação 

realizada no navio

 Criação de rotinas a bordo

 Estratégias do estagiário

 Saber observar os mais experientes

 Êxitos no estágio

9 - Deficiências de formação 

proporcionada pela escola

 Área curricular de segurança

 Insuficiência da componente 

prática na formação

 Falta de Equipamento

 Área curricular de carregamento e 

estiva

 Área curricular de arquitectura e 

estabilidade

 Área curricular da meteorologia

 Área curricular de navegação

 Insuficiência de componente 

prática na navegação

 Programas demasiado 

pormenorizados

 Área curricular da Marinharia

 Área curricular de transportes 

marítimos e portos

 Actualização dos programas

 Orçamento para a escola
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10 - Avaliação global do curso

 Conteúdo de formação

 Estratégia como aluno

11 - Sistemas de avaliação dos alunos

 Sistemas de avaliação na escola

 Sistemas de avaliação no navio

12 - Competência dos professores

 Opinião global sobre as competências 

dos professores

 Atributos dos professores mais 

competentes

 Opinião sobre a formação de 

professores

 Atributos dos professores menos 

competentes

13 - Competências dos oficiais a bordo

 Opinião global sobre as competências 

dos oficiais

 Atributos dos Oficiais mais 

competentes

 Atributos dos Oficiais menos 

competentes

14 - Sugestões para melhorar a formação 

na escola

 Melhoria da estrutura do curso

 Contacto dos alunos com a realidade 

profissional

Quadro 7 - Categorias e Subcategorias emergentes das Entrevistas aos Praticantes Pilotos 
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5 – Caracterização dos Sujeitos

De acordo com Tuckman (2002: 38) a população é «(…) o grupo sobre o qual o 

investigador tem interesse em recolher informação e extrair conclusões». Tratando-se de 

um estudo exploratório, foi estabelecida a população alvo deste estudo: todos os 

Praticantes Pilotos da Marinha Mercante que terminaram o curso nos anos lectivos de 

2005/2006 e 2006/2007. 

Dada a impossibilidade de estudar todos estes elementos, houve necessidade de 

proceder a uma selecção de modo a podermos formar uma amostra. 

A amostra foi constituída por todos os praticantes disponíveis em Portugal durante 

o período em que decorreu o estudo.

A amostra usada foi não probabilística, intencional ou de conveniência. 
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Apresentação

Os resultados dos questionários são apresentados em forma de gráficos 

acompanhados de uma análise descritiva.

Os gráficos foram integrados nas categorias resultantes da análise de conteúdo das 

entrevistas na qual dizem respeito e reforça assim os resultados deste estudo.

Por sua vez, os resultados das entrevistas são apresentados descritivamente.

De modo a proceder-se à análise de conteúdo das entrevistas, procedeu-se à divisão 

em treze categorias: aspectos positivos da experiência do primeiro embarque; relação entre 

a teoria e a prática; sentimento em relação ao estágio; áreas curriculares adequadas ao 

desenvolvimento de competências; factores de sucesso da formação realizada na escola; 

factores de sucesso da formação realizada no navio; deficiências de formação 

proporcionada pela escola; avaliação global do curso; sistemas de avaliação dos alunos; 

competência dos professores; competência dos oficiais a bordo; sugestões para melhorar a 

formação na escola. Cada uma destas categorias foi dividida em subcategorias. 

1 - Aspectos positivos da experiência do primeiro embarque

Esta categoria é constituída por três subcategorias: integração fácil com o contexto 

de trabalho; orientação adequada; contacto fácil com a família.

1.1- Integração fácil com o contexto de trabalho.

Através desta subcategoria, procurámos perceber se os elementos integrantes da 

nossa amostra tinham sentido alguma dificuldade na sua integração nas rotinas do navio e 

com os outros elementos da tripulação
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Analisando as respostas dadas pelos elementos que integraram a nossa amostra 

verificamos que de um modo geral houve uma integração fácil, dos futuros Oficiais de 

Pilotagem da Marinha Mercante, com o contexto de trabalho no primeiro embarque que 

realizaram.

«Foi fácil a integração com toda a gente, parece-me boas pessoas» (entrevistado A).

«(...) no fim do mês já estava habituado» (entrevistado B).

«(…) não houve grande perturbação na tripulação porque eles continuaram as suas 

tarefas(…)» e quando «(…) cheguei a bordo mostraram-me logo onde é que era o 

camarote» e « ao fim dos primeiros dias já estava dentro das minhas tarefas, não me 

deparei com muitas dificuldades» (entrevistado D).

«Dei-me bem com as pessoas, ambientei-me muito bem (…)» (entrevistado E). 

Há quem não tenha tido, inicialmente, uma impressão muito positiva da vida a bordo 

do navio, no entanto, com o decorrer do tempo, verificou-se uma mudança de opinião.

«(…) era um navio velho, só que quando embarquei houve uma mudança de gerência, isso 

foi bom porque era como se fosse um navio novo» (entrevistado J).

1.2- Orientação adequada

Consideramos importante perceber se os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha 

Mercante tinham tido uma orientação adequada. Verificamos pela análise que efectuámos 

às respostas dadas, que houve um acompanhamento adequado. Os elementos entrevistados 

referiram, de um modo geral, ter recebido uma boa formação.

«Tentam incutir no praticante o gosto por desenvolver conhecimentos. Solicitam, 

frequentemente, para consultar manuais, mesmo até quando não é necessário. Insistiam 

muito em nós tirarmos ponto ao meio-dia, fazermos planeamento para observação ao 

crepúsculo, vem da carolice deles, da vontade que eles têm em ensinar» (entrevistado A).

«No navio só temos que ter uma pessoa para nos guiar a bordo, para poder 

identificar e mostrar como é que se faz, e nós começamos a aprender e a partir daí já sai 

normalmente, e aquele medo inicial das coisas passa naturalmente» (entrevistado C).

«Falei com o piloto e familiarizou-me logo com a situação do navio, com as tarefas 

que tinha de fazer, fui para o convés com o piloto para me familiarizar com o navio onde 

fui muito bem acompanhado na familiarização das tarefas» (entrevistado D).
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«(…) o que me mandaram fazer explicaram-me, e correu tudo bem (…)» e 

acrescenta que «Não tenho nada a apontar, eles têm uma preocupação em dar formação»

(entrevistado F.).

«O acompanhamento foi muito bom, a empresa já habituada a receber praticantes a 

bordo e eu era mais um» (entrevistado G).

Há quem saliente que é preciso ter sorte com o formador. Um bom formador orienta 

de um modo adequado os formandos, ajudando-os na aplicação dos conhecimentos 

adquiridos na teoria a situações práticas e concretas que ocorrem no navio.

«No estágio depende dos oficiais, há uns oficias que se preocupam em ensinar [e 

outros nem por isso]» (entrevistado B).

«Tive sorte porque apanhei uns oficiais que gostavam de ensinar» (entrevistado C).

«No estágio tive muita sorte, apanhei um Comandante que tem perfil para ser 

formador e ensinou-me muita coisa» (entrevistado H).

«De todos, os que eu mais gostei de trabalhar foi com os ingleses, porque este tempo 

tem que ser para continuar a estudar e a aprender, os ingleses pedem para preparar as 

matérias para falarmos no dia seguinte e as coisas ficam esclarecidas» (entrevistado I).

1.3 - Contacto fácil com a família

Para os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante, a primeira viagem é 

sempre difícil, não apenas pela inexperiência das rotinas de um navio, pelas exigentes 

tarefas a realizar, mas também devido ao afastamento da família. Com o apoio dos oficiais 

mais experientes e o contacto regular com os membros da família, esta dificuldade é 

ultrapassada.

«Como tinha sempre contacto com casa, o navio tem Internet, tem televisão, tem 

cabo português, tem tripulação portuguesa, tudo ajudava» (entrevistado B).

«Felizmente tive o apoio dos oficiais» (entrevistado C).
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2- Aspectos negativos da experiência do primeiro embarque

Considerámos ser importante percepcionar os aspectos negativos do primeiro 

embarque na perspectiva dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante.

Esta categoria ficou constituída por seis subcategorias: intensidade de trabalho; 

dificuldades de integração no contexto de trabalho; familiarização com a rotina; 

dificuldades linguísticas; afastamento da família; falta de orientação.

2.1 - Intensidade de trabalho

Um dos aspectos mais difíceis para os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha 

Mercante é a grande intensidade de trabalho. A tripulação de um navio encontra-se sujeita 

a um horário de trabalho bastante exigente.

«O que eu achei mais marcante foi a sobrecarga de horário de trabalho a que a 

tripulação está sujeita. Eu faço o quarto das 4.00 às 8.00 e, portanto, implica uma certa 

gestão de horário de sono, as manobras, os papéis» (Entrevistado A).

2.2 - Dificuldades de integração no contexto de trabalho

Os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante deparam-se com diversas 

dificuldades no que se refere ao contexto de trabalho. Eles sentem dificuldades, 

nomeadamente, em perceber quais são as suas competências e funções a desempenhar 

durante o estágio.

«Ao princípio, a maior dificuldade foi não saber o que é que tinha de fazer, andava 

perdido no quarto, não tenho nenhuma função definida» (entrevistado B)

«Senti alguma dificuldade na papelada do navio, no que fiz respeito à familiarização, 

mas depois adaptei-me logo» (entrevistado D).

«A maior dificuldade para mim foi saber quais as minhas competência») (entre F).

Há quem tenha sentido maiores dificuldades ao nível do relacionamento no navio.

«A nível relacional» (entrevistado E).
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Como referimos na fundamentação teórica, o conhecimento profissional é construído 

através da experiência e a sua natureza depende da aquisição cumulativa, da selecção e da 

interpretação dessa experiência. O conhecimento teórico que é adquirido através do ensino 

tem de ser adaptado aos contextos práticos de modo a poder corresponder às exigências 

particulares de cada situação.

2.3 - Familiarização com a rotina

Através desta subcategoria, procurou-se perceber o grau de dificuldade quer os 

futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante sentiram em termos de familiarização 

com a rotina.

Pelas respostas dadas pelos inquiridos, verificámos que sentiram dificuldade nos 

primeiros dias, uma vez que sentiam que se encontravam num ambiente estranho, com 

rotinas muito próprias.

«O que eu senti mais foi a habituação à vida do mar, os primeiros quinze dias foram 

dias perdidos de aprendizagem de tudo, foram quinze dias para me habituar à vida para 

ganhar rotinas» (entrevistado B).

«É um ambiente logo estranho, porque toda a tripulação já sabe as suas funções» 

(entrevistado F).

2.4 - Dificuldades linguísticas

Uma vez que a tripulação de um navio pode ser proveniente de vários países, a 

língua adoptada internacionalmente é a inglesa, procurou-se perceber se os elementos da 

amostra tinham tido dificuldade em termos de adaptação. Pela análise das entrevistas, 

verificámos que para muitos a dificuldade foi, preciosamente, a língua.

«O impacto foi depois o Inglês, porque não estava habituada a falar inglês como se 

fala normalmente, lembro-me que na primeira noite até coloquei as mãos à cabeça a 

pensar o que é que eu estou aqui a fazer.

A língua para mim foi muito complicada. Foi o inglês no dia-a-dia» (entrevistado I).
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«A tripulação embarcou toda ao mesmo tempo, a tripulação era indiana, excepto o 

Comandante e o Chefe de máquinas, pus-me ao pé deles, eles falavam meio inglês meio 

hindu, na língua deles e tentei começar a perceber como é que as coisas funcionavam.

A maior dificuldade foi a barreira linguística, por vezes não é o problema de falar 

inglês, mas a forma, o sotaque com que cada um fala» (entrevistada J).

          Gráfico 1 – Uso do vocabulário padrão para a navegação marítima

Pela análise dos questionários, verificámos que a formação a nível do uso do 

vocabulário padrão para a navegação marítima, tem o seu valor mais elevado precisamente 

no desempenho das funções com tripulação multilingue, mas mesmo assim não diminui a 

dificuldade inicial da comunicação em inglês.

2.5 - Afastamento da família

Muitas vezes para tripulação de um navio o que parece ser mais difícil, pelo menos, 

durante os primeiros tempo, é o afastamento prolongado da família. Tal é a ideia que nos 

fica após a análise às entrevistas aos elementos da amostra.
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«O facto de sair de casa, estar longe das pessoas é difícil, mas agora já estou 

adaptado» (entrevistado G).

2.6 - Falta de orientação

Os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante necessitam, ao longo do seu 

ano de estágio, de uma formação adequado e de apoio e orientação dos Oficiais que os 

acompanham.

A eficiência da maioria dos profissionais encontra-se largamente dependente do 

conhecimento e do saber-fazer que têm relativamente a cada situação, a cada caso, a cada 

problema. Procurámos perceber se, na opinião dos elementos que integraram a nossa 

amostra, a orientação ao longo do estágio é adequada.

Verificámos que no geral, a ideia que procuram transmitir é a de que deveria haver 

uma melhor orientação no estágio.

«(…) no estágio depende dos Oficiais, há uns oficiais que se preocupam [em 

ensinar] e outros nem por isso.

O ano de estágio é de formação, mas eu senti que já acabei o que tinha de fazer e 

estou a cumprir um pró forma de dias, porque eu sei que tenho de ser acompanhado, 

avaliado mas não sinto nada disso e no final do tempo tenho a carta» (entrevistado B).

«Há pouca orientação em termos de formação. Eu procuro algumas situações e 

quando me deparo com alguma dúvida e algumas coisas que eu sei que eles sabem 

responder pergunto. Quando vejo que alguma coisa possa haver ali mais um problema vou 

investigar, vou consultar as publicações, mas sinceramente acho que há ali algumas 

limitações de orientação» (entrevistado D).

«Eles querem é lá pessoas para trabalhar» (entrevistado E).

«Há alguns que não querem saber dos Praticantes para nada.

No segundo embarque, a formação já foi um bocado mais minha, para mim próprio, 

já não tive tanta sorte, tinha de me desenrascar.

O estágio deveria ser mais orientado, acompanhado, a avaliação em si não existe» 

(entrevistado E)
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3 - Relação entre Teoria e Prática

A preparação dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante envolve

múltiplas exigências, pois não basta possuírem conhecimentos teóricos. Estes profissionais 

necessitam de normas mínimas de competência. A Convenção STCW 78 Emendada 

estabeleceu as normas mínimas de competência para oficiais chefes de quarto de 

navegação, descrevendo as exigências básicas na formação, certificação e de serviço de 

quartos para os marítimos a nível internacional. Assim, foram estabelecidos os princípios 

básicos a serem dominados pelo oficial chefe de quarto de navegação, cobrindo matérias 

como planeamento, condução da viagem e determinação da posição, manutenção de 

quartos de navegação em condições de segurança, utilização do radar e do ARPA para 

preservação da segurança da navegação, resposta a emergências e um sinal de pedido de 

socorro, o uso do vocabulário padrão para a navegação marítima, conhecimentos sobre 

manobra do navio, controlo das operações de carga e estiva, peamento e descarga das 

cargas e precauções durante a viagem, garantir o comprimento dos requisitos de prevenção 

contra a poluição marítima, preservação, controlo e combate a incêndios a bordo, garantir 

a manutenção da navegabilidade do navio, domínio nas operações dos meios de salvação, 

prestação dos primeiros socorros médicos a bordo e o cumprimentos dos requisitos legais 

no que diz respeito ao conhecimento prático básico das Convenções IMO – Organização 

Marítima Internacional, relativas À segurança da vida humana no mar e a protecção do 

meio ambiente marinho.

