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Resumo 

 

 A conjuntura em que vivemos atualmente é marcada por constantes transformações a 

nível económico, tecnológico, social e cultural, que provocam alterações nas dinâmicas do 

mercado de trabalho, nas estruturas das organizações e seu respetivo funcionamento. Fruto das 

exigências e desenvolvimentos do mercado que se encontra em constante mudança, as 

organizações e empresas têm vindo a adquirir graus de complexidade cada vez maiores, e é 

perante este contexto, que começam a ver cada vez mais a formação profissional e o 

desenvolvimento contínuo de novas skills e competências, como uma estratégia fundamental 

não só para o desenvolvimento dos seus recursos humanos, mas também para o 

desenvolvimento organizacional, permitindo-lhes, manter ou melhorar a sua competitividade 

no seio de uma economia global, bem como maximizar a sua eficiência, polivalência e 

performance, contribuindo para a sustentabilidade das organizações.  

 Reconhecendo a importância que a formação profissional tem para o desenvolvimento 

de uma empresa, o presente relatório de estágio aborda o processo de gestão da formação 

profissional tomando como ponto de partida a realidade de uma empresa prestadora de serviços 

de formação, sediada na região do distrito do Porto. A intervenção na instituição do estágio 

passou pela elaboração de dois instrumentos de gestão da formação profissional – 1) Estudo de 

posicionamento da empresa no mercado da formação no distrito do Porto; 2) Proposta de um 

plano de formação a aplicar a uma empresa sua cliente – que foram construídos, no caso do 

primeiro, para dar resposta a uma necessidade existente na empresa e para fornecer 

informações-chave para o seu plano estratégico e de negócios, e no segundo, para colocar em 

prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do estágio curricular e durante a formação 

académica em Sociologia, nos domínios da gestão de recursos humanos e da formação 

profissional. 

 

  

Palavras-chave: Formação Profissional; Gestão da Formação Profissional; Gestão de Recursos 

Humanos; Estudo de Mercado da Formação; Plano de Formação. 
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Abstract 

 

The conjuncture in which we live today is marked by constant transformations in 

economic, technological, social and cultural levels, that cause changes in the dynamics of labour 

market, in the structures of the organizations and the way they function. As a result of the ever-

changing demands and developments of the market, organizations and companies are becoming 

increasingly complex, and it is in this context that they start to see training and the continuous 

development of new skills and abilities, as a fundamental strategy not only for the development 

of their human resources but also for organizational development, enabling them to maintain or 

improve their competitiveness within a global economy, as well as to maximize their efficiency, 

polyvalence and performance, contributing to the sustainability of organizations. 

Acknowledging the importance of training in the development of a company, this report 

addresses the process of training management based on the reality of a company that provides 

training services, based in the region of Oporto district. The intervention in the internship 

institution consisted in the elaboration of two instruments of training management – 1) A 

positioning study of the company in the market of training in the district of Oporto; 2) A 

suggestion of a training plan to apply to a company that is its client – which were constructed, 

in the case of the first one, to respond to a company’s need and to provide key information for 

its strategic and business plan, and in the second, to put into practice the knowledge acquired 

during the internship and the academic training in Sociology, in human resources management 

and training management areas. 

 

  

Keywords: Training; Training Management; Human Resources Management; Training’s 

Market Study; Training Plan. 
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Introdução 

 

O mercado de trabalho encontra-se em constante mudança e cada vez mais dinâmico, 

independentemente do setor onde as empresas e organizações atuam. A agressividade da 

concorrência, a acelerada evolução tecnológica e os desafios que esta comporta, tais como a 

desadequação das competências dos atuais trabalhadores às novas skills digitais, são algumas 

das questões que levam as empresas a repensar a sua estratégia e a encarar a formação inicial 

de novos trabalhadores e a requalificação e/ou reconversão dos atuais, como um investimento 

fundamental e uma vantagem competitiva para o negócio.  

As pessoas são fundamentais para o processo produtivo e crescimento sustentável de 

qualquer empresa ou organização, e o mercado de trabalho exige cada vez mais a atualização 

permanente dos trabalhadores e que estes sejam qualificados e especializados. Desse modo, a 

aposta na formação e desenvolvimento das competências profissionais dos trabalhadores, tem 

vindo a assumir uma prioridade fundamental para as empresas, ao potenciar as competências 

dos mesmos para que sejam capazes de acompanhar as evoluções constantes do mercado, e ao 

mesmo tempo, enfrentar os obstáculos e dar resposta aos desafios com que se deparam no dia-

a-dia do contexto de trabalho, contribuindo, assim, para o crescimento sustentado da empresa 

e para alavancar a sua competitividade e dos seus trabalhadores. 

É perante este contexto que se tem vindo a assistir, ao longo dos últimos anos, a um 

crescimento exponencial de empresas e academias prestadoras de serviços de formação. Estas 

assumem um papel preponderante enquanto parceiras das empresas e organizações, ao colocar 

à sua disposição programas específicos com conteúdos e metodologias de formação inovadoras, 

próximas das necessidades do tecido industrial, e que combinam a formação teórica com a 

vertente técnica e prática. Através desta solução customizada, desenvolvida em conjunto com 

o cliente, as empresas podem ajustar a formação dos seus trabalhadores às reais necessidades 

de negócio, sempre em conformidade com a identidade organizacional.  

 O presente relatório resulta de uma experiência de estágio curricular no departamento 

de formação de uma empresa multinacional suíça, líder mundial em inspeção, verificação, testes 

e certificação, que possui uma delegação localizada na região do distrito do Porto. O estágio 

teve a duração de 500 horas úteis, compreendidas entre os meses de dezembro de 2018 e março 

de 2019, e foi realizado no âmbito do Mestrado em Sociologia da Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto. Este processo, materializado numa componente de cariz interventivo, 
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permitiu a aplicação de competências adquiridas através da formação académica em Sociologia, 

articulando-as com a realidade vivida em termos práticos e com as situações profissionais 

específicas no domínio da gestão da formação. Para efeitos de referenciação da empresa ao 

longo do relatório de estágio, utilizar-se-á o nome fictício “Academia”, de forma a preservar a 

sua identidade. 

O trabalho aqui apresentado está então constituído sob a forma de uma proposta de 

intervenção empresarial ao nível da gestão da formação profissional. Para tal, foram 

desenvolvidos dois instrumentos: um estudo de posicionamento da Academia no mercado da 

formação do distrito do Porto e uma proposta de plano de formação a aplicar a uma empresa 

cliente da Academia, que neste trabalho será denominada por C.A. O estudo de posicionamento 

no mercado foi elaborado com o objetivo de dar resposta a uma necessidade existente na 

Academia de conhecer quem eram os seus concorrentes no mercado da formação na região do 

Porto, comparando-os segundo algumas variáveis, de modo a perceber como é que a empresa 

se posicionava face a eles. Por outro lado, a pertinência da elaboração deste instrumento 

também se justifica pelo facto de o mesmo apresentar uma ferramenta que pode fornecer 

informações-chave para o desenvolvimento do plano estratégico e de negócios da empresa, para 

que esta consiga, no futuro, um desempenho superior e ganhar vantagem competitiva face aos 

seus concorrentes. Já o segundo instrumento, compreendeu a elaboração de uma proposta de 

plano de formação a aplicar a um grupo de trabalhadores da C.A., empresa cliente da Academia. 

Este instrumento foi igualmente desenvolvido de raíz e seguiu as cinco etapas do processo 

formativo propostas por Cardim (2009). Embora não tenha tido uma aplicabilidade prática, o 

mesmo foi importante para colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos não só no 

decorrer do estágio curricular, mas também, durante a formação académica em Sociologia, nos 

domínios da gestão de recursos humanos e da formação. 

Quanto ao tema do relatório e os seus objetivos, estes foram definidos ao longo do 

estágio e tendo em consideração as atividades a desempenhar propostas pela empresa. Assim, 

de forma sumária, foram delineados dois objetivos gerais: 1) Perceber qual o posicionamento 

da Academia face ao mercado da formação da região do Porto; 2) Compreender os diferentes 

processos e práticas subjacentes à gestão da formação da Academia. De forma mais específica, 

procurou-se para o primeiro objetivo geral 1) Realizar um estudo de posicionamento do 

mercado da formação; e para o segundo 2) Prestar apoio nas tarefas subjacentes à formação, de 

modo a perceber as suas lógicas de funcionamento. 
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No que diz respeito à estrutura do presente relatório, esta apresenta-se organizada em 

cinco capítulos.  

O primeiro destina-se ao enquadramento teórico do objeto de estudo, e está dividido em 

três pontos centrais. Um primeiro ponto composto por uma abordagem teórica ao percurso 

histórico e temporal da gestão de recursos humanos, seguindo-se de um segundo ponto, onde 

constam algumas considerações acerca das especificidades da gestão de recursos humanos no 

caso português. Tendo por base o que foi explanado nos pontos anteriores, o terceiro aborda a 

relação entre a tríade formação, recursos humanos e empresas. 

 O segundo capítulo apresenta um conjunto significativo de incursões teóricas sobre a 

formação profissional, as suas principais caraterísticas, a forma como se estrutura no seio das 

organizações, o contexto em que surge e o porquê de se ter tornado um dos principais eixos da 

gestão de recursos humanos. Analisa-se, ainda, os conceitos de educação e formação, 

recorrendo, para o efeito, a definições institucionais e de autores, de modo a identificar as 

diversas posições de convergência e divergência que caracterizam estas conceções. Por fim, são 

apresentadas as etapas do ciclo formativo, à luz da proposta de Cardim (2009). 

O terceiro capítulo contextualiza a experiência do estágio curricular, nomeadamente, 

através de uma breve apresentação da organização e do seu departamento de formação, dos 

objetivos a alcançar no decorrer do estágio e das atividades profissionais que foram 

desenvolvidas. No final deste capítulo, incluiu-se, ainda, algumas reflexões sobre as tarefas 

desenvolvidas no estágio, bem como dos conhecimentos e competências que foram adquiridos 

no contexto da experiência, e o seu contributo para a futura inserção profissional.  

O quarto capítulo, é dedicado às considerações sobre o processo de construção dos 

instrumentos de gestão da formação profissional: o estudo de posicionamento da Academia no 

mercado da formação profissional do distrito do Porto e o plano de formação a aplicar a uma 

empresa cliente da Academia. Estes instrumentos são compostos por uma breve 

contextualização inicial do seu propósito, procedendo-se uma clarificação de cada um dos 

processos e as suas etapas, bem como das respetivas técnicas que foram mobilizadas. Os dois 

instrumentos encontram-se disponíveis nos anexos do presente relatório.    

No quinto capítulo é feita uma breve reflexão acerca da profissionalização dos 

sociólogos em Portugal e a forma como a Sociologia se tem vindo a assumir, em específico, no 

contexto empresarial e organizacional ao longo dos tempos e as suas diferentes configurações.  

Por fim, são apresentadas algumas notas finais sobre o trabalho desenvolvido. 
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Capítulo I | Gestão de Recursos Humanos e Gestão da Formação  

 

1.1. As principais evoluções na conceção da gestão de recursos humanos  

 

 Ao longo dos diferentes contextos sociais e temporais, o desenvolvimento da gestão de 

recursos humanos (GRH), acompanhou de forma direta, a evolução das relações de trabalho 

nas organizações, sendo que de “(…) todas as funções subjacentes ao funcionamento das 

organizações, a função pessoal foi aquela que mais transformações significativas sofreu ao 

longo das últimas décadas” (Costa, 2017, pp. 18-19). Assim, a forma como a função pessoal é 

concebida, o papel que lhe é conferido e o seu âmbito de ação nem sempre foram os mesmos, 

e foi sobretudo a partir dos “30 anos gloriosos”, que se começaram a manifestar essas 

alterações. Neste período, começaram a verificar-se «(…) verdadeiros problemas ao nível da 

“gestão social” das empresas, decorrentes entre outros factores de ordem macroeconómica e 

macrossocial, dos modelos organizacionais de racionalização do trabalho taylorianos, pondo 

em causa o desprezo a que até então era votada a função» (Brandão e Parente, 1998, p. 23). Este 

desprezo devia-se à visão tradicional e dominante de que o subsistema técnico-económico 

(esfera económica) das empresas e o subsistema sociocultural (esfera social) estavam isolados 

e não estabeleciam qualquer tipo de relação entre si. Esta visão permaneceu na maioria dos 

países ocidentais até ao início dos anos 1980, onde os recursos humanos (RH) eram entendidos 

como um custo que era necessário minimizar. A partir desta altura, começou a assistir-se “(…) 

ao desenvolvimento de uma concepção renovada, que encara a existência de verdadeiras 

sinergias entre o social e o económico, aparecendo os recursos humanos como um recurso que 

é fundamental maximizar (adaptado de des Horts, 1988, p. 54)” (Brandão e Parente, 1998, p. 