Estes elementos, para além da necessária formação teórica que lhes é dada na escola 

e de modo ao poderem adquirir as competências da Convenção STCW 78 Emendada, 

necessitam de uma experiência e aprendizagem prática a bordo.

Torna-se necessário que o praticante seja capaz de aplicar o que aprendeu a 

situações práticas do dia-a-dia.

Procurámos saber a opinião dos entrevistados sobre a Relação entre Teoria e Prática.

«As pessoas trabalham todas de maneira diferentes. Uma coisa é aquilo que se 

aprende aqui na escola, outra é aquilo que se faz na prática. Não é que seja chinês aquilo 

que se está a fazer, vai dar ao mesmo, que é feito de um pouco de vista mais operacional.

Ora tão depressa estava a traçar um rumo na carta, como de repente, estava a ser solicitado 

por uma questão a nível de segurança ou com questões a nível da papelada que é 

preenchida a bordo» (entrevistado A).
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«Mesmo na parte da segurança os alarmes que se ouviam o que é que temos de 

fazer, a parte prática de tudo foi o que eu senti mais dificuldade, tinha a teoria mas aplicar 

aquilo era sempre mais difícil.

Dificuldades principalmente práticas, sabia fazer na teoria, mas aplicá-las na prática, 

ir buscar a informação aos instrumentos, aplicar isto tudo na prática havia alguma 

dificuldades» (entrevistado B).

«Em termos gerais de funcionamento do navio como é que se lidam com as coisas 

diariamente, acho que não assim muito bem preparado neste aspecto (entrevistado D)

«Eu só vejo uma dificuldade, a falta da prática daquilo que aprendemos. Sinto 

alguma dificuldade em fazer leme manual» (entrevistado F).

«Alguma ideia está certa, mas a maneira de trabalhar, como as coisas funcionam é 

um pouco diferente na prática. Às vezes, não se leva tão as coisas à regra e devia-se levar» 

(entrevistado H).

«Todas as pessoas têm uma maneira de trabalhar diferente e nós temos de nos 

adaptar. Eu já ouvi no navio que o mar não feito génios, é preciso é pessoa práticas que 

conseguem fazer as coisas.

Eu considero que, por exemplo, há pessoas que são muito boas em termos teóricos a 

estudar e em termos práticos tremem por todo lado e a nível prático há pessoas que são 

melhores e não são tão bons a estudar (entrevistado I).

«Porque conheci muito bem o navio e isso não se pode aprender na Escola Náutica» 

(entrevistado J).
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4 - Relação entre as expectativas anteriores e realidades 

profissionais

Consideramos importante perceber se as expectativas iniciais dos futuros Oficiais de 

Pilotagem da Marinha Mercante se mantiveram após o primeiro embarque.

De um modo geral, os elementos da amostra referiram que a realidade a bordo de um 

navio mercante é diferente das suas expectativas iniciais.

«Acho que a preparação técnica é boa, mas que depois a ideia com que eu saí daqui 

é que era uma vida mais fácil. Pensei que era mais fácil» (entrevistado B).

«Nós quando chegamos aqui é que nos deparamos com as situações reais.

Estava na expectativa na chegada a bordo porque não sabia como é que era. Nunca 

tinha feito um embarque, estamos na escola há três anos e não temos nenhum contacto 

com os navios para fins de familiarização da vida a bordo» (entrevistado D).

«O impacto foi grande, era completamente do que se possa imaginar. É tudo muito 

diferente» (entrevistado G).

«As pessoas chegam lá, e quem nunca entrou as coisas são completamente diferentes 

do que nós pensamos» (entrevistado H).
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5 - Sentimento em relação ao estágio

Nesta categoria, integrámos duas subcategorias: Motivação para o estágio e 

Insegurança no estágio.

5.1 - Motivação para o estágio

O estágio é um momento muito importante do praticante. Durante três anos, foram 

adquirindo conhecimentos teóricos e práticos em contexto escolar. Na fase de estágio não 

existem simulações, mas situações reais, problemas que exigem uma solução pronta e 

adequada. É nesta fase que se verificam as competências, a autonomia do praticante e a 

sua capacidade de adaptação a situações novas.

De um modo geral, verificámos que os praticantes se encontravam motivados para o 

estágio.

«Ia toda motivada, queria começar a trabalhar e foi muito bom ter visto a olhos 

vistos o que andei aqui a aprender durante três anos.

Cheguei lá e vi as coisas todas e percebi, andava muito curiosa a querer conhecer 

tudo, andava lá felicíssima da vida» (entrevistada E).

5.2 - Insegurança no estágio

Os praticantes sentem a responsabilidade do estágio. É notório o receio de começar a 

trabalhar, pois tal significa responsabilidades para as quais nem sempre sentem segurança.

«Temos sempre algum receio para começar a trabalhar» (entrevistado C).

«Em termos da navegação, no que diz respeito a manobras não se senti muito à 

vontade a manobrar um navio. Não tenho confiança em mim, por exemplo, par passar 

entre dois navios. Manualmente atrapalho-me de certeza.

Ao fim de três anos de acabar a escola mão me senti muito à vontade em ir aplicar 

aquilo» (entrevistado F).
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«Na navegação também me senti à vontade, mas é diferente, estava mais inseguro, 

mais nervoso, talvez por a responsabilidade ser maior» (entrevistado G).

«Para trabalhar na ponte, a nível de navegação vamos (…), com um pouco de receio 

no início» (entrevistado H).

«Também me senti inseguro em várias tarefas porque tinha medo de fazer mal. Na 

parte prática tive alguma insegurança por ter feito pouco» (entrevistado I).

«Eu não me senti seguro em nada, porque estava a lidar com pessoas estrangeiras 

(…)». (entrevistado J).
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6 - Áreas curriculares adequadas ao desenvolvimento de 

competências

Esta categoria ficou constituída por quatro subcategorias: Navegação, Sistemas 

electrónicos de determinação da posição e navegação, Comunicações e Segurança.

6.1 - Navegação

Pretendemos saber se os praticantes tinham sentido problemas em termos de 

navegação. De um modo geral, referiram sentir-se à vontade em termos de navegação, 

uma vez que aquilo que tinham aprendido em teoria correspondia à prática.

«A nível de navegação nunca tive qualquer tipo de dificuldade, porque aí acaba por 

ser muito semelhante àquilo que se aprende aqui na escola» (entrevistado A).

«Em navegação senti-me à vontade (…)». Na navegação, cálculo de marés, 

correcções, estudo da parte de ARPA, trabalho com radar, comunicações sabia fazer o 

essencial» (entrevistado B).

«Essencialmente na área da navegação percebi sempre tudo aquilo que me era 

solicitado» (entrevistado E).

«Em termos de navegação, comecei a ganhar confiança aos poucos. Na navegação 

saímos bem preparados da escola» (entrevistado J).

Um dos aspectos que os praticantes tinham de realizar durante o estágio dizia 

respeito ao Planeamento da viagem.

«Foi no planeamento que me senti mais seguro» (entrevistado C).

«O planeamento também sabia fazer bem» (entrevistado I).

6.2 - Sistemas electrónicos de determinação da posição e navegação

No navio, existem diferentes equipamentos electrónicos, daí a importância de os 

praticantes aprenderem a usá-los. De um modo geral, todos se sentem à vontade em 

termos de utilização do equipamento electrónico.

«Nos equipamentos electrónicos, acho que vamos à vontade» (entrevistado H).
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6.3 - Comunicações

Em termos de comunicação, os praticantes sentiram-se à vontade e desenvolveram 

as competências necessárias.

«Nas comunicações senti-me bem preparado» (entrevistado F).

6.4 - Segurança

A segurança é um outro aspecto que deve ser dominado pelos praticantes. A este 

nível, a maioria dos inquiridos sentiu-se bem preparado, não revelando ter tido grandes 

dificuldades.

«Na segurança não tive grandes dificuldades» (entrevistado C).

«A área da segurança sinto que estou bem preparado (…)» (entrevistado G).
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7- Factor de sucesso da formação realizada na escola

Nesta categoria, integrámos seis subcategorias: Gosto pela matéria; Preparação 

oportuna para o estágio; Qualidade da formação dada na escola; Empenhamento dos 

alunos; Áreas mais importantes. A subcategoria “Áreas mais importantes” foi desdobrada 

em Área de navegação, Área de segurança e Área de carregamento e estiva.

7.1 - Gosto pela matéria

Os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante, no geral, referiram que as 

matérias dadas na formação foram do seu agrado, sobretudo salientaram a Área de 

Navegação e Segurança.

«Planeamento de viagem é uma área que eu gosto» (entrevistado A)

«A área de navegação é uma área que eu gosto e depois porque é uma área em que 

se insiste» (entrevistado A)

«Navegação era uma das coisas que eu mais gostava» (entrevistado C)

«Era uma das coisas que eu mais gostava, na segurança, porque são matérias que eu 

gosto» (entrevistado C).

7.2 – Preparação oportuna para o estágio

A formação decorre ao longo de três anos e todas as matérias que são leccionadas 

são importantes para o desenvolvimento de competências dos formandos. Torna-se 

importante, assim, ter sempre presente todas as aprendizagens realizadas.

«O planeamento de viagem no último ano ajudou-me bastante a rever todos os 

conceitos de navegação ao longo do curso, se não, não me lembrava de nada, é a primeira 

coisa que fazemos a bordo (…)» (entrevistado I).
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7.3 - Qualidade da formação dada na escola

Ao nível das escolas, a formação que se dá deve ter qualidade, indo ao encontro das 

necessidades dos formandos em termos de competência para o trabalho. O curso é 

constituído por diversas disciplinas que devem estar interligadas de modo a permitir a 

aquisição de conhecimentos por parte dos praticantes. 

«Porque nós saímos da escola bem preparados» (entrevistado C).

«O curso tem cá tudo, não há falhas curriculares» (entrevistado G).

«A formação da escola é essencial» (entrevistado I).

De uma forma global com base nos questionários, podemos verificar que segundo os 

inquiridos a qualidade da formação na escola é boa. 

Gráfico 2 – Navegação ao nível operacional

Verificámos que na navegação ao nível operacional, o planeamento, condução da 

viagem e determinação da posição, a manutenção de quartos de navegação em condições 

de segurança, a utilização do radar e do ARPA e o uso do vocabulário padrão para a 
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navegação marítima são as matérias em que os praticantes pilotos estão mais à vontade no 

início do estágio.

Gráfico 3 – Manuseamento da carga e estiva ao nível operacional

Pela análise dos questionários, verificámos que na área Manuseamento da carga e 

estiva ao nível operacional, é na operação dos meios de salvação e prevenção, controlo e 

combate a incêndios a bordo, que os praticantes pilotos se sentem melhor preparados.
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7.4 – Empenhamento dos alunos 

Os formandos devem desenvolver o saber - ser e o saber - estar, para além de do 

saber - fazer e do saber - saber. A sua atitude face ao curso influencia o seu próprio 

desempenho.

«Durante o curso empenhei-me em alguns aspectos que achava que eram mais 

fundamentais para a minha vida futura e nesse aspecto preocupei-me em acompanhar as 

matérias para não ficar na dúvida (…)» (entrevistado D).

7.5 - Áreas mais importantes

Esta subcategoria desdobra-se em três indicadores:

7.5.1 – Área de Navegação

Em termos de área de navegação todos os praticantes consideram ser a área mais 

importante.

«Navegação é o tronco, é o cerne do curso» (entrevistado A).

«A navegação por ser fundamental em todos os aspectos, a parte das cartas, colreg, 

as marés, tudo foi aplicado» (entrevistado B).

«A mais importante é a navegação» (entrevistado F).

«a navegação é a principal» (entrevistado G).

«Navegação, sem dúvida é o nosso trabalho» (entrevistado H).
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Gráfico 4 – Planeamento, condução da viagem e determinação da posição do navio

Pela análise dos questionários, verificámos que na competência de Planeamento, 

condução da viagem e determinação da posição do navio, é na navegação terrestre e 

costeira que os praticantes pilotos no início do estágio estão mais à vontade. 

A meteorologia na nossa amostra foi a matéria desta área em que sentiram mais 

dificuldade.
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Gráfico 5 – Serviço de quartos

Pela análise dos questionários, verificámos que na competência de Manutenção de 

quartos de navegação em condições de segurança, a amostra demonstra o conhecimento 

perfeito do conteúdo, âmbito de aplicação e objectivos do Regulamento Internacional para 

Evitar Abalroamentos no Mar e conhecimento perfeito dos princípios básicos a observar 

durante quartos de navegação.
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Gráfico 6 – Utilização do RADAR e do ARPA para preservação da segurança da navegação.

Pela análise dos questionários, verificámos que na competência Utilização do radar 

e do ARPA para preservação da segurança da navegação os conhecimentos dos princípios

de funcionamento fundamentais do radar e do sistema ARPA consideram que estão bem 

preparados à semelhança da capacidade para operar e interpretar e analisar a informação 

obtida do radar e a capacidade para operar, interpretar e analisar a informação obtida no 

ARPA.

7.5.2 - Área de segurança

A segurança é fundamental, uma vez que, os futuros Oficiais de Pilotagem da 

Marinha Mercante terão a seu cargo não apenas mercadoria, mas também pessoas. Se os 

formandos sentem que a navegação é importante, também referem que o é a segurança.

«A segurança também porque insiste muito nisso todas as semanas há um treino, ou 

de incêndio ou de homem ao mar, etc.» (entrevistado B).
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«A navegação é fundamental, a segurança marítima também é muito importante, 

estas duas são as chaves para que as coisas funcionem bem (…)» (entrevistado D).

«A nível de segurança cada vez é mais exigente, é muito valorizada nas inspecções 

feitas pelos inspectores» (entrevistado E).

«a segurança marítima em segundo lugar» (entrevistado E).

Gráfico 7 – Resposta de emergência

Pela análise dos questionários, verificámos que na competência procedimentos de 

emergência é nas precauções a tomar para protecção e segurança dos passageiros em 

situações de emergência que consideram estar melhor preparados.

7.5.3 - Carregamento e Estiva

As tecnologias marítimas e os sistemas de carregamento são peças importantes na 

formação do futuro Oficial de Pilotagem da Marinha Mercante. 

«Os sistemas de carregamento porque no navio aprendemos a carregar e a 

descarregar» (entrevistado E).

«tecnologias marítimas e sistemas de carregamento e os transportes marítimos para 

finalizar» (entrevistado F).

«Os sistemas de carregamento porque é isso que faz a navegabilidade do navio» 

(entrevistado H).
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8 - Factores de sucesso da formação realizada no navio

Nesta categoria foram integradas quatro subcategorias: Criação de rotinas a bordo; 

Estratégias como estagiário, Saber observar os mais experientes. Êxito no estágio.

8.1- Criação de rotina a bordo

A actividade num navio implica um conjunto de rotinas com as quais o praticante se 

tem de ir familiarizando.

«Outra parte das rotinas que são criadas a bordo que leva as pessoas a perceber o 

resto e a compreender como é que as coisas funcionam» (entrevistado F).

8.2 - Estratégia como estagiário

O estagiário deve preparar-se de um modo adequado para o estágio, procurando 

antecipar aquilo que lhe poderá ser exigido.

«(…) tentei-me antecipar um pouco e não ir para lá às cegas» (entrevistado B).

8.3 - Saber observar os mais experientes

A observação pode ser entendida como (Trindade, 2007: 39) «(…) um processo de 

recolha de informação, através do qual podemos aprender sobre o nosso comportamento e 

o dos outros. Realiza-se de acordo com normas pré-definidas e definições operacionais, na 

tentativa de obter resultados objectivos, isto é, que não variem de observador para 

observador».

«Ver os outros a trabalhar também ajudou a adaptar o meu método» (entrevistado I).
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8.4 - Êxitos no estágio

É importante que os formandos tenham êxito no seu estágio.

«Não tive grandes dificuldades» (entrevistado D).

«O meu primeiro impacto foi bom» (entrevistado F).
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9 - Deficiências de formação proporcionada pela escola

Esta categoria é constituída por onze subcategorias, sendo que algumas destas 

desdobram-se em indicadores.

É importante perceber se, ao nível da escola, os praticantes recebem uma formação 

adequada capaz de lhes permitir desenvolver competências para a profissão.

9.1 - Área curricular de segurança

A Convenção STCW 78 Emendada estabelece o grau de eficiência a ser alcançado 

de modo a obter-se um adequado exercício de funções a bordo de um navio. Um dos 

aspectos que deve ser tido em conta em termos de formação dos futuros Oficiais de 

Pilotagem da Marinha Mercante encontra-se relacionado com a segurança a bordo.

Esta subcategoria desdobra-se em dois indicadores:

9.1.1 – Insuficiência da componente prática na formação

A maioria dos inquiridos salienta que, ao nível da escola, se tivesse havido uma 

formação mais prática teria facilitado mais a sua inserção ao longo do estágio.

«Falta de prática, eu sei que o ano de estágio é para ter prática mas podíamos tentar 

ter mais na escola. Se fosse uma aplicação prática constante, era mais fácil» (entrevistado 

F).

«Se calhar deveria ser dada de maneira diferente na escola, às vezes falta um 

bocadinho a prática» (entrevistado H).
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Gráfico 8 – Operação dos meios de salvação

Pela análise dos questionários, verificámos que na competência de operação dos 

meios de salvação, os inquiridos demonstram que de uma forma global estão bem 

preparados, mas uma maior componente prática na formação teria facilitado a sua inserção 

no estágio.

9.1.2 - Falta de Equipamento

As escolas nem sempre se encontram adequadamente equipadas para fazer face às 

necessidades e expectativas dos alunos. A maioria dos elementos inquiridos afirma a falta 

de material, na escola para poderem realizarem exercícios de segurança.

«Não haver disponibilidade de material aqui na escola para experimentar, para 

treinar, para ver e para mexer no equipamento de segurança» (entrevistado A).

«Senti falta de prática em algumas matérias, eu lembro-me de ver neste navio uma 

série de cassetes de segurança de incêndios de navegação de tudo, e eu lembro-me de aqui 

ver muito poucas, volta a haver um bocado do trabalho na prática» (entrevistado B).
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Gráfico 9 – Prevenção e controlo de combate a incêndios

Pela análise dos questionários, verificámos que na competência de Prevenção e 

controlo de combate a incêndios, os estagiários estão bem preparados, mas a falta de 

material prejudica o desenvolvimento dos conhecimentos, compreensão e aptidão nestas 

matérias.

9.2 - Área curricular de carregamento e estiva

Muitos alunos sentem dúvidas no que se refere ao Controlo das operações de carga, 

estiva, peamento, descarga das cargas e precauções durante a viagem.

«Em relação ao navio, às cargas, aí sim tive algumas dúvidas» (entrevistado D).

«Eu cheguei ao navio e carregava carros e não fazia a ideia como as coisas 

funcionavam na prática, porque na teoria sabia, mas agora já me sinto em condições para 

mandar fazer» (entrevistado I).
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Gráfico 10 – Controlo das operações de carga, estiva, peamento e descarga das cargas e precauções 

durante a viagem

Ao nível de carregamento e estiva, verificámos que muitos inquiridos entendem que 

tiveram muita formação teórica e pouca prática.

«Sistemas de carregamento deveria ter sido mais prática» (entrevistado E).

«Na parte de sistemas de carregamento e tecnologias marítimas, tivemos muita 

formação teórica» (entrevistado F).

9.3 - Área curricular de arquitectura e estabilidade

É importante que os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante tenham 

preparação para garantir a manutenção da navegabilidade do navio.

«O que eu tinha menos noções era a estabilidade e a arquitectura» (entrevistado E).

«Estabilidade e carga, não vamos assim bem preparados» (entrevistado H).
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Gráfico 11 – Manutenção da navegabilidade do navio

9.4 - Área curricular da meteorologia.

Pela análise efectuada às entrevistas, houve uma insuficiente formação em termos de 

meteorologia. Os praticantes necessitam de ter noções sobre a meteorologia e

«Lembro-me perfeitamente que um das coisas que tive que estudar foi a 

meteorologia, assim, que apareceu o primeiro boletim, tive mesmo que ir estudar» 

(entrevistado G).
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« Ficamos um mês sem professor meteorologia, as aulas foram poucas e durante as 

aulas só vi um boletim uma vez para analisar daí a minha dificuldade» (entrevistado G)

Gráfico 12 – Conhecimentos, compreensão e aptidão para a Meteorologia

Pela análise dos questionários, verificámos que os conhecimentos, compreensão e 

aptidão em Meteorologia, a amostra em estudo ficou algum tempo sem aulas, o que pode 

justificar os resultados obtidos.

9.5 - Área curricular de navegação 

9.5.1 - Insuficiência de componente prática na navegação

Os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante necessitam de uma 

componente prática em termos de navegação. O uso de simuladores, é importante para um 

desenvolvimento da competência nos vários domínios da navegação.
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«o anexo da RIEAM formas do balão, muitas características que vem nos anexos, 

principalmente os ingleses são chatos nisso e pedem tudo e querem tudo ao pormenor, ai 

senti algum dificuldade por não estava preparado para isso.» (entrevistado B)

«Temos alguma dificuldade em termos de navegação porque não estamos 

habituados, só temos navegação no 1.º e no 3.º ano, temos alguma mas não temos assim 

muita» (entrevistado C).

«Podíamos ter um pouco mais de prática, de governo de navio. Só damos no 4.º ano 

e devia dar-se no 3.º ano. É muito importante sentir o navio» (entrevistado C).

Gráfico 13 – Manobra do navio: Conhecimento sobre

Pela análise dos questionários, verificámos que a competência em Manobra do 

navio, os inquiridos evidenciam uma falta de componente prática em alguns 

conhecimentos.



Apresentação, Análise e Interpretação dos Dados

91

9.5.2 - Programas demasiado pormenorizados

Procurámos percepcionar a opinião dos inquiridos sobre os programas do curso. O 

que procurámos saber é se eles são demasiado extensos.

«Se eu tiver uma avaria num radar não sou eu que vou reparar. Vêm especialistas de 

terra para arranjar. Eu costumo dizer que é como encher chouriços. Eu vou estudar para o 

teste a seguir não fica cá nada, não faz sentido» (entrevistado I)

9.6- Área curricular da Marinharia

O aspecto que muitos elementos referem na Marinharia, é a falta de parte prática 

para lidar com os cabos e os nós. A maioria dos elementos entende que a formação na 

escola deveria ser mais prática do que teórica.

«o aspecto com maior dificuldade foi a Marinharia» (entrevistado C).

«trabalhar com os cabos com os nós com os guinchos, ai também senti falta de mais 

prática» (entrevistado B).

«Tive dificuldade nas manobras em perceber e fazer as manobras de cabos porque 

não tinha a noção de como lidar com os cabos» (entrevistado E).

«Só temos Marinharia no 1.º ano e passa, esquece» (Entrevistado C).

«A Marinharia devia ser mais prática e muito teórica, trabalhar com os cabos, com 

os nós, com os guinchos, aí também senti falta de mais prática» (entrevistado B).

9.7 - Área curricular de transportes marítimos e portos

Procurámos saber se os praticantes recebem formação adequada em termos de 

estrutura e funcionamento portuário.

«Nos transportes marítimos e portos não tinha grande noção das estruturas 

portuárias» (entrevistado E).
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9.8 - Actualização dos programas

Procurámos saber se os programas se encontram actualizados em termos de 

conhecimento ou se encontra desfasada da realidade.

«No caso da Marinharia, falta muito conhecimento moderno. Está desactualizada em 

muitos aspectos» (Entrevistado C).

«Acho que em algumas áreas encontra-se um bocado desfasado daquilo que nos 

interessa realmente» (Entrevistado B).

9.9 - Orçamento para a escola

Muitas escolas, entre as quais a Escola Náutica, na opinião dos inquiridos, têm um 

orçamento muito reduzido.

«É evidente a falta de dinheiros» (entrevistado I).
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10 - Avaliação global do curso

Procurámos percepcionar a opinião dos elementos que integraram a nossa amostra 

relativamente ao curso. Esta categoria engloba duas subcategorias: Desactualização de 

conteúdos de formação; Estratégia como aluno.

10.1 - Conteúdo de formação

Considerámos importante perceber se os conteúdos de formação se encontram 

desactualizados, ou não, de acordo com a opinião dos inquiridos. Pela análise das 

respostas dadas, percebemos que uma percentagem entende que há muitas cadeiras 

teóricas sem aplicação prática.

«O que eu noto mais em termos de disciplinas de uma maneira geral é muita teoria 

porque se tem de preencher três anos e depois a prática em si é um bocado descurada, 

talvez por falta de material» (entrevistado B).

«Há matérias de coisas aí que temos que estudar, uma carrada de coisas sem valor 

prático nenhum» (entrevistado I).

«Nós temos tantas disciplinas que estudámos para os teste e exames e por vezes 

esquecemos depois da avaliação de algumas matérias» (entrevistado J).

Salientam que há cadeiras completamente desfasadas do curso.

«Há cadeiras que eu acho estão completamente desfasadas do curso, mas isso faz 

parte de o curso ser um curso superior, duas matemáticas, as químicas terão pouca 

aplicação» (entrevistado B).

10.2 - Estratégia como aluno

Na nossa opinião é importante perceber a forma como os alunos encaram o curso e 

procuram ultrapassar as dificuldades e os obstáculos com que se vão deparando.

«No último ano, existem várias cadeiras e muitas das vezes não conseguimos captar 

tudo o que é importante, o que fazemos é arranjar maneira de nos safarmos a todas e 

muitas das vezes algumas coisas ficam para trás e escapam» (entrevistado I).
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11 - Sistemas de avaliação dos alunos

Por avaliação pode-se entender um (Figari, 1996: 117) «(…) processo de regulação 

dos sistemas de aprendizagem que consiste em recolher e interpretar a informação com 

vista a tomarem-se decisões para o seu melhoramento».

Há quem entenda que se deve promover uma avaliação de competências. Perrenoud 

(2004) referido por Fernandes (2008: 42) defende que «(…) a escola sempre visou o 

desenvolvimento de competências e de conhecimentos, pois se os sistemas educativos se 

têm preocupado em avaliar conhecimentos contextualizados, estão a promover a avaliação 

de competências».

Esta categoria integra duas subcategorias e cada uma dessa integra indicadores.

11.1 - Sistemas de avaliação da escola

De um modo geral, os inquiridos referem que o sistema de avaliação é um sistema 

clássico e outras dizem que é normal.

«É um sistema clássico» (entrevistado A).

O sistema de avaliação é normal» (entrevistado B).

No que se refere à avaliação sumativa, a maioria dos alunos são de opinião que a 

avaliação tem de existir.

«No que diz respeito à avaliação, concordo, porque ideia assenta essencialmente 

numa base teórica tem que ser feita assim, avaliação por exames». (entrevistado B)..

«Na escola eu acho que é funcional, ter teste e trabalhos). (entrevistado F).

De um modo geral, a opinião que os indivíduos têm da avaliação é positiva:

«Eu acho que está bem (entrevistado C).

«Concordo com o sistema» (entrevistado H).

«A avaliação está bem a nível dos trabalhos» (entrevistado H).

«Como temos avaliação na componente teórica na escola, no navio é uma avaliação 

da componente prática que eu concordo» (entrevistado C).

Os alunos são responsáveis pela sua própria aprendizagem:



Apresentação, Análise e Interpretação dos Dados

95

«(…) há alunos que se interessam e outros não se interessam, os que se interessam 

conseguem sempre aprender, pelo menos o que é essencial, quem não se interessa sai de lá 

sempre a saber que não aprendeu nada, que o sistema é mau» (entrevistado D).

Os elementos inquiridos, embora entendam que a avaliação é necessária, que os 

ajuda a compreender a sua própria evolução, no entanto, também referem que o método de 

avaliação nem sempre é rigoroso:

«O método de avaliação devia ser mais rigoroso em algumas cadeiras» (entrevistado 

D).

«A avaliação depende do método de avaliação de cada professor» (entrevistado G).

Um sistema de avaliação pode ser sempre melhorado em vários aspectos. Para se 

poder melhorar o sistema de avaliação é importante a participação dos alunos/formandos, 

uma vez que eles são os principais interessados e poderão contribuir para melhorar o 

próprio sistema.

«Na escola eu acho que quanto mais prática for a formação e a avaliação melhor» 

(entrevistado B).

«Acho que não está mal, talvez mais trabalhos e menos testes para aprendermos a 

pesquisar e acabamos por aprender mais» (entrevistado G).

A avaliação contínua permite ao professor ter uma opinião mais formada sobre o 

aluno e o seu desenvolvimento.

«Os professores vão formando a opinião que têm sobre o aluno ao longo do ano 

lectivo» (entrevistado A).

Quando não existe avaliação contínua, o s alunos sentem que há pouca ponderação.

«(…) o que contava só era no final, havia pouca ponderação para o semestre todo, 

sendo uma componente prática não havia equilíbrio nisso» (entrevistado B).

Um aspecto importante em termos de ensino e que não deve ser negligenciado é o 

das relações pessoais. É importante que se estabeleça uma relação positiva, aberta e 

flexível de aluno para aluno e de professor para aluno.

«(…) na escola as pessoas também estabelecem um preconceito em relação aos 

alunos, quer positivo, quer negativo (…)» (entrevistado A).
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11.2 - Sistemas de avaliação no navio

Os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante também são avaliados a 

bordo do navio. De um modo geral, os entrevistados entendem que a bordo a avaliação 

não é fácil, desde logo porque é difícil abstrair e ser isento devido à relação que se 

estabelece entre as pessoas.

«A avaliação a bordo acaba por não ser uma coisa muito fácil de ser isenta da 

relação que as pessoas têm entre si (entrevistado A).

«A nossa avaliação depende da paciência e da vontade das pessoas que apanhamos a 

bordo» (entrevistado H).

«A avaliação é quase pelas caras das pessoas» (entrevistado E).

A maioria dos inquiridos entende que a avaliação que é feita a bordo é mais 

direccionada para a empresa:

«A avaliação é mais para dentro da empresa (…)» (entrevistado B).

«Eu no meu caso sou avaliado de 1 a 5 na minha empresa e concordo com os 

sistema» (entrevistado I).

Igualmente sentem que ao nível do navio existe falta de avaliação de conhecimentos 

e falta de controlo do trabalho realizado pelos praticantes.

«A nível do estágio quem nos avalia é o imediato ou comandante mas não lida com 

os praticantes muito de perto» (entrevistado E).

Tal como sucede na escola também a bordo do navio se procede à avaliação 

contínua.

«Nós fazemos o nosso trabalho normal e estamos a ser avaliados, fazemos o trabalho 

sem a preocupação com a avaliação e concordo perfeitamente» (entrevistado G).

«No estágio é feita pelo desempenho das pessoas a bordo» (entrevistado I).

Na perspectiva dos entrevistados, existe alguma falta de responsabilização pela 

formação a bordo.

«(…) tirando alguns que estão mais atentos a isso, fazem perguntas, dão coisas para 

estudar, para perguntar no dia a seguir mas mais pela vontade deles não tanto por se 

sentirem responsáveis por isso (entrevistado B).