23). 

 Neste sentido, assistiu-se a uma evolução da conceção da função pessoal ao longo do 

século XX, e são várias as tentativas presentes na bibliografia, de estabelecer cronologicamente 

as fases de evolução da designação da função e do tipo de atividades que a compõem. De forma 

geral, a grande maioria dos autores divide a evolução da função pessoal no contexto europeu 

em três grandes períodos: o da Administração de Pessoal (final do século XIX até aos anos 

1950/1960); o da Gestão de Pessoal (início dos anos 1960 até aos anos 1980); e, por fim, o da 

Gestão de Recursos Humanos (início dos anos 1980). Assim, a função pessoal “(…) teria 

passado de uma fase embrionária em que o seu papel seria, fundamentalmente, administrativo, 
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para um segundo período em que se constitui especificamente como área de gestão dentro das 

empresas, embora caracterizada por uma certa subalternidade relativamente às outras áreas, e, 

finalmente, uma terceira fase em que surge como uma função estratégica para a empresa.” 

(Brandão e Parente, 1998, p. 24). 

 Durante o período da Administração de Pessoal, a função encontrava-se numa fase 

inicial, caraterizando-se, por isso, por uma visão mais conservadora e tradicional. Neste 

período, os serviços de pessoal que começaram a surgir de forma gradual nas empresas, 

caraterizavam-se, em termos gerais, pela incidência de funções de “(…) controlo da disciplina 

da organização do trabalho (exercendo principalmente um controlo sobre os processos) e a 

gestão corrente do pessoal, nomeadamente as remunerações, a formação necessária à execução 

das tarefas e as carreiras (identificadas fundamentalmente com a ascensão na hierarquia e 

assentes, sobretudo na antiguidade, pese embora a avaliação subjectiva das chefias pudesse, 

também, ser tida em conta)” (Brandão e Parente, 1998, p. 24). A função pessoal era entendida 

como uma função de suporte e encontrava-se separada do processo de decisão estratégica, na 

medida em que a função não era entendia como uma peça fundamental para a competitividade 

empresarial, já que as pessoas eram encaradas como “(…) um custo a minimizar, postulando-

se uma incompatibilidade de base entre os objectivos económicos e sociais da empresa.” 

(Brandão e Parente, 1998, p. 24). 

 Já a Gestão do Pessoal é considerada como «(…) a fase de “maturidade” da função 

Pessoal e da sua equiparação às outras funções de gestão dentro das empresas.» (Brandão e 

Parente, 1998, p. 25). De acordo com Des Horts (1988), é nesta fase que questões relacionadas 

com a motivação e satisfação no trabalho, e as preocupações humanistas se tornam dominantes. 

A função assume “(…) uma visão mais generalista e as actividades incidem essencialmente na 

motivação e satisfação das pessoas numa lógica de minimização de custos, sendo-lhe atribuída 

a responsabilidade da gestão do emprego, das remunerações, da formação, da duração do 

trabalho e do desenvolvimento de instrumentos de gestão específicos, equiparando esta função 

às outras funções da gestão no seio da organização.” (Marques, 2004, p. 67). Além disso, é 

neste período que surgem os departamentos de pessoal no interior das organizações.  

 Nesta segunda fase começa-se, igualmente, a assistir a uma interligação entre os 

objetivos sociais e os objetivos económicos, e a função começa a ter alguma importância, mas 

sem intervenção a nível estratégico. Por esse motivo, esta fase tem subjacente a si uma conceção 

ambivalente dos RH, que são encarados, por um lado, como um custo e, por outro lado, como 
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um recurso importante para o funcionamento das organizações porque investir nas pessoas e na 

sua carreira pode trazer consigo fortes vantagens competitivas no mercado (Brandão e Parente, 

1998, pp. 25-26). 

 Por fim, o terceiro período da evolução da função corresponde aos contributos do 

desenvolvimento organizacional e da Gestão de Recursos Humanos. Esta fase da função pessoal 

é a mais significativa, e desenvolveu um conjunto mais alargado de preocupações e campos de 

atuação no interior das organizações, centrando-se, “(…) por um lado, numa visão estratégica 

da GRH e da sua integração na estratégia de gestão global da organização e, por outro, no 

desenvolvimento do factor humano enquanto factor de competitividade.” (Marques, 2004, p. 

67). Esta transformação na conceção da função pessoal acompanha a era da informação e 

inovação tecnológica, onde a adaptação às mudanças aceleradas e novos desafios torna-se um 

elemento cada vez mais presente. É a partir deste período, que os RH começam a ser 

perspetivados como figuras chave para enfrentar essas mudanças, visto que a “(…) aceleração 

dos ritmos de mudança nos ambientes organizacionais e os desafios que as empresas têm de 

enfrentar obrigá-las-iam a mobilizar todos os seus recursos, colocando os recursos humanos em 

primeiro lugar na medida em que estes seriam o elemento constitutivo da empresa e, portanto, 

o mais importante garante da sua flexibilidade.” (Brandão e Parente, 1998, p. 26).  

 Nesta fase, a mobilização, o desenvolvimento e o investimento nos RH, são 

consideradas opções estratégicas das empresas, assumindo a função pessoal, o estatuto de 

função estratégica, participando na construção e desenvolvimento da estratégia global das 

empresas, equiparando-se, assim, a outras funções e com o mesmo estatuto e nível hierárquico 

da direção da empresa. Os RH passam, então, a ser perspetivados enquanto “(…) um recurso e 

um investimento que é preciso potencializar, nomeadamente através de formas de participação 

no que concerne ao planeamento, execução e avaliação de tudo o que lhes diz directamente 

respeito, nomeadamente no domínio da execução do trabalho e da formação.” (Brandão e 

Parente, 1998, pp. 27-28). Além disso, a função pessoal passa a ser de atribuição direta do 

departamento de GRH e indireta de todas as áreas orgânicas da empresa, exigindo, para tal, a 

sua “(…) responsabilização e participação e devendo contribuir quer no domínio da informação 

e da comunicação, quer no domínio técnico da gestão dos seus recursos humanos” (Brandão e 

Parente, 1998, p. 27). O departamento de GRH estaria, portanto, encarregue de garantir a 

uniformização de critérios, da visão de conjunto e do relacionamento com outras áreas da 

função pessoal, enquanto as restantes unidades, “(…) funcionando como clientes internos do 
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primeiro, canalizam a óptica e as necessidades dos serviços, os condicionalismos específicos e 

as aspirações dos grupos profissionais mais representativos” (Motta, 1991, p. 46). 