«Mesmo o próprio livro do praticante é mal feito para ser seguido, é uma cópia do 

inglês com folhas tortas, repetidas. É mau para ser seguido» (entrevistado H).
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12 - Competência dos professores

Para o desenvolvimento de um ensino de qualidade, é importante que existam 

professores com competências adequadas. O professor deve ter uma formação adequada a 

poder orientar os alunos em termos de desenvolvimento profissional e pessoal. Esta 

categoria ficou constituída por quatro subcategorias.

12.1 - Opinião global sobre as competências dos professores

Os entrevistados referem que, como em qualquer outra escola, há professores bons e 

professores maus.

«Professores é como em todo lado, há professores bons e professores maus» 

(entrevistado A).

«Há muitos competentes mas também há alguns menos competentes» (entrevistado 

I).

12.2 - Atributos dos professores mais competentes

Os professores competentes apresentam determinados atributos: 

Rigor: «Há professores que levam isto de forma mais rigorosa e profissional» 

(entrevistado A).

Relação pedagógica e transmissão de reconhecimentos: «(…) aprendi muito com os 

professores do que com outros talvez se calhar pela acessibilidade de uns e de outros» 

(entrevistado D).

Avaliação justa: «Os competentes para mim são aqueles que ensinam e nós 

compreendemos, somos avaliados de uma forma justa e acabou» (entrevistado I).

Metodologia do ensino: «A maioria dos professores têm boa metodologia e os 

alunos só têm de acompanhar» (entrevistado J).
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12.3 - Opinião sobre a formação de professores

A formação que o professor tenha terá influência no tipo de ensino que desenvolve. 

De modo a ensinar os futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante é muito 

importante que tenham muita experiência de mar e saibam transmitir conhecimentos.

«(…) os professores deviam ser todos capitães da Marinha Mercante e deviam fazer 

um embarque de 5 em 5 anos para revalidar as coisas que já aprenderam e ver novas 

situações». (entrevistado C).

«(…) o pessoal que tem experiência de mar transmitem os conhecimentos que têm 

aos futuros Oficiais da Marinha Mercante. (entrevistado G).

12.4 - Atributos dos professores menos competentes

Os professores menos competentes apresentam, por regra:

Falta de empenho: «(…) é estranho que algumas pessoas que não dão tanto de si 

possam estar aqui» (entrevistado A).

Conhecimentos antiquados: «Há professores que não querem voltar a aprender e no 

caso da Marinharia falta muito conhecimento moderno, está desactualizada em alguns 

aspectos» (entrevistado C).

Desconhecimento da actividade profissional: «Não são como aqueles que vêm da 

Universidade e não conhecem a realidade do mar» (entrevistado G).

Dificuldade na relação pedagógica e transmissão dos conhecimentos: «Para mim os 

menos competentes são os que têm falta de formação na transmissão de conhecimentos» 

(entrevistado E).

«Para ser competente e dar as aulas não basta saber a matéria, é preciso compreender 

as pessoas» (entrevistado I).

Uso de metodologia deficientes: «O problema não são os conhecimentos, porque 

todos sabem as matérias, mas falta a alguns professores a metodologia, como dão as 

matérias e como explicar» (entrevistado J).
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13 - Competências dos oficiais a bordo

É importante percepcionar a opinião dos elementos da amostra relativamente à 

competência dos Oficiais a bordo. Esta categoria ficou constituída por três subcategorias: 

Opinião global sobre as competências dos Oficiais; Atributos dos Oficiais mais 

competentes; atributos dos Oficiais menos competentes.

13.1 - Opinião global sobre as competências dos oficiais

Na opinião da maioria dos elementos inquiridos, há bons e mas profissionais, bem 

como há aqueles que não competentes e aqueles que não o são.

«A bordo apanhei de tudo, muito competentes e menos competentes» (entrevistado 

H).

«A bordo também há de tudo, o balanço é mais bons do que maus» (entrevistado J).

13.2 - Atributos dos Oficiais mais competentes

Rigor: «O primeiros Comandante que eu tive, um individuo mais exigente a nível 

dos horários e tudo mais (…)» (entrevistado A).

Experiência profissional: «(…) os comandantes que apanhei são bastante 

experientes» (entrevistado G).

Boa relação pedagógica: «Os outros que lidam melhor com as pessoas são os mais 

competentes» (entrevistado E).

Capacidade de trabalho: «Alguns estão a bordo, é para colaborar, não é para passar o 

tempo (entrevistado I).
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13.3 - Atributos dos oficiais menos competentes

Os Oficiais menos competentes apresentam determinadas características:

Dificuldade de relacionamento: «Todos os Comandantes e Imediatos querem 

mostrar o poder são os menos competentes» (entrevistado E).

Menor rigor na aplicação prática: «Não é levado tão a rigor como é levado na escola 

(…) ». (entrevistado A).

Falta de iniciativa em orientação: «O embarque está a ser de formação mas parte 

muito de nós procurar esse conhecimento se ficarmos lá sentados ninguém nos diz nada» 

(entrevistado F)

Falta de formação contínua: «Pessoas com muitos anos de mar e a cometer alguns 

erros, na minha opinião, é por falta de actualização e cansaço» (entrevistado H).
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14 - Sugestões para melhorar a formação na escola

Quem vive de perto a formação pode sempre ter ideias sobre o que está errado na 

formação e pode ser melhorado. Esta categoria ficou constituída por duas subcategorias: 

Contacto dos alunos com a realidade profissional; Melhoria da estrutura do curso.

14.1 - Contacto dos alunos com a realidade profissional

Um momento muito importante da formação consiste em sugestões apresentadas 

pelos formandos para melhorar a formação.

«Seria muito importantes as pessoas terem experiência de mar antes de iniciar 

propriamente a actividade» (entrevistado A).

«(…) acho que teria mais interesse uma coisa mais prática (…) ». (Entrevistado V).

Um aspecto importante e que poderá ser tudo em consideração é o das Visitas de 

estudo.

«Devia de haver mais contacto durante o curso com os navios» (entrevistado G).

Uma das críticas que é feita ao curso está relacionada com o facto de não ser 

proporcionado aos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante, um contacto mais 

regular com os navios.

14.2 - Melhoria da estrutura do curso

O curso poderá ser melhorado a vários níveis: Formação prática constante.

«Eu acho que tem de haver uma formação mais prática constante» (entrevistado F).

«(…) precisávamos mais de formação prática» (entrevistado I).

Os alunos necessitam de ter um maior uso da Língua Inglesa.

«Mais partes do curso a serem dadas em Inglês (…)» (entrevistado B).

Os alunos também necessitam de mais horas de formação em navegação.

«(…) devíamos ter navegação nos três anos porque é o fundamental da nossa 

profissão» (entrevistado C).
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Igualmente deveriam ter mais aulas em formação em segurança.

«(…) talvez na parte da segurança trabalhar mais na prática, lidar mais com as 

situações práticas, mais treino» (entrevistado G).

Para se desenvolver um curso de qualidade é necessário a actualização do programa 

de Marinharia.

«(…) falarmos só no presente, ter uma ideia do passado, mas muito ligeira (…)» 

(entrevistado F).

Finalmente, fala-se no aligeiramento da formação em ciências de base.

«Não podemos perder mais tempo a estudar cadeiras de ciência de base do que a 

navegação ao longo do curso» (entrevistado I).

«devia ir-se mais para a prática por vezes perdemos tempo de mais em coisas que 

nunca mais vamos usar, algumas cadeiras deviam ir buscar mais coisas ao contexto prático 

as coisas mais importante, por exemplo aqui temos 3 químicas e se eu for haver só temos 

uma que interessa que á a química física e poluição no caso da termodinâmica é uma coisa 

virada mais para a secção de máquinas , eu não vou mexer num ar condicionado não vou 

mexer num contentor frigorifico isso não é a minha função ou seja podia reduzir-se numas 

cadeiras e investir noutras» (entrevistado H).
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Conclusões

Ao terminarmos o nosso estudo, impõe-se uma reflexão global, embora breve sobre 

a fundamentação teórica, as opções metodológicas e os resultados alcançados.

Ficou claro, ao longo da primeira parte deste estudo que é fundamental que ao nível 

da escola se desenvolvam as competências dos alunos. No caso concreto do nosso estudo, 

é preciso desenvolver as competências profissionais dos futuros Oficiais de Pilotagem da 

Marinha Mercante.

As exigências e a evolução dos contextos de trabalho, em grande parte consequência 

do desenvolvimento das Novas Tecnologias ou ainda, por exemplo, de novas formas de 

organização de trabalho, impõem um maior profissionalismo por parte de quem exerce 

essa função. Hoje, é preciso formar profissionais capazes de inovar, de se adaptar às 

mudanças e capazes de renovarem conhecimentos e competências (Boterf, 2003). Refere 

este autor que «O profissional não pode mais definir a sua identidade referindo unicamente 

ao “saber-fazer” de um ofício. Ele deve mobilizar o conjunto dos recursos da sua 

personalidade para encontrar uma solução para o problema do seu cliente. O profissional 

compromete-se a fazer tudo para resolver um problema ou reagir a uma situação. A esse 

respeito, gostaríamos de salientar que a economia das competências não é a economia dos 

saberes nem da informação. Cada indivíduo competente é único e não é intercambiável. A 

sua competência é pessoal e não pode ser informatizada». (Boterf, 2003: 22)

O profissional é alguém que desempenha determinadas tarefas, mas também 

desempenha funções. Como salienta Boterf (2003: 25) «(…) espera-se que o profissional 

operacionalize competências para administrar uma situação profissional».

Neste sentido, é fundamental desenvolver uma formação adequada, onde se alie a 

componente prática com a teórica.

Igualmente importante é o desenvolvimento de programas e de formadores 

actualizados, capazes de motivarem os alunos para o desenvolvimento das suas 

competências e capazes de os orientarem na procura de conhecimentos. É essencial que o 

aluno tenha uma formação que não seja desenvolvida como um conjunto de actividades de 

ensino ou de mera transmissão de conhecimentos, mas que seja um processo de 

apropriação individual de conhecimentos teóricos e técnicos, de capacidades e de atitudes 

baseadas na reflexão. Os professores devem optar por métodos e estratégias capazes de 
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promover a participação activa dos alunos, bem como levá-los a reflectir e a mobilizar 

saberes.

Para além de termos procedido a uma pesquisa bibliográfica que nos permitiu 

desenvolver o enquadramento teórico e conceptual do estudo, realizámos um trabalho 

empírico. Num primeiro momento, identificámos a questão central do estudo, que foi a de 

conhecer qual a responsabilidade dos formadores e do currículo de formação concretizado 

na ENIDH para o desenvolvimento de competências profissionais dos futuros Oficiais de 

Pilotagem da Marinha Mercante. Posteriormente, apresentámos os objectivos: conhecer os 

aspectos mais marcantes no início da actividade profissional dos Praticantes Pilotos e 

identificar dificuldades; identificar insuficiências de formação devidas ao currículo das 

disciplinas; conhecer as opiniões dos Praticantes Pilotos sobre a responsabilidade dos 

formadores no processo e nos resultados de aprendizagem.

Procurámos desenvolver um estudo exploratório, descritivo e interpretativo 

sustentado por uma metodologia adequada ao estudo. Começámos por elaborar um 

questionário entregue aos Praticantes Pilotos e que nos permitiu isolar alguns indicadores 

que permitiram caracterizar a sua percepção sobre as normas mínimas de competência 

para oficiais chefes de quarto de navegação de navios de arqueação bruta igual ou superior 

a 500 t na função de navegação e manuseamento da carga e estiva ao nível operacional.

Recorremos depois, à entrevista semi-directiva junto dos futuros Oficiais de 

Pilotagem da Marinha Mercante, o que nos permitiu caracterizar a sua opinião sobre o 

curso, sobre os formadores e a sua competência, sobre os aspectos positivos e negativos da 

sua experiência do primeiro embarque, sobre as expectativas anteriores e as realidades 

profissionais no Estágio e sobre a avaliação.

De modo a podermos tratar os dados relativos ao questionário, optámos por recorrer 

ao programa estatístico SPSS. Além da análise estatística, procedemos a uma análise 

qualitativa.

Quanto à análise de conteúdo, sabíamos tratar-se de uma técnica morosa e complexa, 

no entanto, tratava-se da técnica indicada para o tratamento de dados obtidos por 

entrevista.

Como resultado, ficou-nos a convicção que os elementos entrevistados, após as 

dificuldades iniciais, desenvolveram um estágio sem grandes problemas mas a orientação 

no estágio perspectivada para a aquisição de competências dependem da tripulação do 

navio. 
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Relativamente ao curso na ENIDH, todos os estagiários referiram que a qualidade da 

formação dada na escola é boa. Assim, para os elementos que constituíram a nossa 

amostra, a escola oferece orientação adequada e forma de um modo adequado os seus 

formandos.

Salientam como aspectos negativos o de o curso ser demasiado teórico, o de ter um 

programa curricular de certo modo muito pormenorizado que vai para além das 

competências necessárias para o desempenho da função do futuro Oficial de Pilotagem. A 

preparação dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante envolve múltiplas 

exigências, daí que não baste possuírem conhecimentos teóricos. Estes profissionais têm 

de obedecer a normas mínimas de competência. A Convenção STCW 78 Emendada 

estabelece os princípios básicos a serem dominados pelo Oficial Chefe de Quarto de 

Navegação, os quais se referem a matérias como o planeamento, a condução da viagem e a

determinação da posição, a manutenção de quartos de navegação em condições de 

segurança, a utilização do Radar e do Arpa, para preservação da segurança da navegação, 

entre muitos outros aspectos. Todos os profissionais, para além da necessária formação 

teórica, que lhes deve ser dada na escola, necessitam de uma experiência de aprendizagem 

prática a bordo. É, assim, necessário que o praticante tenha a possibilidade de aplicar 

aquilo que aprendeu a situações práticas do dia-a-dia. Os inquiridos chamam a atenção 

para o facto de ao longo dos três anos de formação na escola não ser muito frequente

contactarem com os navios para uma primeira familiarização minimizando a diferença 

entre a realidade a bordo de um navio e as expectativas iniciais em relação ao estágio.

Pensamos que, com este trabalho alcançámos os objectivos propostos: identificámos

as dificuldades e conhecemos os aspectos mais marcantes no início da actividade 

profissional dos Praticantes pilotos; identificámos insuficiências de formação devido ao 

currículo das disciplinas; ficámos a conhecer as opiniões dos Praticantes Pilotos sobre a 

responsabilidade dos formadores no processo e nos resultados de aprendizagem.

Os sujeitos que integraram a nossa amostra chamaram a atenção para o facto de o 

curso apresentar uma forte componente teórica. Eles sentem uma necessidade de adquirir

experiência e competências em situações reais de trabalho a bordo de um navio, dando 

muita importância ao estágio.

Como se salientou ao longo do enquadramento teórico, o conhecimento profissional 

deve ser construído através da experiência. A natureza desta depende da aquisição 
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cumulativa, da selecção e da interpretação das situações. O conhecimento teórico 

adquirido através do ensino que é ministrado na escola tem de ser adaptado aos contextos 

práticos, pois só assim se poderá corresponder às exigências particulares de cada situação.

Assim, será importante permitir aos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha 

Mercante um maior contacto com os navios durante a formação ministrada na escola, 

recorrendo, por exemplo, à realização de visitas de estudo e de embarques de curta 

duração durante as férias da escola. 

A permanência no navio durante mais tempo, irá permitir-lhes adquirir mais 

confiança em si mesmos, um maior sentido de responsabilidade, aplicação prática dos 

conhecimentos adquiridos até ao momento na escola e um despertar para novas matérias e 

temáticas importantes que devam compreender durante a formação na escola. A relação 

entre a teoria e prática ficará assim mais bem estabelecida.