 Concluindo, a função pessoal tem vindo a evoluir pela extensão e aprofundamento dos 

domínios das empresas onde intervém. Para além do conteúdo da função ter evoluído “(…) para 

domínios outrora negligenciados (comunicação, informação, condições de trabalho, 

enriquecimento dos tempos, etc.) (...), outros domínios sofreram importantes alterações 

(formação, relações sociais, remunerações, etc.)” (Baranger, Helfer, Bruslerie et al., 1990, p. 

345). Estamos perante uma nova conceptualização da realidade empresarial, em que a estratégia 

de desenvolvimento prosseguida associa “(…) a compatibilização entre a melhoria da 

performance económica, cujos objectivos são definidos pelos dirigentes tomando em linha de 

conta o par produto/mercado e a configuração do sistema tecnológico, e a performance social 

em termos de satisfação das necessidades e exigências de clientes, de fornecedores e dos seus 

assalariados.” (Parente, 1995, p. 42).  

 Neste sentido, um dos grandes desafios que se coloca hoje às empresas que se pretendem 

competitivas, passa, precisamente por ter simultaneamente em atenção, a performance 

económica e a performance social, sem privilegiar nenhuma delas, “(…) na medida em que se 

considera que a primeira é variável motriz da segunda.” (Parente, 1995, pp. 42-43). Defende-

se, portanto, uma perspetiva de simbiose entre a performance social e a performance económica 

das empresas, estabelecendo entre si relações de interdependência e influenciando-se com o 

mesmo grau de contingência.  

 

1.2. A especificidade do caso português 

 

 No que diz respeito à GRH e à sua evolução no caso específico português, é importante 

destacar, antes de mais, que não existem muitos estudos e investigações sobre esta temática. 

Cardim é um dos autores que se tem dedicado a essa análise. O mesmo entende que o 

desenvolvimento dos aspetos técnicos da GRH tem sido um processo lento, encontrando-se, 

muitas empresas, ainda na área de Administração de Pessoal (Cardim, 2005, pp. 64-65). 

Segundo ele, tal deve-se, por um lado, a fatores de fragilidade tais como os salários baixos, a 

baixa valorização das profissões de operação, e os costumes e cultura empresarial autoritária e 

rígida e, por outro, o facto de grande parte das empresas privilegiar pessoas com baixos níveis 

de escolaridade, conduz a baixas expectativas e menores exigências por parte dos trabalhadores. 
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No que toca às dificuldades de gestão estratégica, Cardim (2005, p. 66) refere, ainda, que o 

tecido industrial português possui caraterísticas dominantes que situam a gestão em limites 

muito débeis, mais concretamente, devido à falta de informação, mas também devido a 

“insuficiências conceptuais dos gestores”.  

 Já Brandão e Parente (1998, p. 37), consideram que as empresas portuguesas, “(…) na 

sua maioria em estado de debilidade económico-financeira, não se compadece com a existência 

de fortes estruturas de pessoal e com uma gestão centralizada dos Recursos Humanos.” Deste 

modo, muitas empresas acabam por optar pela partilha da função pessoal, delegando a função 

nas chefias diretas e intermédias (mesmo que com pouca sensibilidade e competências para tais 

atividades), que depois estão encarregues de dialogar com a direção, fornecendo-lhes 

informações acerca de questões relativas aos trabalhadores (Brandão e Parente, 1998, p. 37). A 

partir daí, são os dirigentes que tomam as decisões. Tarefas tais como o processamento de 

salários, formalização de processos contratuais, despedimentos ou promoções automáticas, são 

asseguradas pelos serviços administrativos. Contudo, existem ainda empresas que optam “(…) 

pela externalização da função e pela subcontratação de serviços, quer no que diz respeito à 

componente técnica da função - recrutamento e selecção de pessoal, formação, avaliação de 

desempenho, etc. - quer, em alguns casos, ainda que mais raramente, no domínio da vertente 

administrativa” (Brandão e Parente, 1998, p. 37). 

 De igual modo, segundo as autoras, também as grandes empresas e multinacionais 

sedeadas em Portugal, “(…) não fazem muito mais do que uma Administração do Pessoal ou 

então optam, ainda que com menos frequência, por uma Gestão de Recursos Humanos na 

verdadeira acepção da palavra” (Brandão e Parente, 1998, p. 37). Porém, é importante ressalvar 

que no caso das multinacionais, este último tipo de gestão constitui uma exigência, 

nomeadamente devido à interdependência que mantêm com a sede central. No entanto, quer as 

grandes empresas nacionais, quer as transnacionais continuam a ser alvo “(…) de uma conceção 

de gestão administrativa ou, na melhor das hipóteses, de uma gestão de pessoal” (Brandão e 

Parente, 1998, p. 38). 

 Posto isto, parece possível concluir-se que evolução da função em Portugal ainda se 

encontra muito associada à persistência dos modelos tradicionais de gestão e em particular de 

organização do trabalho, verificando-se o predomínio de uma configuração administrativa da 

gestão de pessoal. Contudo, é importante destacar que o tecido empresarial português é 

composto, essencialmente, por pequenas e médias empresas que, apesar de serem importantes 
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para o desenvolvimento económico do país, não deixam de constituir um entrave ao 

desenvolvimento da GRH, especialmente no que diz respeito à sua vertente estratégica (Melo 

e Machado, 2015, p. 65). 

 Neves (2002) considera que podem ser definidos três períodos que refletem algumas 

tendências a nível da evolução da função de GRH em Portugal tendo em conta os temas dos 

encontros nacionais da Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos Humanos 

(APG).  

 O primeiro período da GRH em Portugal remonta aos inícios do século XX, onde o país 

vivia essencialmente da agricultura e caraterizava-se por uma instabilidade política, devido à 

instauração da Primeira República. Perante este contexto, os trabalhadores começaram a 

manifestar-se por melhores salários e condições de vida, promulgando, assim, o seu direito à 

greve. Porém, com a emergência da ditadura salazarista, colocou-se um fim às manifestações e 

ao direito à greve, e a função de RH era desvalorizada por parte do governo e, por isso, até à 

década de 1970, estava apenas circunscrita a tarefas de pendor administrativo e financeiro 

(Rego et al., 2008, pp. 80-81). Este período é ainda marcado pela fundação da APG e pelos 

encontros nacionais promovidos pela mesma, onde a luta de classes e os conflitos laborais eram 

palco de muitos dos debates. 