Torna-se, também, importante disponibilizar, aos formandos, o material adequado ao 

desenvolvimento de conhecimentos, da compreensão e da aptidão nas diferentes áreas.

É preciso inovar e renovar para prosseguir com o bom trabalho que a escola tem 

realizado junto dos formandos, no sentido de desenvolver as suas competências.

Concluímos que o estudo indica e comprova uma boa formação proporcionada pela

ENIDH antes e durante o estágio de Praticante a bordo dos navios, peças indissociáveis da 

filosofia emanada da Convenção STCW, da Organização Marítima Internacional das 

Nações Unidas. Portugal como estado ratificador da Convenção tem de facto na instituição

ENIDH o instrumento que o habilita a estar por mérito na Lista Branca dos países 

formadores de oficiais de qualidade. 
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ANEXO I

Guião das entrevistas



GUIÃO DA ENTREVISTA                                                                                                           

1

TEMA: Responsabilidade dos Formadores e do Curriculum de formação concretizado na ENIDH para o desenvolvimento de competências 

profissionais dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante.

OBJECTIVOS GERAIS:

 Identificar as dificuldades e conhecer os aspectos mais marcantes no inicio da actividade profissional dos Praticantes pilotos.

 Identificar insuficiências de formação devido ao curriculum das disciplinas.

 Conhecer as opiniões dos Praticantes Pilotos sobre a responsabilidade dos formadores no processo e nos resultados de 

aprendizagem.

Blocos Objectivos específicos Questões Notas / Tópicos 

A

Legitimação da 

entrevista

- Informar o objectivo da 

entrevista;

- Motivar o entrevistado;

- Garantir a 

confidencialidade;

- Solicitar a permissão 

para gravar a entrevista; Permite-nos a gravação da entrevista?

 Responder de modo 

claro, conciso e 

preciso a todas as 

perguntas do 

entrevistado

 Esclarecer as dúvidas 

do entrevistado sem 

desvio dos objectivos 

específicos de cada 
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2

bloco.

B

Início do 

exercício da 

profissão

- Identificar as 

dificuldades.

- Conhecer os aspectos 

mais marcantes.

- Recorde o seu primeiro embarque.

- Quais os aspectos em que se sentiu 

mais seguro?

- A que atribui esse sucesso?

- Quais os aspectos em que sentiu 

dificuldade?

- A que factores atribui as 

dificuldades sentidas?
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C

Responsabilidades 
do Curriculum

- Conhecer a opinião dos 

entrevistados acerca da

responsabilidade do curriculum

no desenvolvimento de 

competências profissionais.

- Das várias áreas do currículo 

quais aquelas a que dá mais 

valor? Porquê?

- Quais as áreas que têm 

insuficiências curriculares?

Porquê?

- Que opinião tem sobre o 

sistema de avaliação na escola. 

E  no estágio.

- Navegação.
- Segurança Marítima.
-Tecnologias Marítimas e 
Sistemas de Carregamento.
- Pescas e Recursos Marinhos.
- Ciências de Base.
- Transportes Marítimos e 
Portos.
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D

Responsabilidades 
dos Formadores

- Conhecer a opinião dos 

Praticantes Pilotos sobre as 

responsabilidades dos 

Formadores no processo de 

aprendizagem.

- Qual a sua opinião acerca da

competência dos Formadores no 

processo de aprendizagem?

  - Professores da escola.

  - Comandante e Imediato

E

Sugestões

- Obter sugestões, no sentido de 

melhorar o impacto inicial 

sentido pelos Praticantes Pilotos 

no inicio da actividade.

- A partir da sua experiência 

profissional o que lhe parece que 

podia ser modificado para tornar 

mais fácil o inicio da actividade.



ANEXO II

Questionário



QUESTIONÁRIO

Muito Mal preparado
ESCALA:

Muito Bem preparado

Função: navegação ao nível operacional

 Planeamento, condução da viagem e determinação da posição do 

navio.

Navegação astronómica — Capacidade para utilizar os astros para 

determinação da posição do navio.

Navegação terrestre e costeira — Capacidade para determinar a posição do navio através de:

 Marcas terrestres;

 Ajudas à navegação, incluindo faróis, balizas e bóias;

 Navegação estimada, tomando em consideração os ventos, marés, 

correntes e a velocidade estimada;

1 2 3 4 5

1

5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

2 Questionário

 Conhecimentos e da capacidade para utilizar cartas e publicações 

náuticas, tais como roteiros, tabelas de marés, avisos aos navegantes, 

avisos de rádio à navegação e informações da rota do navio.

Sistemas electrónicos de determinação da posição e navegação —

Capacidade para determinar a posição do navio através de sistemas 

electrónicos auxiliares à navegação.

Sondas — capacidade para operar o equipamento e aplicar correctamente 

a informação obtida.

Agulha magnética e girobússola —

 Conhecimento dos princípios de funcionamento das agulhas 

magnéticas e agulha girobússola. 

 Capacidade para determinar os erros das agulhas magnéticas e 

girobússola através de métodos de observação astronómica e terrestre.

 Compensar correctamente tais erros.

Sistemas de governo do navio — conhecimento dos sistemas de 

governo do navio, procedimentos operacionais e passagem do modo de 

controlo automático para manual e vice-versa.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

3 Questionário

Meteorologia —

 Capacidade para utilizar e interpretar as informações obtidas dos 

instrumentos meteorológicos instalados a bordo. 

 Conhecimento das características dos diferentes sistemas 

meteorológicos, procedimentos para transmissão de informação e 

sistemas de registo de dados. 

 Capacidade para aplicar a informação meteorológica disponível.

 Manutenção de quartos de navegação em condições de segurança.

Serviço de quartos —

 Conhecimento perfeito do conteúdo, âmbito de aplicação e objectivos 

do Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar.

 Conhecimento perfeito dos princípios básicos a observar durante 

quartos de navegação.  

1 2 3 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

4 Questionário

 Utilização do radar e do ARPA para preservação da segurança da 

navegação.

Navegação por radar —

 Conhecimentos dos princípios de funcionamento fundamentais do 

radar e do sistema ARPA.

 Capacidade para operar e interpretar e analisar a informação obtida 

do radar.

 Resposta a emergências

Procedimentos de emergência —

 Precauções a tomar para protecção e segurança dos passageiros em 

situações de emergência. 

 Acções iniciais a efectuar após um abalroamento ou encalhe; 

avaliação preliminar e limitação das avarias. 

         

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

5 Questionário

 Compreensão dos procedimentos a seguir no salvamento de 

náufragos.

 Auxílio a um navio em perigo.

 Resposta a emergência ocorrida em porto.

 Resposta a um sinal de pedido de socorro 

Busca e salvamento — conhecimento do Manual de Busca e 

Salvamento para Navios Mercantes  (MERSAR) da IMO (Merchant Ship 

Search and Rescue Manual).

 Uso do Vocabulário Padrão para a Navegação Marítima e uso da 

língua inglesa nas formas oral e escrita.

Língua Inglesa —

 Conhecimentos adequados da língua inglesa que permitam ao oficial 

utilizar as cartas e publicações náuticas.

 Compreender as informações meteorológicas e mensagens relativas à 

segurança e operação do navio.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

6 Questionário

 Comunicar com outros navios e estações costeiras.

 Desempenhar as funções de oficial com uma tripulação multilingue, 

incluindo a capacidade para utilizar e compreender o Vocabulário 

Padrão para a Navegação Marítima, com as alterações introduzidas 

pela Fraseologia Padrão nas Comunicações Marítimas da IMO.

 Transmissão e recepção de informações através de sinais visuais.

Sinalização visual —

 Capacidade para transmitir e receber sinais com a lâmpada de sinais 

morse. 

 Capacidade para utilizar o Código Internacional de Sinais.

 Manobra do navio 

Conhecimentos sobre;

 Efeitos do porte, calado, caimento, velocidade e da altura de água por 

baixo da quilha nas curvas de giração e distâncias de paragem;

 Efeitos dos ventos e correntes no governo do navio;

 Manobras e procedimentos para salvamento de homem ao mar;

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

7 Questionário

 Empopamento, águas baixas e outros efeitos semelhantes;

 Procedimentos correctos para fundear e atracar.

Função: manuseamento da carga e estiva ao nível operacional

 Controlo das operações de carga, estiva, peamento e descarga das 

cargas e precauções durante a viagem.

Manuseamento, estiva e peamento da carga.

 Conhecimento dos efeitos da carga, incluindo as cargas pesadas na 

navegabilidade e estabilidade do navio.

 Conhecimento sobre manuseamento, estiva e peamento seguro das 

cargas a bordo, incluindo cargas perigosas e nocivas e o seu efeito 

sobre a segurança da vida humana e do navio.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

8 Questionário

 Garantia do cumprimento dos requisitos de prevenção contra a 

poluição marítima.

Prevenção da poluição do meio ambiente marinho e procedimentos antipoluição —

 Conhecimento das precauções a tomar para evitar a poluição do meio 

ambiente marinho. 

 Medidas antipoluição e respectivo equipamento.

Manutenção da navegabilidade do navio

Estabilidade do navio —

 Conhecimento prático e aplicação das tabelas e diagramas de 

estabilidade, de caimento e de esforços e dos instrumentos para o 

cálculo de esforços.

 Compreensão das acções fundamentais que devem ser tomadas em 

caso de perda parcial da flutuabilidade intacta. 

 Compreensão dos princípios fundamentais da estanquidade.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

9 Questionário

Construção do navio —

 Conhecimentos gerais dos principais elementos estruturais do navio e 

da correcta nomenclatura das diversas partes que o compõem.

Prevenção, controlo e combate a incêndios a bordo.

Equipamento e meios de prevenção e combate a incêndios —

 Conhecimento de prevenção de incêndios. 

 Capacidade de organização de exercícios de combate a incêndios. 

 Conhecimento das classes de fogos e da química do fogo. 

 Conhecimento de sistemas de combate a incêndios. 

 Conhecimento das acções a tomar em caso de incêndio, incluindo os 

incêndios em sistemas hidráulicos.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

10 Questionário

 Operação dos meios de salvação

Salvamento —

 Capacidade para organizar exercícios de abandono do navio;

 Conhecimentos sobre a operação de embarcações salva-vidas e de 

salvamento, seus dispositivos e para lançamento à água;

 Conhecimento sobre o equipamento de rádio de emergência, 

radiobalizas de localização de sinistros (por satélite) (EPIRB), 

respondedores de radar para busca e salvamento (SART), 

 Fatos de imersão e auxiliares para protecção térmica.

 Conhecimento das técnicas de sobrevivência no mar.

       

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



    

1 – Muito Mal Preparado        5 – Muito Bem Preparado              

11 Questionário

 Prestação de primeiros socorros médicos a bordo.

Cuidados médicos —

 Aplicação prática de orientações e conselhos médicos via rádio, 

incluindo a capacidade para tomar medidas efectivas baseadas em tais 

conhecimentos em caso de acidentes ou doenças que possam ocorrer a 

bordo.

Controlo do cumprimento de requisitos legais.

 Conhecimento prático básico das Convenções IMO relativas à 

segurança da vida humana no mar e a protecção do meio ambiente 

marinho.

Nota:

Este questionário foi elaborado pelo QUADRO A-II/1, Especificação das normas mínimas 

de competência para oficiais chefes de quarto de navegação de navios de arqueação bruta igual ou 

superior a 500 t, do Código de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os 

Marítimos (Código STCW) pertencente à Convenção Internacional sobre Normas de Formação, 

de Certificação e de Serviços de Quartos para osMarítimos,1978, e Emendas.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



ANEXO III

Código STCW, Quadro A-II/1



ANEXO IV

Resultado da análise de conteúdo das entrevistas
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Análise de Conteúdo das Entrevistas Página 1

CATEGORIA: Aspectos positivos da experiência do primeiro embarque

SUBCATEGORIA: Integração fácil com o contexto de trabalho

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE

CONTEXTO

foi muito fácil a integração com toda a gente parece-me boas pessoas A

não houve grande perturbação na tripulação porque eles continuaram as sua tarefas D

Dei-me bem com as pessoas, ambientei-me muito bem, E

cheguei a bordo mostraram-me logo onde é que era o  camarote D

ao fim dos primeiros dias já estava dentro das minhas tarefas, não me deparei com muitas dificuldades. D

era um navio velho, só que quando embarquei houve uma mudança de gerência, isso foi bom porque era como se fosse 
um navio novo

J

no fim do mês já estava habituado. B

SUBCATEGORIA: Orientação adequada

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE

CONTEXTO

o que me mandaram fazer explicaram-me, e correu tudo bem, as condições eram óptimas e o trabalho não era difícil F
o acompanhamento foi muito bom, a empresa já habituada a receber praticantes a bordo e eu era mais um. G
falei com o piloto e familiarizou-me logo com a situação do navio, com as tarefas que tinha que fazer, D
fui para o convés  com o Piloto para me familiarizar com o navio onde fui muito bem acompanhado na familiarização 
das tarefas. D

no navio só temos que ter uma pessoa para nos guiar a bordo, para poder identificar e mostrar como é que se faz, e nós 
começamos a aprender e a partir daí já saí normalmente, e aquele medo inicial das coisas passa naturalmente. C

No estágio depende dos oficiais, à uns que se preocupam em ensinar [e outros nem por isso] B
No estágio tive muita sorte apanhei um Comandante que tem o perfil para ser formador e ensinou-me muita coisa H
tentam incutir no praticante o gosto por desenvolver conhecimentos, solicitam frequentemente para consultar manuais 

mesmo até quando não é necessário A

insistiam muito em nós tirar-mos ponto ao meio dia, fazer-mos planeamento para observação aos crepúsculo A
vem da carolice deles, da vontade que eles tem em ensinar. A
tive sorte porque apanhei uns oficiais que gostavam de ensinar C
Não tenho nada a apontar, eles têm preocupação em dar formação F

de todos os que eu mais gostei de trabalhar foi com os Ingleses, porque este tempo tem que ser para continuarmos a 
estudar e aprender, e os ingleses pedem para preparar as matérias para falarmos no dia seguinte e as coisas ficam 
esclarecidas.

I

SUBCATEGORIA: Contacto fácil com a família

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

como tinha sempre contacto com casa, o navio tem Internet tem televisão tem cabo português tem tripulação portuguesa 
tudo ajudava

B

felizmente tive o apoio dos Oficiais. C
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CATEGORIA: Aspectos negativos da experiência do primeiro embarque

SUBCATEGORIA: Intensidade de trabalho

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

o que eu achei mais marcante foi a sobrecarga de horário de trabalho a que a tripulação está  sujeita A
eu faço o quarto das 0400 às 0800, e portanto implica uma certa gestão de horário de sono, as manobras os papéis. A

SUBCATEGORIA: Dificuldades de integração no contexto de trabalho

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

a maior dificuldade para mim foi saber quais as minhas competências. F
Ao principio a maior dificuldade foi não saber o que é que tinha que fazer, andava perdido no quarto, não tenho 
nenhuma função definida B

Senti alguma dificuldade na papelada do navio no que diz respeito à familiarização, mas depois adaptei-me logo D
A nível relacional E

SUBCATEGORIA: Familiarização com a rotina

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

que eu senti mais foi a habituação à vida do mar, os primeiros 15 dias foram dias perdidos de aprendizagem de tudo, 
foram 15 dias para me habituar à vida para ganhar rotinas B

É um ambiente logo estranho, porque toda a tripulação já sabe as suas funções F

SUBCATEGORIA: Dificuldades linguísticas

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

o impacto depois foi o inglês, porque não estava habituada a falar inglês como se fala normalmente, lembro-me que  na 
primeira noite   até coloquei  as mãos à cabeça e pensar o que é que eu estou aqui a fazer. I

A tripulação embarcou toda ao mesmo tempo, a tripulação era Indiana excepto o Comandante e o Chefe de Máquinas, 
pôs-me ao pé deles, eles falavam meio inglês meio indu, na língua deles e tentei começar a perceber como é que as 
coisas funcionavam

J

A língua para mim foi muito complicada, foi o inglês no dia-a-dia I
A maior dificuldade foi a barreira linguística, por vezes não é o problema de falar inglês mas a forma, o sotaque com 
que cada um fala J

SUBCATEGORIA: Afastamento da família

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

O facto de sair de casa estar longe das pessoas é difícil mas agora já estou adaptado. G
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SUBCATEGORIA: Falta de orientação 

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

No estágio depende dos oficias, à uns oficiais que se preocupam [em ensinar ] e outros nem por isso, B
há alguns que não querem saber dos praticantes para nada.