 Já o segundo período tem como referência a década de 1980 e caracteriza-se pela 

“utilização da expressão de GRH para designar o tratamento dos assuntos de pessoal nas 

organizações, e por reflectir, nos temas [dos encontros nacionais da APG] as ideias da 

modernização e da competitividade (transformação, desafio da integração europeia, modernizar 

as organizações, transformar o trabalho).” (Neves, 2002, p. 22).  

 Por último, o terceiro período teve início no final da década de 1980, e destaca-se pela 

adesão de Portugal, em 1986, à Comunidade Económica Europeia. A partir desse período, 

marcado pela crescente competitividade e pelas transformações nos vários domínios da 

sociedade – social, económico e tecnológico – que se verificaram com o auge da globalização, 

começou a assistir-se a uma rápida evolução ao nível das práticas da função de GRH, obrigando 

as empresas portuguesas a uma rápida adaptação face às condições sociais existentes. Para isto, 

as empresas começaram a adotar uma nova postura perante a forma como encaravam a GRH e 

os seus trabalhadores. Assim, nesta fase, as maiores preocupações começam a estar 

direcionadas para o papel dos trabalhadores no seio das organizações, no sentido em que se 

começa a perceber o potencial do ser humano para o desenvolvimento das suas competências 
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(Rego et al., 2008, pp. 22-23), e as empresas começam, igualmente, a desenvolver estratégias 

de GRH que estejam em concordância com a estratégia de negócio e objetivos da empresa, de 

modo a que se promova uma melhor atuação no mercado altamente concorrencial e “(...) 

começou-se a estabelecer uma ligação entre a função RH, a competitividade e a flexibilidade 

da empresa.” (Melo e Machado, 2015, p. 66).  

 Desde este último período, tem vindo a verificar-se por parte das empresas portuguesas, 

uma orientação estratégica mais significativa ao nível da função de RH, tendo, por isso, a função 

de gestão de pessoas, passado “(…) de uma função reactiva e administrativa/burocrática para 

um papel gradualmente de maior proactividade e resposta às condições da envolvente.” (Rego 

et al., 2008, pp. 87-88). Embora apresente uma evolução lenta no nosso país, nos últimos 

tempos têm existido progressos ao nível da GRH, e as empresas e organizações têm vindo a 

reconhecer cada vez mais a sua importância, devido também à constante competitividade e 

alterações do mercado, ao mesmo tempo que têm vindo a “incluir na sua estrutura 

organizacional um departamento de recursos humanos, que permite práticas de gestão mais 

centralizadas, maior credibilização dos gestores de RH, visão do gestor como um especialista 

na área da gestão das pessoas e também melhor integração estratégica, maior influência no topo 

e políticas de RH alinhadas com o negócio.” (Melo e Machado, 2015, p. 70).  

 Porém, é importante não esquecer que o caráter essencialmente burocrático e 

administrativo da função de GRH, não é apenas uma caraterística do seu passado em Portugal, 

sendo que esta continua a assumir-se no contexto atual apesar de todas as transformações de 

cariz económico, político e social que foram emergindo ao longo dos tempos (Melo e Machado, 

2015, p. 69). Tal como referem Melo e Machado, as práticas de RH existem nas empresas 

portuguesas, mas ainda “(...) de uma forma parcelada e pouco estratégica. [sendo] O 

recrutamento e seleção e a formação e desenvolvimento parecem ser as práticas mais 

desenvolvidas.” (Melo e Machado, 2015, p. 73). 

  

1.3. Formação, recursos humanos e as empresas 

 

 Foi com o objetivo de “(…) acompanhar a evolução da ciência e da tecnologia que a 

Educação de Adultos entrou no mundo profissional através da formação profissional e da 

formação contínua” (Bernardes, 2013, p. 52). Enquanto disciplina, esta tem acompanhado 
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movimentos sociais e tem surgido no mundo do trabalho e das profissões, tanto associada à 

formação profissional, como à gestão e à GRH.  

 No que diz respeito às práticas de GRH e, tal como já foi referido anteriormente, a 

função pessoal começou a desenvolver-se a partir de 1950, mas foi na década seguinte que este 

crescimento foi mais intenso. Contudo, neste período, as práticas de GRH limitavam-se ao 

controlo e informação das pessoas, ao processamento de salários e ao recrutamento, e a cultura 

de direção era autoritária, ajustando-se aos baixos níveis de escolaridade dos trabalhadores. Por 

outras palavras, a visão predominante “(…) remetia para quadros jurídicos com o objetivo de 

normalizar as relações industriais e carreiras, e centrava-se menos em sistemas de 

racionalização dos recursos e no aproveitamento ou desenvolvimento do seu potencial.” 

(Bernardes, 2013, p. 53). 

 Já a década de 1970, carateriza-se pela racionalização do trabalho e das organizações, e 

corresponde ao período onde se assiste à emergência de uma nova geração de quadros, 

acompanhada pelo crescimento da dimensão das organizações. Foi perante este contexto “(…) 

de valorização da intervenção dos quadros que muitas entidades públicas e privadas começaram 

a desenvolver atividades de aperfeiçoamento profissional.” (Bernardes, 2013, p. 53). Por fim, 

na década de 1990 assiste-se ao surgimento e integração de quadros nas funções de gestão e 

GRH nas empresas, na perspetiva de “(…) uma maior humanização da relação com os 

trabalhadores” (Bernardes, 2013, p. 53), a par da intensificação de novos cursos no ensino 

superior nas áreas de gestão, gestão dos recursos humanos, psicologia das organizações e 

sociologia do trabalho.  

 Apesar da predominante adoção da lógica da organização científica do trabalho, na 

década de 1990 assistiu-se a “(…) uma explosão das ações de formação profissional 

organizadas ou requeridas pelas empresas” (Rodrigues, 1998, p. 146). Mais recentemente, um 

estudo de Almeida, Alves, Bernardes et al. (2008) concluiu que, embora se atribua uma 

importância estratégica à formação, não está generalizada a aposta por parte das empresas em 

estruturas formais potenciadoras da concretização dessa relevância estratégica, devido a fatores 

tais como “(…) a reduzida presença de serviços internos de formação, a não aposta nos 

processos de certificação de entidades formadoras, a inexistência de orçamento próprio para a 

formação, e a redução do investimento na formação nos últimos anos.” (Bernardes, 2013, p. 

54). 
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 Geralmente, é atribuída à escola o papel de preparar os cidadãos e os futuros 

trabalhadores, e às empresas a função de assegurar a adaptação dos trabalhadores às suas 

necessidades e características específicas, nomeadamente através da atualização dos saberes-

fazer. Hoje, como condição necessária para assegurar a sua competitividade, há “(…) todo um 

conjunto de condições estruturais e conjunturais que exigem que as empresas assumam 

responsabilidades mais latas na formação profissional dos seus assalariados.” (Parente, 1995, 

p. 44). Deste modo, as empresas tornam-se uma figura e parceira-chave no que diz respeito não 

só à formação contínua, mas também à formação de base dos seus trabalhadores, o que vem a 

demonstrar que “(…) estamos face a um alargamento das suas responsabilidades formativas” 

(Azevedo cit. por Parente, 1995, p. 44). A título de exemplo, “(…) basta pensar que meia dúzia 

de anos são suficientes para tornar obsoleto o saber-fazer de um assalariado, dada a evolução 

tecnológica e o encurtamento do ciclo de vida dos produtos” (Azevedo cit. por Parente, 1993, 

p. 44), o que impõe a necessidade de uma orientação das empresas para políticas de formação 

contínua. Por isso, as políticas de formação contínua de adultos ativos nas empresas, para além 

de serem uma forma de fazer um acompanhamento pedagógico face às mudanças a que se 

assiste na sociedade em geral, podem igualmente ser concebidas como portadoras de processos 

de transformação e de mudanças organizacionais (Parente, 1995, p. 44). 

 A par da crescente consciencialização da importância da educação e da formação, 

existem estudos que têm revelado que se verifica um crescente compromisso por parte de 

algumas empresas portuguesas do setor privado não só com a formação e o desenvolvimento 

dos seus trabalhadores, mas também nas tecnologias de formação e nos processos de melhoria 

de desempenho (Bernardes, 2013, p. 55). Além disso, estes estudos indiciam, igualmente, que 

existe uma maior preocupação por parte das organizações para que o investimento em formação 

“(…) seja justificado em termos de melhoria organizacional, ao nível da produtividade, do 

lucro, da segurança, da redução dos erros, e do reforço da quota de mercado.” (Bernardes, 2013, 

p. 55).  

 Porém, segundo Cardim (2005, p. 129), existem algumas empresas que privilegiam 

“(…) formas tradicionais de aquisição de conhecimentos (aprendizagem no posto de trabalho), 

confiando essencialmente no autodidatismo como forma de apreensão do conhecimento 

técnico, não reconhecendo a importância que a qualificação sistemática tem”. Na mesma linha 

de pensamento do autor anterior, Caetano (2000, p. 295), considera que as empresas 

preocupam-se, sobretudo, com o “(…) aumento das competências que correspondem às suas 
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necessidades a curto prazo, e não tanto com o desenvolvimento das capacidades e o aumento 

das qualificações dos empregados enquanto profissionais.” A formação é, assim, perspetivada 

segundo uma lógica de curto prazo, com o intuito responder ao imediato. Esta perspetiva é ainda 

defendida por Sarramona (2002, p. 20), que refere que os gestores esperam que a formação seja 

“aplicativa de cariz técnico” e que as habilidades e os conhecimentos adquiridos se possam 

aplicar de maneira direta e imediata. Já Murteira (2007, p. 71) considera que as empresas que, 

pelo contrário, investem a longo termo nas competências dos seus trabalhadores possuem, 

geralmente, formas de organização mais tradicionais.   

 Na análise das estratégias de formação das empresas, segundo Parente (1995, p. 93), 

parte-se do pressuposto de que as práticas de formação «(…) podem conduzir a uma ruptura 

mais ou menos profunda e mais ou menos permanente com a situação profissional anterior dos 

assalariados, determinando o seu tipo de “integração” profissional no processo de 

reestruturação das empresas. Dirigida pelas empresas, esta “integração” é mediada por práticas 

de gestão dos RH que não são independentes das práticas de formação.» Portanto, deve-se, 

segundo a autora, conceber a existência de uma simbiose entre as práticas de formação e as 

práticas de GRH, constituindo aquilo a que se designa de estratégias de formação das empresas, 

“(…) ainda que postulando que são as primeiras que, mediadas pelas segundas, são 

determinantes das trajectórias profissionais dos assalariados.” (Parente, 1995, p. 93).  

 A nível teórico, é possível definir dois tipos de estratégias levadas a cabo pelas empresas 

no domínio da formação: as estratégias de formação “reativas e passivas” e as estratégias de 

formação “pró-ativas” (des Horts, 1988).  

 No caso das estratégias de formação “reativas e passivas”, a motivação e a fidelização 

dos trabalhadores não são entendidas como um fator determinante para a competitividade das 

empresas. A formação, é feita para alcançar objetivos conjunturais e imediatistas, e “(…) 

procura resolver problemas de adaptação da mão-de-obra a postos de trabalho individualizados 

baseados numa organização do trabalho assente em princípios tayloristas/fordistas.” (Parente, 

1995, p. 94). As empresas que adotam este tipo de estratégias possuem, geralmente, um cariz 

fortemente hierarquizado, onde as possibilidades de progressão no posto de trabalho, bem como 

de mobilidade interfunções e interprofissões, são restritas. Neste tipo de estratégias, não há um 

reconhecimento do empenho individual dos trabalhadores, e os mesmos não são envolvidos nos 

processos de decisão que dizem respeito à atividade formativa. Para além disso, e como 

consequência, a desadequação da atividade formativa em relação aos projetos 
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socioprofissionais, aos quais se acrescenta ainda a “(…) ausência de um diploma de frequência 

que legitime e valide interna e externamente os seus saberes/conhecimentos, determinam uma 

fraca motivação dos assalariados para a formação, tornando-a inútil e ineficaz para ambas as 

partes envolvidas no processo formativo.” (Parente, 1995, p. 94). Neste caso, as políticas de 

GRH surgem com o estatuto de variável dependente e de ajustamento às restantes opções 

estratégicas das empresas, e os investimentos feitos em formação são mínimos, com incidência, 

em particular, na função produtiva e naquelas que são imprescindíveis a uma adaptação 

imediatista das competências detidas pelos trabalhadores. Estamos, então, face a “(…) 

processos de reestruturação curativos e defensivos pouco onerosos e de fácil realização no curto 

prazo, mas que põem em causa a viabilidade das empresas a médio/longo prazo.” (Parente, 

1995, p. 94).  