H

No segundo embarque a formação já foi um bocado mais minha para mim próprio, já não tive tanta sorte, tinha-me que 
me desenrascar H

O ano de estágio é de formação mas eu senti que já acabei o que tinha que fazer e estou a cumprir um proform de dias, 
porque eu sei que tenho que ser acompanhado avaliado mas não sinto nada disso e no final do tempo tenho a carta. B

À pouca orientação em termos de formação eu procuro algumas situações e quando me deparo com alguma dúvida e 
algumas coisas que eu sei que eles sabem responder pergunto quando vejo que há alguma coisa que possa haver ali mais 
um problema vou investigar vou consultar as publicações, mas sinceramente acho que à ali algumas limitações de 
orientação.

D

eles querem é lá pessoas para trabalhar. E
O estágio devia ser mais orientado, acompanhado, a avaliação em si não existe, H
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CATEGORIA: Relação entre a teoria e a prática

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE

CONTEXTO

Porque conheci muito bem o navio e isso não se pode aprender na escola náutica. J
As pessoas trabalham todas de maneira diferente uma coisa é aquilo que se aprende aqui na escola outra coisa é aquilo 
que se faz na prática, não é que seja chinês aquilo que se está a fazer, vai dar ao mesmo só que é feito de um ponto de 
vista mais operacional,

A

Todas as pessoas têm uma maneira de trabalhar diferente e nós temos que nos adaptar I
alguma ideia está certa mas a maneira de trabalhar, como as coisas funcionam é um pouco diferente, na prática às vezes 
não se leva tão as coisas à regra e por vezes devia-se levar H

Eu só vejo uma dificuldade a falta da prática daquilo que nós aprendemos F
Sinto alguma dificuldade em fazer leme manual F
Mesmo na parte de segurança os alarmes que se ouviam o que é que temos que fazer, a parte prática de tudo foi o que eu 
senti mais dificuldade, tinha a teoria mas aplicar aquilo era sempre mais difícil. B

Dificuldades principalmente práticas, sabia fazer na teoria mas aplica-las na prática, ire buscar a informação aos 
instrumentos, aplicar isto tudo na prática havia alguma dificuldade B

Em termos gerais de funcionamento do navio como é que se lidam com as coisas diariamente, acho que não ia assim 
muito bem preparado nesse aspecto D

Eu já ouvi no navio que o mar não foi feito para génio é preciso é pessoas práticas que conseguem fazer as coisas I
Eu considero que por exemplo há pessoas que são muito boas em termos teóricos a estudar e em termos prática tremem 
por todo o lado, e nível prático à pessoa que são melhores e não são tão bons a estudar,

I

Eles percebem que eu estou ali para apreender e aplicar na prática aquilo que aprendi na escola. F
De que, ora tão depressa estava a traçar um rumo na carta como de repente estava a ser solicitado por um questão a 
nível da segurança ou com questões a nível de papelada que é preenchida a bordo.

A
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CATEGORIA: Relação entre expectativas anteriores e as realidades 

profissionais

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Nós quando chegamos aqui é que nos deparamos com as situações reais D
Acho que a preparação técnica é boa mas que depois a ideia com que eu saí daqui é que era uma vida mais fácil, pensei 
que era mais fácil. B

O impacto foi grande, era completamente diferente do que se possa imaginar, é tudo muito diferente, G
As pessoas chegam lá e quem nunca entrou as coisas são completamente diferentes do que nós pensamos H
Estava na expectativa na chegada a bordo porque não sabia como é que era. D
Nunca tinha feito um embarque, estamos na escola três anos e não temos nenhum contacto com os navios para fins de 
familiarização da vida a bordo. D
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CATEGORIA: Sentimentos em relação ao estágio

SUBCATEGORIA: Motivação para o estágio

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Ia toda motivada queria começar a trabalhar e foi muito bom ter visto a olhos vistos o que andei a aqui a aprender 
durante 3 anos E

Cheguei lá e vi as coisas todas e percebi, andava muito curiosa a querer conhecer tudo andava lá felicíssima da vida E

SUBCATEGORIA: Insegurança no estágio

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Temos sempre algum receio para começar a trabalhar C
Disseram-me para ir comer qualquer coisa, fui arrumar as minhas coisas no camarote e às 16 horas foram bater ao meu 
camarote que ia entrar de serviço, quarto, não estava nada à espera. I

Eu estive algum tempo para embarcar depois de acabar o curso e talvez dai a minha insegurança. J
Em termos de navegação no que diz respeito a manobra não me senti muito a vontade a manobrar o navio F
Não tenho confiança em mim por exemplo para passar entre dois navio manualmente atrapalho-me dê certeza F
Na navegação também me senti à vontade mas é diferente estava mais inseguro mais nervoso talvez pela 
responsabilidade ser maior G

Para trabalhar na ponte a nível de navegação vamos à vontade, com um pouco de receio no início H
Também me senti inseguro em várias tarefas porque tinha medo de fazer mal estava inseguro I
Na parte prática tive alguma insegurança por ter feito pouco. I
Eu não me senti seguro em nada, porque estava a lidar com pessoas estrangeiras, estava muito inseguro J
Ao fim de 3 anos de acabar a escola não me senti muito a vontade em ir aplicar aquilo F
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CATEGORIA: Áreas curriculares adequadas ao desenvolvimento de 

competências

SUBCATEGORIA: Navegação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

A nível de navegação nunca tive qualquer espécie de dificuldade porque aí acaba por ser muito semelhante aquilo que 
se aprende aqui A

Na navegação, nada daquilo foi novidade, inclusivamente a parte prática, no simulador aprendi a fazer, já fiz aquilo, é 
só fazer num contexto diferente, tem as suas pequenas coisas mas adapta-se facilmente,

A

Em navegação senti-me à vontade, RIEAM também B
Na navegação, cálculo de marés, correcções, estudo da parte de ARPA trabalho com radar, comunicações sabia fazer o 
essencial. B

Foi no planeamento e na navegação que me senti mais seguro C
Foi no planeamento que me senti mais seguro C
Na parte da navegação acho que estamos bem D
Mais seguro mesmo, foi em termos de navegação D
Em navegação senti-me segura, em cuidados de saúde e consultar os roteiros e manuais aí estava bem E
Essencialmente na área da navegação percebi sempre tudo aquilo que me era solicitado E
Em navegação também me sinto seguro F
Na navegação também me senti à vontade G
Para trabalhar na ponte a nível de navegação vamos à vontade H
Em termos de navegação não tive dificuldades, radares, cartas é tudo exactamente igual. I
O planeamento também sabia fazer bem I
Em termos de navegação comecei a ganhar confiança aos poucos. Na navegação saímos bem preparados da escola. J

SUBCATEGORIA: Segurança

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Na segurança não tive grandes dificuldades C
A área da segurança sinto que estou bem preparado, tenho boas bases e sinto-me bem seguro G
A área de segurança senti-me relativamente seguro I

SUBCATEGORIA: Comunicações

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Nas comunicações senti-me bem preparado F

SUBCATEGORIA: Sistemas electrónicos de determinação da posição e navegação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Nos equipamentos electrónicos, acho que vamos à vontade H
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CATEGORIA: Factores de sucesso da formação realizada na escola

SUBCATEGORIA: Gosto pela matéria

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Planeamento de viagem é uma área que eu gosto A
A área de navegação é uma área que eu gosto e depois porque é uma área em que se insiste, A
Navegação era uma das coisas que eu mais gostava C
Na segurança porque são matérias que eu gosto C
E o meu querer de fazer as coisas bem facilitou I

SUBCATEGORIA: Preparação oportuna para o estágio

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Maior parte delas foram dadas já no último, as que apliquei logo, estavam frescas  tinham sido dadas à meses B
O planeamento de viagem no último ano ajudou-me bastante a rever todos os conceitos de navegação ao longo do curso, 
se não, não me lembrava de nada, é a primeira coisa que fazemos a bordo é isso. I

SUBCATEGORIA: Qualidade da formação dada na escola

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

À formação da escola (…), essencialmente foi a formação na escola C
A base acho que aprendi na escola D
A parte de navegação só não aprende quem não quer porque damos ênfase a tudo aquilo que é importante e até coisas a 
mais mas quanto mais melhor porque navegação nunca é de mais saber. D

A nível de navegação acho que vamos com bases daqui da escola E
Em alguma parte à formação que tive na escola F
À formação da escola, a formação que nos é dada é boa G
A formação da escola H
A formação na escola é essencial I
À formação na escola J
Há algumas disciplinas que conseguimos perceber mais e assimilar mais nas aulas e rapidamente me lembrava no navio, 
principalmente nas navegações. J

E no caso da segurança a ida à escola de limitações de avaria foi muito bom, ter contacto com simulações de 
emergência reais e combatê-las. G

Com o apoio dos simuladores saímos à vontade H
Porque nós saímos da escola bem preparados C
Sai-mos da escola bem preparados D
Acaba por haver nessa vertente da navegação acaba por haver uma boa interligação entre as disciplinas de navegação 

ao longo do curso A

Acaba por haver, forma uma boa estrutura  uma coisa sólida nas cadeiras de navegação. A
A formação está lá e os programas estão bem definidos mas às vezes à coisas que se cumprem melhor do que outras, 

cada ano é um ano, E

No contexto geral não sinto insuficiência para as coisas que tenho que fazer. F
No geral o curso não tem insuficiências G
Eu acho que não há nenhuma insuficiência, porque nós os marítimos temos que saber de tudo um pouco, e na formação 

dá-se de tudo um pouco. C

Na minha opinião na escola é que aprendi
D

Só não aprende na escola aqueles que não querem, geram-se as condições todas para haver uma boa aprendizagem, 
D
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Eu acho que a formação da escola náutica é boa, a pessoa vai para bordo e nada daquilo é chinês,
A

que não são tão competentes, não são em número suficiente para dar mau nome à escola
A

Eu estive na escola 5 anos e vi as coisas a melhorar muito, o que é bom. H
O curso tem cá tudo, não há falhas curriculares G

SUBCATEGORIA: Empenhamento dos alunos

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Durante o curso empenhei-me em alguns aspectos que achava que eram mais fundamentais para a minha vida futura e 
nesse aspecto preocupei-me em acompanhar as matérias para não ficar na dúvida, e nesse aspecto preocupei-me para 
não ficar na dúvida aquilo que era fundamental no curso preocupei-me em aprender,

D

A minha forma de estar nas aulas J
Os alunos têm que ter interesse e vontade para aprenderem. D

SUBCATEGORIA: Áreas mais importantes

INDICADORES: Área de Navegação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Navegação é o tronco é o cerne do curso A
A navegação por ser fundamental em todos os aspectos, a parte das cartas, colreg, as marés, tudo foi aplicado B

A navegação e a[ segurança], porque são as mais importantes da nossa profissão. C
A navegação é a fundamental, a [segurança marítima também é muito importante], estas duas são as chaves para que as 
coisas funcionem bem, D

Navegação [e Segurança] porque sem isso não se faz nada em navio nenhum, na navegação é essencial saber navegar 
para saber andar no mar 

E

A mais importante é a navegação F
A navegação é a principal G
Navegação sem dúvida é o nosso trabalho,  H

Eu dou mais valor à navegação I
A navegação por que é o mais importante para nós J

INDICADORES: Área de Segurança

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

[A navegação] e a segurança marítima porque é o cerne de quem anda no mar A
A segurança também porque insistem muito nisso todas as semanas há um treino, ou de incêndio ou de homem ao mar,
etc. B

[A navegação] e a segurança, porque são as mais importantes da nossa profissão. C
A navegação é a fundamental, a segurança marítima também é muito importante, estas duas são as chaves para que as 
coisas funcionem bem, D

A nível de segurança cada vez é mais exigente, é muito valorizada nas inspecções feitas pelos inspectores E
A segurança marítima em segundo lugar F
A segurança também. G
Segurança porque temos que muita carga, pessoas ao nosso encargo H
A segurança marítima em segundo. I
A segurança também é muito importante J
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INDICADORES: Área de Carregamento e Estiva

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Tecnologias marítimas e sistemas de carregamentos também mas isso será numa face mais adiantada na carreira A
Depois com o tipo de navio que se opte poderá haver outras como é o caso das Pescas, tecnologias marítimas e sistemas 
de carregamentos todos lidam com isso. D

Os sistemas de carregamento porque no navio aprendemos a carregar e a descarregar. E
Tecnologias marítimas e sistemas de carregamento e os transportes marítimos para finalizar, F
Os transportes marítimos e portos e os sistemas de carregamento dependem do tipo de navios que vamos operar G
Os sistemas de carregamento porque é isso que faz a navegabilidade do navio H
Tecnologias marítimas e portos, eu acho que é de senso comum I
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CATEGORIA: Factores de sucesso da formação realizada no navio

SUBCATEGORIA: Criação de rotinas a bordo

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Segurança depois na prática comecei a gostar mais, já gostava na escola e a bordo ainda gostei mais. C
Outra parte às rotinas que são criadas a bordo que leva as pessoas a perceber o resto e a compreender como é que as 
coisas funcionam F

SUBCATEGORIA: Estratégias do estagiário

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

E também calculava que iam insistir naquilo então tentei-me antecipar um bocado e não  ir para lá às cegas B

SUBCATEGORIA: Saber observar os mais experientes

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Ver os outros a trabalhar também ajudou a adaptar o meu método I

SUBCATEGORIA: Êxitos no estágio

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Eu não senti grandes dificuldades a nível daquilo que me era solicitado, qualquer coisa a nível de navegação. A
Não tive grandes dificuldades D
O meu primeiro impacto foi muito bom E
O primeiro impacto foi bom F
Foi um embarque engraçado J
Dificuldades não há assim muitas C
É um trabalho chato mas foi muito bom J
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CATEGORIA: Deficiências de formação proporcionada pela escola

SUBCATEGORIA: Área curricular de Segurança

INDICADORES: Insuficiência da componente prática na formação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Dizer-lhe um aspecto em que me senti menos seguro, talvez tivesse que dizer que muitos dos equipamentos de 
segurança utilizei-os a sério e aprendi a usar foi no mar aqui praticamente não mexi neles A

A questão da segurança eu já tinha ouvido falar mas nunca tinha mexido a sério, talvez seja a questão com mais 
novidade, é como se tive a entrar para a escola ali A

Na segurança, na aplicação prática dos conhecimentos A
Falta de prática, eu sei que o ano de estágio é para ter prática mas podíamos tentar ter mais na escola. F
Se calhar devia ser dada de maneira diferente na escola, às vezes falta um bocadinho a prática. H
se fosse uma aplicação prática constante era mais fácil F
Segurança na parte prática, tem falhas podia ter mais prática B
Na segurança marítima ter mais parte prática, por exemplo estou quase a ter 3 meses de embarque e tenho direito a um 

certificado de condução de embarcações salva vidas rápida, mas não me senti preparado, sinto que não tive formação 
prática suficiente na escola, formação teórica está bem.

F

Eu hoje em dia não tenho grandes dificuldades mas se tivesse tido mais formação prática se calhar estava mais à 
vontade. F

Talvez na parte da segurança trabalhar mais na prática lidar mais com as situações práticas, mais treino D

INDICADORES: Falta de equipamento

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Não haver disponibilidade de material aqui na escola para experimentar, para treinar para ver, para mexer no 
equipamento de segurança. A

Senti falta de prática em algumas matérias, eu lembro-me de ver neste navio uma série de cassetes de segurança de 
incêndios de navegação de tudo, e eu lembro-me de aqui ver muito poucas, faltava ver um bocado o trabalho na prática. B

a segurança há ali muitos aspectos que estão desactualizados com a realidade, ali aprendemos o fundamental as 
situações de segurança que podem acorrer a bordo e nesse aspecto admito que não ia muito bem preparado D

A mais importante é a segurança marítima por falta de disponibilidade de material da escola para se poder mexer e 
aprender e ver na prática como é. A

A segurança marítima devia ter mais equipamento. I
A falta de material dificulta o trabalho dos professores, precisávamos mais de formação prática. I

SUBCATEGORIA: Área curricular de Carregamento e Estiva

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Em relação ao navio às cargas ai sim tive algumas dúvidas D
O mais difícil era na parte da carga atestar os tanques E
Eu cheguei ao navio e carregava carros e não fazia a ideia como é que as coisas funcionavam na prática porque na 
teórica sabia, mas agora já me sinto em condições para mandar fazer. I

Sistemas de carregamento devíamos ter tido mais prática. E
Na parte de sistemas de carregamento e tecnologias marítimas, tivemos muita formação teórica, fizemos um plano de 
carga e o cálculo de estabilidade mas foi só uma vez devia ser mais, F



Responsabilidade dos Formadores e do Curriculum de formação concretizado na ENIDH para o desenvolvimento de 

competências profissionais dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante

Análise de Conteúdo das Entrevistas Página 13

SUBCATEGORIA: Área curricular de Arquitectura e Estabilidade

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

O que eu tinha menos noções era em estabilidade e arquitectura E
Estabilidade e carga, não vamos assim bem preparadas H

SUBCATEGORIA: Área curricular de Meteorologia

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Lembro-me perfeitamente que uma das coisas que estive que estudar foi meteorologia, assim que apareceu o primeiro 
boletim tive mesmo que ir estudar. G

Ficamos um mês sem professor meteorologia, as aulas foram poucas e durante as aulas só vi um boletim uma vez para 
analisar daí a minha dificuldade G

SUBCATEGORIA : Área curricular de Navegação

INDICADORES: Insuficiência da componente prática na formação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

O anexo da RIEAM formas do balão muitas características que vem nos anexos, principalmente os inglese são chatos 
nisso e pedem tudo e querem tudo ao pormenor ai senti algum dificuldade por não estava preparado para isso. B

Temos alguma dificuldade em termos de navegação porque não estamos habituados, só temos navegação no 1º e no 3º 
ano temos alguma mas não temos assim muita C

Se eu tiver uma avaria num radar não sou eu que vou reparar vêm especialista de terra para reparar, eu Costumo dizer 
que é como encher chouriços eu vou estudar  para  o teste e seguir não fica cá nada não faz sentido. I

Na navegação deveríamos ter mais prática a trabalhar com todo o material que está a bordo, porque a teoria nós temos 
mas depois a aplicar seria mais fácil.

B

Podia-mos ter um pouco mais de prática de governo de navio, só damos no 4º ano e devia-se dar no 3º ano é muito 
importante sentir o navio. C

INDICADORES: Programas demasiados pormenorizados 

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Á disciplinas de navegação aqui, que vão a pormenores que nós se calhar nunca vamos lá chegar e que tinha interesse 
em irmos para outras áreas. Por exemplo a navegação electrónica os princípios do radar tem interesse mas vamos a 
pormenores muito técnicos que na aplicação prática não fazemos e valia mais fazer mais trabalho operacional de radar 
ou mesmo ir a um navio e ver os equipamentos que eles têm e usar.

B

Se eu tiver uma avaria num radar não sou eu que vou reparar vêm especialista de terra para reparar, eu costumo dizer 
que é como encher chouriços eu vou estudar para  o teste e seguir não fica cá nada não faz sentido. I



Responsabilidade dos Formadores e do Curriculum de formação concretizado na ENIDH para o desenvolvimento de 

competências profissionais dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante

Análise de Conteúdo das Entrevistas Página 14

SUBCATEGORIA: Área curricular de Marinharia

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Trabalhar com os cabos com os nós com os guinchos, ai também senti falta de mais prática B
O aspecto com maior dificuldade foi na marinharia C
Tive dificuldade nas manobras em perceber e fazer as manobras de cabos porque não tinha a noção de como lidar com 
os cabos. E

No inicio tinha alguma dificuldade na manobra com os cabos e os guinchos F
Só temos marinharia no primeiro ano e passa, esquece C
Na marinharia aprendemos a fazer umas coisas mas hoje em dia por exemplo em relação aos nós pouca coisa me 
lembro, o que me lembro são aquelas coisas que vou aplicando na minha pessoal e lúdica isso tenho presente porque 
tenho aplicado agora aqueles nós que aprendi a fazer e nunca mais pratique já não me lembro.

E

A marinharia devia ser mais prática é muito teórica, trabalhar com os cabos com os nós com os guinchos, ai também 
senti falta de mais prática.

B

SUBCATEGORIA: Área curricular de Transportes Marítimos e Portos

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Transportes marítimos e portos, aquela orgânica toda de funcionamento da estiva com o pessoal do navio D
Nos transportes marítimos e portos porque não tinha grande noção das estruturas portuárias. E

SUBCATEGORIA: Actualização dos programas

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

No caso da marinharia falta muito conhecimento moderno está desactualizada em alguns aspectos C
Acho que em algumas áreas encontra-se um bocado desfasado daquilo que nos interessa realmente B

SUBCATEGORIA: Orçamento para a escola

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

É evidente a falta de dinheiro I
A falta de material dificulta o trabalho dos professores I
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CATEGORIA: Avaliação global do curso

SUBCATEGORIA: Conteúdos de formação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE

CONTEXTO

Há cadeiras que eu acho estão completamente desfasadas do curso mas isso faz parte de o curso ser um curso superior, 
duas matemáticas as químicas terão pouca aplicação. B

Acho que há muitas cadeiras que existem para encher um curso de 3 anos as matemáticas e as químicas B
O que eu noto mais em termos de disciplinas de uma maneira geral é muita teoria porque se tem que preencher 3 anos e 
depois a prática em si é um bocado descorada, talvez por falta de material B

Ciências de base isso até acho que se dá de mais teoricamente, H
As cadeiras mais teóricas sem aplicações práticas são aquelas que sinto mais dificuldade em perceber e dai a minha falta 
de interesse pela mesma e a consequente insuficiência curricular. J

Saímos bem preparados. D
por vezes perde-se imenso tempo em certos trabalhos das ciências de base com centenas de páginas e se calhar as 
pessoas podiam dedicar mais tempo a outros trabalhos mais importantes H

Á cadeiras que têm teoria a mais para a aplicação que nós lhes vamos dar. B
É pena é que as cadeiras que são menos importantes que não tem nenhuma aplicação prática são as que nos esforçam 
mais em empinar em decorar não tem nenhuma aplicação prática. F

Há matérias de coisas aí que temos que estudar uma carrada de coisas sem valor prático nenhum, I
Nós temos tantas disciplinas que estudamos para os testes e os exames e por vezes esquecemos depois da avaliação de 
algumas matérias J

Acho que o ideal deveria haver aí um compromisso, 3 anos sem experiência de mar e depois chegar ao fim ter a 
experiência de mar pode não ser o ideal, não é mau mas pode não ser o ideal. A

SUBCATEGORIA: Estratégia como aluno 

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

No último ano existem várias cadeiras e muitas das vezes não conseguimos captar tudo o que é importante, o que 
fazemos é arranjar maneira de nos safarmos a todas e muitas das vezes algumas coisas ficam para trás e escapam I

A nível de arquitectura naval foi falta de interesse da minha parte, estudei pouca para a cadeira E
Eu acho que a forma como os alunos encaram as aulas, mas no inglês é difícil ultrapassar a questão do sotaque e da 
forma como se fala. J

Em termos de navegação desleixei-me um bocado na navegação por minha responsabilidade e penso que quando chegar 
a minha altura de assumir a responsabilidade talvez sinta algumas necessidades, mas por minha responsabilidade.

G



Responsabilidade dos Formadores e do Curriculum de formação concretizado na ENIDH para o desenvolvimento de 

competências profissionais dos futuros Oficiais de Pilotagem da Marinha Mercante

Análise de Conteúdo das Entrevistas Página 16

CATEGORIA: Sistemas de avaliação dos alunos

SUBCATEGORIA: Sistemas de avaliação na Escola

INDICADORES: Sistema de avaliação “clássico”

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

É um sistema clássico A
Mas acabam as coisas por ser resolvidas de um ponto de vista mais clássico A
O sistema de avaliação é normal E
A avaliação da escola é normal I

INDICADORES: Avaliação somativa

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

No que diz respeito à avaliação concordo, porque a ideia assenta essencialmente numa base teórica tem que ser feita 
assim, avaliação por exames, B

Há algumas cadeiras que a avaliação tem que ser assim não há alternativa ou é com exames B
Na escola eu acho que é funcional temos os teste e os trabalhos F
Como está com frequências e trabalhos J
Mas isso é um condicionalismo imposto pela própria estrutura da escola, nós não vamos para bordo fazer testes tem que 
ser forçosamente uma coisa teórica A

INDICADORES: Opiniões globais sobre a avaliação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Eu acho que está bem C
Na escola não tenho nada assim a dizer D
Na minha situação acho que fui bem avaliado D
Acho que está bem G
Concordo com sistema H
Não está mal I
Eu gosto de sistema de avaliação J
Acho que está bom. J
A avaliação está bem a nível de trabalhos H

Há cadeiras que tem trabalhos bastante interessantes, e que podemos aprender bastante. H
Nunca houve nada que prejudica-se os alunos, até pelo contrario é uma escola que dá muitas oportunidades aos alunos H
Eu tive sempre aquilo que merecia, acho que pessoalmente a avaliação foi justa. J

Como temos avaliação na componente teórica na escola no navio é uma avalização da componente prática, que eu 
concordo. C
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INDICADORES: Responsabilidade dos alunos

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Agora há alunos que se interessam e outros não se interessam, os que se interessam conseguem sempre Aprender pelo 
menos o que é essencial, quem não se interessa  sai de lá sempre a saber que não aprendeu nada que sistema é mau D

INDICADORES: Regras de avaliação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

A questão é que existem muitos professores que têm um método de avaliação que não é justo que não é feito com aquilo 
que as pessoas sabem. B

Nas partes da cadeira de radar não é definido o método de passar, por exemplo na colreg se fizer aquilo tudo certo 
passa mas depois tem certo mas está escrito de maneira diferente pronto pode interessar pode não interessar pode passar 
pode não passar e há muito poder disso, o poder de os professores se gostam podem facilitar se não gostam fica mais 
um bocado.

B

O método de avaliação devia ser mais rigoroso em algumas cadeiras. D
A avaliação depende do método de avaliação de cada professor G

INDICADORES: Sugestões para melhorar o sistema de avaliação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Acho que não está mal talvez mais trabalhos e menos testes para aprendermos a pesquisar e acabamos por aprender 
mais. G

E aqui na escola devíamos medir as duas componentes teórica e prática. I
Na escola eu acho que quanto mais prática for a formação  e a avaliação melhor. J
Concordo porque é como está implementado mas estava mais de acordo se fosse uma coisa sendo mais prática e avaliar 
também essa parte e depois uma componente teórica equilibrar. B

Eu tirava algumas cadeiras, tornava alguns métodos de avaliação mais abertos, é aquilo, se o aluno fizer passa B
Há professores que preferem 2 testes mas eu prefiro 1 teste e 1 trabalho, porque eu estudo mais para um trabalho do que 
para um teste C

E muitas vezes o que acontece é só estudar nas vésperas do teste, e para um trabalho se for semestral consegue atingir 
os objectivos da cadeira mais facilmente.

C

Quer dizer fazemos testes como em todas as escolas apesar de eu achar que devíamos ter mais prática porque a nossa 
profissão é bastante prática E

INDICADORES: Avaliação continua 

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Os professores vão formando a opinião que tem sobre o aluno ao longo do ano lectivo A
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INDICADORES: Ausência de avaliação continua 

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

No caso do radar o trabalho que era feito durante um semestre que podia ser melhor durante numa  certa altura    mas 
depois o que contava só era no final, havia pouca ponderação para semestre todo, sendo uma componente prática não 
havia equilíbrio nisso.

B

INDICADORES: Influência das relações pessoais 

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Havia pessoas que trabalhavam e que podiam ter melhores resultados, nós falávamos o que é que tínhamos feito nos 
teste, é clara que as pessoas podem dizer coisas diferentes do que as que fizeram na realidade, mas fique com essa 
sensação, como a escola é um coisa muito  pequeno assim como o meio  é muito  pequeno está muito sujeito às relações 
interpessoais.