 Por outro lado, as estratégias de formação “pró-ativas” orientam-se para o envolvimento 

e valorização dos trabalhadores no que diz respeito ao projeto da empresa. A formação contínua 

“(…) aparece como garante de tal projeto” (Parente, 1995, p. 94), assegurando a devida 

atualização, renovação e/ou reconversão de competências. Aqui, o esforço individual e coletivo 

no domínio da formação é reconhecido e legitimado «(…) pela existência de um forte “mercado 

interno”, por práticas remuneradoras motivadoras e atrativas baseadas no mérito individual e 

no desempenho organizacional e por um conteúdo de trabalho enriquecido.» (Parente, 1995, p. 

94).  

 As empresas que adotam este tipo de estratégias de formação pautam-se, portanto, por 

uma política de GRH cujas práticas são orientadas para a valorização dos RH, e que é capaz de 

reter os trabalhadores e potencializar o seu empenho na estratégia das empresas. Estas práticas 

têm, em geral, na sua base “(…) processos formativos desenvolvimentistas e estratégicos que 

procuram associar as necessidades e as exigências das empresas às necessidades e às 

expectativas dos assalariados” (Parente, 1995, p. 94). Tais práticas de gestão do emprego e das 

competências exigem tempo e, por isso, “(…) os vínculos contratuais precários e elevadas taxas 

de turn-over” (Parente, 1995, p. 94), não são compatíveis com este tipo de empresas. Pelo 

contrário, a permanência dos seus trabalhadores é sinónimo de “capitalização das 

competências”, que é uma condição crucial para uma eficaz performance social e económica.  

 Neste caso, as práticas de GRH são vistas como uma variável estratégica, “(…) o que 

conduz as empresas a apostar em práticas de formação orientadas para a melhoria, qualitativa 

e quantitativa, do nível de saberes/conhecimentos e das diversas competências dos coletivos 
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assalariados” (Parente, 1995, p. 95). Ao contrário das estratégias de formação “reativas e 

passivas”, estas pautam-se por princípios de reestruturações preventivas e ofensivas, o que 

exige investimentos prolongados em formação, numa perspetiva de investimento em formação, 

com efeitos possíveis de ser concretizados a médio/longo prazo. Assim, é possível afirmar que 

as estratégias de formação “pró-ativas” entendem a política de GRH e da formação “(…) como 

uma variável endógena do processo de reestruturação, com um estatuto idêntico ao das restantes 

componentes da estratégia empresarial.” (Parente, 1995, p. 95).  

 No quadro da organização hierárquica e funcional das grandes empresas, é, então, às 

estruturas de formação ou de RH, que cabe tratar de manter os níveis de formação desejados 

dos seus trabalhadores. Contudo, tal como já foi possível verificar, no âmbito das empresas e 

dos RH, a formação pode conter diferentes abordagens e conceções, dependendo do modo como 

é encarada. No âmbito das diferentes conceções de políticas e práticas de formação das 

empresas, existem aquelas que “(…) adotam a perspetiva da teoria do capital humano, em que 

a formação é realizada unicamente para satisfazer os objetivos de produtividade, passando por 

aquelas que consideram a formação numa visão estratégica para a empresa, às outras que, a par 

dos objetivos da empresa, contemplam os interesses dos trabalhadores e possuem uma visão 

mais ampla do conceito de formação.” (Bernardes, 2013, p. 54). Assim, qualquer plano de 

formação reflete não só uma posição ideológica, mas igualmente uma matriz teórica, quer por 

parte das empresas, quer pelos formadores. Para a concretização da formação, existem empresas 

que recorrem a entidades externas, por considerarem que são os meios privilegiados para a 

formação, enquanto outras, pelo contrário, recorrem aos próprios recursos internos, integrando 

na formação as pessoas e as situações do trabalho. Por fim, existem, ainda, empresas que 

consideram que a formação é da responsabilidade das chefias pois, em muitos casos, são estas 

as principais catalisadoras dos processos de formação e simultaneamente, de mudança. Da 

mesma forma, “(…) existem empresas cujos programas de formação são o corolário de 

mudanças já operadas e outras que, de modo estratégico, projetam toda a sua política de 

formação antecipando mudanças e visando uma intervenção ao nível da organização.” 

(Bernardes, 2013, p. 55). 
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Capítulo II | A Formação e o Desenvolvimento de Pessoas 

 

2.1. A formação num contexto de transformações económicas e sociais 

 

 Ao longo do tempo, a reflexão dentro do campo sociológico acerca da relação entre 

formação e trabalho na perspetiva das pessoas e das organizações, tem vindo a ser alvo de 

inúmeras análises que contribuem para justificar a pertinência da investigação nesta área. As 

representações feitas em torno dos domínios que dizem respeito a estas duas grandes esferas 

foram sofrendo algumas alterações, fruto das transformações dos contextos temporal e espacial 

em que se inserem. Por isso, e sendo a formação e o trabalho, duas práticas sociais que se 

inserem num contexto e são transformadas pelo mesmo, importa à Sociologia fazer uma 

interpretação dessas alterações. 

 A partir de 1970, assistiu-se nos países ocidentais, a profundas transformações 

económicas e sociais que tiveram repercussões, essencialmente, “(…) ao nível do mercado de 

emprego, numa crise de quantidade e de qualidade de emprego” (Gonçalves, Parente, Veloso 

et al., 1998, p. 138) – em termos quantitativos, as elevadas taxas de desemprego afetaram 

diferentes categorias sociais que se encontravam em situação de maior vulnerabilidade face às 

dinâmicas do mercado de emprego, e a nível qualitativo, assistiu-se ao acréscimo de múltiplos 

cenários de precariedade e de instabilidade da relação salarial, dotada cada vez mais de traços 

concorrenciais. 

 Fenómenos tais como os conflitos laborais em 1960, seguindo-se a crise económica e o 

choque petrolífero em 1970, e a disseminação de novos modelos de produção a partir de 1980, 

colocaram em causa o modelo macroeconómico dominante que vigorava até então, e que era 

caraterizado pela estabilidade no emprego, com crescimento dos salários próximo do aumento 

do custo de vida e da melhoria das condições de trabalho, e com predomínio para uma relação 

de trabalho por “(…) tempo indeterminado, com horário de trabalho completo, um local de 

trabalho bem circunscrito” (Cerdeira, 2005, pp. 94-95), contribuindo, assim, para a sua 

desregulação.  