A

Na escola as pessoas também estabelecem um preconceito em relação aos alunos, quer positivo quer negativo, por 
exemplo no meu caso acho que eu beneficie pela positiva, não que eu não tenha trabalhado percebe, mas acho que na 
dúvida entre darem-me um 15 ou um 16 davam-me um 16, enquanto que a outros colegas na dúvida entre um 12 ou um 
14 davam um 12

A

SUBCATEGORIA: Sistemas de avaliação no navio

INDICADORES: Influência das relações pessoais

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Mas é um bocado pela cara das pessoas não tanto pela avaliação do trabalho porque não há ninguém que o siga a sério 
tirando um ou outro caso é mais pela cara B

A avaliação a bordo acaba por não ser uma coisa muito fácil de ser isenta da relação que as pessoas têm entre si A
Por exemplo eu estou de quarto com o imediato acabamos por ter uma relação que quase se aproxima da amizade, 
dificilmente se eu fizer uma coisa bem, ele pensa que é uma coisa muito boa, se eu fizer uma coisa má ele se calhar diz 
que está cansado

A

A bordo é difícil as pessoas distanciarem a relação interpessoal que tem com a avaliação que tem que fazer A
A nossa avaliação depende da paciência e da vontade das pessoas que apanhamos a bordo, H
Por isso a avaliação é quase pela cara da pessoa, E

INDICADORES: Avaliação interna

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

A avaliação é mais para dentro da empresa que nós temos, B
A empresa é que se gosta de nós, se gosta do praticante a avaliação é boa B
No navio nem sei muito bem como é que funciona, é uma avaliação apenas para a empresa. F

Não sinto nada que esteja a ser avaliado, a não ser pela empresa  que no caso de ter má registo meu a empresa metem-na 
na rua, mas não é tanto não cumpri com a parte de navegação. B

Eu no meu caso sou avaliado de 1 a 5 na minha empresa e concordo com  o sistema. I
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INDICADORES: Falta de avaliação de conhecimentos

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Não tanto para a certificação, B

INDICADORES: Falta de controlo do trabalho realizado pelo praticante

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Acho que o trabalho não é seguido. B
A nível do estágio quem nos avalia é o Imediato ou o Comandante  mas não lidam com os praticantes muito de perto E

INDICADORES: Avaliação contínua

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Eu sinto-me avaliado em termos do meu trabalho mas não há muita pressão F
No estágio somos avaliados sem darmos por isso, o que é bom

G

Nós fazemos o nosso trabalho normal e estamos a ser avaliados, fazemos o trabalho sem ter preocupação com a 
avaliação e concordo perfeitamente. G

No estágio a avaliação é feita pelo desempenho das pessoas a bordo, I

INDICADORES: Falta de responsabilização pela formação a bordo

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Porque lá está, tirando alguns que estão mais atentos a isso, fazem perguntas dão coisas para estudar para perguntar no 
dia a seguir, mas mais pela vontade deles não tanto por se sentirem responsáveis por isso B

A formação é boa se eu for a procura dela, não  é tanto a iniciativa  deles, mas tem que ser minha. B
O livro de praticante não é nada seguida chega-se ao fim carimba-se o livro põe-se a data e vai-te embora, não há 

aquele acompanhamento que o orientador diz para a semana vamos fazer este ponto aquele e aquele, não é assim H

Mesmo o próprio livro de praticante é mal feita para ser seguido, é um cópia do inglês com folhas tortas, repetidas é 
mau para ser seguido. H
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CATEGORIA: Competência dos professores

SUBCATEGORIA: Opinião global sobre as competências dos professores

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Professores é como em todo o lado à professores bons e maus, A
Eu penso que no geral acaba por ser satisfatória aqui há pessoas muito competentes aqui mesmo muito competentes A
Acho que há de tudo, acho que há professores bastante competentes e que percebem muito da área e outros que são 
menos competentes

B

Os professores da escola são competentes no geral há alguns que são muito bons e outros que não dão a matérias tão 
bem. C

A nível do ensino acho que há bons e maus professores como em todo o lado. E
Há muitos competentes mas também há alguns menos competentes I
A maioria são bons. J
A minha opinião é que a competência é boa D
Os professores são competentes F
Acho que são competentes na sua área, G

De um modo geral são todos competentes F

SUBCATEGORIA: Atributos dos professores mais competentes

INDICADORES: Rigor

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Há professores que levam isto de forma mais rigorosa e profissional A
O facto de aprender mais com uns professores do que outros acho que tem a ver com a entrega de determinados 

professores às cadeiras D

INDICADORES: Relação pedagógica e transmissão de conhecimentos

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Aprendi mais com uns professores do que com outros também se calhar  pela acessibilidade de uns e de outros D
Realmente há aqui um grupo de professores que sabem transmitir e dar aulas que se sente que são mais consistentes 
talvez mais interessados. E

(De um modo geral são todos competentes), mas a transmissão desses conhecimentos por vezes varia, não querendo 
dizer que são menos competentes F

Isto também tem a ver com a relação entre os alunos e os professores se houver uma boa relação o aluno está mais a 
vontade. F

Acho que sabem transmitir, pelo menos na minha opinião na área em que estão a ser formadores sabem transmitir os 
seus conhecimentos. G

Cada disciplina é uma disciplina e os professores têm que se adaptar. A forma como os conhecimentos são transmitidos 
é normal. G

E a competência parte desde o tempo em que estamos a ser ensinados, avaliadas e até ao tempo que acabou e podemos 
dizer no fim que no futuro vamos nos encontrar, vai correr tudo bem I
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INDICADORES: Avaliação justa dos conhecimentos

UNIDADES DE REGISTO U.NIDADE
CONTEXTO

Os competentes para mim são aquele que ensina e nós compreendemos, somos avaliados de uma forma justa e acabou I

INDICADORES: Metodologia de ensino

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

A maioria dos professores tem boa metodologia e os alunos só tem de acompanhar J
Um bom professor prepara as aulas, orienta e a ajuda os alunos. J

SUBCATEGORIA: Opinião sobre a formação dos professores

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

A cerca da escola os professores deviam ser todos Capitães da Marinha Mercante e deviam fazer um embarque de 5 em 
5 anos para revalidar as coisas que já aprenderam e ver novas situações. C

Na escola, os oficiais da marinha mercante são óptimo para nos enquadramos com a realidade ,tem a experiência de mar 
para nos formar

G

Neste tipo de curso tem que ser cada vez mais assim, o pessoal que tem experiência de mar transmitir os conhecimentos 
que têm aos futuros oficiais da marinha mercante. G

SUBCATEGORIA: Atributos dos professores menos competentes

INDICADORES: Falta de empenho

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Há professores que fazem disto claramente um tacho A
É estranho que algumas pessoas que não dão tanto de si possam estar aqui A

Eu penso que devia de haver um maior rigor ou cuidado se não na escolha das pessoas depois naquilo que se pede às 
pessoas para darem de si aqui. A

INDICADORES: Conhecimentos antiquados

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Há professores que não querem voltar a aprender e no caso da marinharia falta muito conhecimento moderno está
desactualizada em alguns aspectos. C

Alguns tiveram contacto com os navios já há muitos anos, não digo que estejam desfasados da realidade mas este sector 
está em constante mudança e estou a ter contacto com certas situações que não fazia ideia que existiam, devia haver 
alguma actualização dos professores, mas há outros caos que estão bem enquadrados com a realidade.

F
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INDICADORES: Desconhecimento da actividade profissional

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Não são como aqueles que vêm da universidade e não conhecem a realidade do mar G

INDICADORES: Dificuldade na relação pedagógica e transmissão de conhecimentos

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Para mim os menos competentes são os que tem falta de formação na transmissão dos conhecimentos. E
Em relação aos professores, não é o conhecimento que lhes falta por eles têm, mas falta aqui um pouco de formação de 

professor, à aqui muitos professores que caem aqui de pára-quedas e não têm qualquer formação para dar aulas, á aqui 
alguns que fizerem essa formação mas outros não para lidar com as pessoas, criar métodos de avaliação.

H

Para ser competente e dar aulas  não basta saber a matéria é preciso compreender as pessoas, eu sei que isso também é 
relativo porque à alunos que são muito complicados de ensinar a própria personalidade das pessoas por vezes cria atrito 
no processo.

I

Agora aqueles que só dão as aulas e vão embora, não querem saber se é o A ou o B, isso para mim não demonstra 
competência, porque esta escola é única e não saem daqui aos milhares só saem dez ou quinze somos poucos. I

São todos competentes a questão é que há uns que puxam mais para aquilo que eles sabem e que tem pouco interesse 
para nós B

Os menos competentes muitas vezes eu acho que tem a ver com as  caras, se vai com a cara do aluno ou não,  à 
professores que falam no global e em demasia e ai pecam um bocado

I

A razão penso que é a personalidade das pessoas, na relação do professor aluno. J
Eu acho que tem conhecimentos mas tem alguma dificuldade em transmitir. A maioria dos professores já trabalharam 
no mar por isso eles tem conhecimentos o problema é na transmissão. I

INDICADORES: Uso de metodologias deficientes

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

O problema não são os conhecimentos, porque todos sabem das matérias mas falta em alguns professores a metodologia 
como dão as matérias e como explicam. J

Aqui na escola à professores que não são coerentes, não há aquela preparação das aulas, mas são poucos J
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CATEGORIA: Competência dos Oficiais a bordo

SUBCATEGORIA: Opinião global sobre as competências dos oficiais

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

A bordo é igual é meio por meio de bons e maus E
A bordo apanhei de tudo, muito competentes e menos competentes, H
A bordo depende da nacionalidade I
No mar há de tudo à pessoas que se preocupam com a nossa formação mas há outros que não querem saber da nossa 
formação. I

A bordo também há de tudo, o balanço é mais bons do que maus. J
A bordo, o Comandante e o imediato, dentro das suas possibilidades são pessoas que eu acho que são muito 
competentes A

A bordo também são competentes, e eu costumo dizer que quando for grande quero ser como este comandante que tive 
agora, porque é do melhor que podia ter apanhado. G

SUBCATEGORIA: Atributos dos oficiais mais competentes

INDICADORES: Rigor

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

O primeiro Comandante que eu tive um individuo mais exigente a nível de horários e tudo mais e por exemplo eu nunca 
conseguia, mesmo que quisesse saltar uma refeição para fazer mais horas de sono, não ficava  muito bem fazer isso, A

INDICADORES: Experiência profissional

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Ele é bastante calmo mesmo em situações mais complicadas eu gostava de ser assim. Os comandantes que eu apanhei 
são bastante experientes. G

INDICADORES: Boa relação pedagógica

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Os outros que lidam melhor com as pessoas são os mais competentes. E
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INDICADORES: Capacidade de trabalho

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Alguns estão a bordo, é para colaborar, não é para passar o tempo. I
Alguns estão a bordo não só para passar o tempo mas estão sempre a desenvolver  trabalho, J

SUBCATEGORIA: Atributos dos oficiais menos competentes

INDICADORES: Dificuldades de relacionamento

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Mas há situações que não me atrevo a chegar à frente não estou muito à vontade, o Imediato é mais novo estou mais a 
vontade e exploro mais essa situação. D

Dos oficiais eles se calhar são competentes mas lá está deviam ter mais paciência e vontade de perder tempo. H
Alguns são mais simpáticos e outros não, e não querem que eu ande em cima deles ou não querem ensinar sequer B
Todos os Comandantes e Imediatos que querem mostrar o poder são os menos competentes E
A disposição já não é a mesma que eu tenho, são pessoas que se irritam mais facilmente, por exemplo apanhei 
Comandantes que podem estar a fazer uma asneira que não aceitam outras opiniões, mas isso parte já das pessoas não 
tem nada com a formação porque é igual para todos. 

H

INDICADORES: Menor rigor na aplicação prática

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Não é levado tão a rigor como é levado na escola, há situações que podem passar assim e outras não, há outras que são 
complicadas, A

Por exemplo um dia destes foi com o contramestre para o Void Space medir o teor em monóxido de carbono e nós nem 
sequer levávamos mascara, o que é que agente lá vai fazer sem equipamento de respiração autónomo, tivemos lá a 
medir se aquilo tivesse dado qualquer coisa nós ficávamos lá,

A

O código ISM só é aplicado no papel e à muita coisa que é no papel, A

INDICADORES: Falta de iniciativa em orientação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Mas estão mais à espera que eu vá a procura das coisas que faça perguntas sobre as coisas. F
O embarque está ser de formação mas parte muito de nós procurar esse conhecimento se ficarmos lá sentados ninguém 
nos diz nada. F

Nós é que temos que procurar tentar saber como é que funciona, perguntar ler algumas coisas. F
Pelo que eu tenho ouvido eu provavelmente tive sorte com a tripulação que apanhei, porque já tenho ouvido opiniões 
de outras pessoas, em que as coisas não são bem assim, ensinam apenas o essencial para a vida naquele navio. A

Muitas pessoas não querem saber de ensinar o praticante, se não chatear também está bom B
Os polacos são muito rigorosos mas não recebi aprendizagem nenhuma de formação. I
Há pessoa que estão no mar só para passar o tempo e irem para casa ao fim do embarque I
Há outros que estão lá só para passar o tempo e depois irem para casa. J
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INDICADORES: Falta de formação continua

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Eu não digo que eu por exemplo sinto uma preocupação sincera do Imediato em ensinar aquilo que sabe e uma 
preocupação genuína com o bem estar da tripulação só que não dá mais a formação que se tem já foi há muito tempo e 
depois o resto foi por carolice

A

Pessoas com  muitos anos de mar e a cometer alguns erros, na minha opinião é por falta de actualização e  de cansaço, H
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CATEGORIA: Sugestões para melhorar a formação na Escola

SUBCATEGORIA: Contacto dos alunos com a realidade profissional

INDICADORES: Embarques durante o curso

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Seria muito importante as pessoas terem experiência de mar antes de iniciar propriamente a actividade A
Quando eu digo experiência de mar pode ser 15 dias um mês só para ter já uma noção do que é a vida a bordo o que é 
que é pedido, quais são as coisas a que devem estar mais atento aqui na escola

A

Mas por exemplo a nível das diversas competências porque uma coisa é a pessoa pensar que sai daqui e  vai só traçar os 
rumos nas cartas, não a pessoa num dia de trabalho tem que fazer muitas coisas diferentes e tem que bebere de muitos 
conhecimentos diferentes e isso só se tem essa percepção depois de estar lá, pelo menos eu não tinha essa percepção 
aqui nas escola . 

A

Um embarque de 15 dias seria um boa solução durante as férias A
Incentivarem o aluno a fazer embarques durante o curso, porque indo para lá acredito que a pessoas que desistam antes 
ou ao fim de 3 anos chegam lá e  não era bem aquilo e voltam. B

Acho que teria mais interesse um coisa mais prática, se calhar misturado um semestre aqui ou um ano e depois ir para o 
mar aprender e aplicar na prática. B

Talvez a única seja não ir-mos ao mar durante o curso. G

INDICADORES: Existência de visitas de estudo

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Fazer visitas a navios durante o curso, B
Devia de haver mais contacto durante o curso com os navios. G

SUBCATEGORIA: Melhoria da estrutura do curso

INDICADORES: Formação prática constante

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Relativamente à estrutura do curso em si tirando questões pontuais de cada área como eu referi a segurança, não vejo 
que se alterasse grande coisa o impacto de entrada a bordo fosse muito diferente, só experimentando, Mexendo aqui na 
estrutura da escola não ia alterar grande coisa.   

A

Eu acho que tem que haver uma formação mais prática e constante. F
Ter mais prática porque a nossa profissão é bastante prática E
Precisávamos mais de formação prática. I
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INDICADORES: Maior uso da língua Inglesa

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Mais partes do curso a serem dadas em inglês, mesmo a COLREG a marinharia, tirando o s navios portugueses os 
outros temos que falar inglês. B

INDICADORES: Mais horas de formação em navegação

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Devíamos ter navegação nos 3 anos porque é o fundamental da nossa profissão C
Talvez em navegação (e segurança) devia ter mais formação, mais aulas I
A nossa base é navegação devíamos ter ao longo dos 3 anos mais navegação porque é o essencial na nossa profissão. I
Lá está podíamos ter mais aulas de navegação, (segurança ) H

INDICADORES: Mais horas de formação em segurança

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Talvez em (navegação e) segurança devia ter mais formação, mais aulas I
Talvez na parte da segurança trabalhar mais na prática lidar mais com as situações práticas, mais treino D
Lá está podíamos ter mais aulas de (navegação), segurança H

INDICADORES: Actualização do programa de marinharia

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Talvez não falar de paus de carga porque já estão ultrapassados, falarmos só do presente ter uma ideia do passado mas 
muito ligeira mas o importante é saber daqui para a frente. F

INDICADORES: Aligeiramento da formação em ciências de base

UNIDADES DE REGISTO UNIDADE
CONTEXTO

Ciências de base isso até acho que se dá de mais teoricamente, H
devia ir-se mais para a prática por vezes perdemos tempo de mais em coisas que nunca mais vamos usar, algumas 

cadeiras deviam ir buscar mais coisas ao contexto prático as coisas mais importante, por exemplo aqui temos 3 químicas 
e se eu for haver só temos uma que interessa que á a química física e poluição no caso da termodinâmica é uma coisa 
virada mais para a secção de máquinas , eu não vou mexer num ar condicionada não vou mexer num contentor 
frigorifico isso não é a minha função ou seja podia reduzir-se numas cadeiras e investir noutras

H

Não podemos perder mais tempo a estudar cadeiras de ciências de base do que a navegação ao longo do curso, I
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