 Desse modo, as evoluções que se verificaram no mercado de trabalho, desde a 

reorganização da natureza de emprego, a definição de novas hierarquias salariais e o aumento 

de mão-de-obra qualificada, levaram à criação de uma nova era, caraterizada “(…) pela 

passagem da produção em massa de produtos e serviços estandardizados em quadros 
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organizacionais rígidos para um novo sistema produtivo caracterizado pela diversidade, 

flexibilidade, inovação e cooperação” (Kovács, 2006, p. 42), a que se chamou de nova era pós-

taylorista/fordista.  

 Perante uma conjuntura caraterizada por uma forte competição nos mercados globais, 

que se tornaram instáveis e imprevisíveis, “(…) inviabilizando os sistemas produtivos cuja 

essência era a estabilidade e previsibilidade, fazendo, portanto, depender a competitividade da 

capacidade de passar da produção em massa para a produção flexível” (Campos, 2013, p. 13), 

as empresas viram-se na necessidade de melhorar conjuntamente “(…) a produtividade e a 

qualidade dos seus produtos, reduzir os custos e, ao mesmo tempo, adaptar-se rapidamente ao 

mercado incerto e variado.” (Kovács, 2006, p. 42). De modo a conseguir dar resposta a estas 

exigências, as empresas tiveram de atualizar o seu modelo de produção.  

 No novo modelo pós-taylorista/fordista, em que o conceito de flexibilidade se constitui 

como elemento central, “(…) a oferta de emprego direcciona-se, fundamentalmente, para 

trabalhadores qualificados e polivalentes” (Gonçalves, Parente, Veloso et al., 1998, p. 138). 

Para tal, este novo modelo implica “(…) a valorização dos recursos humanos, nomeadamente, 

o aumento do nível de qualificações, novas competências, responsabilidade e iniciativa, 

trabalho em equipa, bem como o abandono do clima de confronto a favor do diálogo e do 

envolvimento dos trabalhadores.” (Kovács, 2006, p. 42). 

 Tiriba (2009, p. 155) considera que ao mesmo tempo que o saber sobre o trabalho se 

tornou “flexível, volátil e rapidamente descartável”, também o mercado exige pessoas que 

sejam polivalentes, flexíveis, ágeis, com visão do todo, com conhecimentos técnicos, capazes 

de dominar as tecnologias da informação e comunicação, bem como comunicar em diversos 

idiomas (Bernardes, 2013, p. 21). Desse modo, a importância do conhecimento específico do 

trabalho que caraterizava o trabalhador individual no artesanato e na manufatura, tem vindo a 

ser substituído por um conjunto de habilidades genéricas e capacidades mentais numa nova 

indústria de “mentefatura” (Fernández, 2006, p. 76). Assumindo, então, que a formação inicial 

já não é suficiente, os perfis profissionais passam a exigir uma constante formação profissional 

ao longo da vida. 

 Hoje, há, portanto, uma maior consciencialização por parte das empresas, de que a 

qualidade dos seus trabalhadores é fundamental para responder as exigências do mercado que 

se mostra cada vez mais competitivo. Para conseguir dar respostas às constantes mudanças do 

meio envolvente, importa às empresas que os seus trabalhadores estejam munidos de 
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conhecimento, capacidade de absorção, tratamento de informação, criatividade e vontade de 

enfrentar os desafios que são impostos pela velocidade das mudanças (Madelino, 2007). Para 

garantirem a sua sobrevivência, as empresas veem-se obrigadas a mudar constantemente, a 

restruturar-se e a reinventar novas formas de funcionamento, de modo a que consigam ser mais 

ágeis, flexíveis e abertas, com níveis de decisão mais rápidos, colocando assim a formação 

profissional como prioridade nas suas preocupações, uma vez que “(…) a formação enquanto 

fator crítico para o desenvolvimento das competências, constitui uma alavanca para o sucesso 

empresarial”, bem como para a qualidade do trabalho (Caetano, 2007, p. 9). É perante a 

importância que é dada ao conhecimento dentro das organizações, seja na sua vertente 

organizacional, seja na capacidade de produzir novos produtos e novos serviços, que a formação 

profissional se assume como uma ferramenta de GRH de grande relevância (Jamba, 2018, p. 

9).   

 As rápidas mudanças sociais, económicas e tecnológicas que o mercado de emprego 

atualmente atravessa, e que caraterizam a sociedade de informação/conhecimento em que 

vivemos exigem diretrizes de qualificações elevadas quer a nível escolar, quer a nível 

profissional. A atividade produtiva passa a depender de conhecimentos e o trabalhador deve, 

face às mudanças significativas no mundo do trabalho, “(…) ser um sujeito criativo, crítico e 

pensante, preparado para agir e adaptar-se rapidamente às mudanças desta nova sociedade.” 

(Dias, 2015, p. 15). A formação é, por isso “(…) uma necessidade e uma condição de 

capacidade competitiva, tanto para os indivíduos como para as organizações” (Rego et al., 

2008, p. 427). Neste sentido, o objetivo da formação é o de aumentar e ajustar as capacidades 

profissionais dos trabalhadores, de forma a melhor contribuírem para as expectativas da 

empresa.  

 Assim sendo, estamos perante novas interrogações e desafios face ao trabalho, seja “(…) 

sobre as configurações futuras sobre o trabalho - quer em termos dos significados e dos valores 

investidos no trabalho, seja das possíveis evoluções quantitativas do emprego - no seio das 

sociedades capitalistas globalizadas” (Gonçalves, 2004, p. 18), e é, por isso, imperativo “(…) a 

definição de políticas de educação e formação adequadas a criar capacidades de resposta às 

necessidades de um sistema produtivo em constante transformação” (Bourdieu, 1979), pois tal 

como refere Capucha (2005, pp. 45-46), quanto menores forem as qualificações, “(…) menores 

tendem a ser as remunerações, as oportunidades de acesso à aprendizagem, a qualidade do 
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emprego e mais dificuldades se verificam para a readaptação e a reconversão de saberes em 

caso de exclusão profissional”. 

 A formação poderá, por isso, desempenhar um papel decisivo no desenvolvimento e 

adequação das qualificações ao mercado de emprego, ao proporcionar conhecimentos e 

competências necessárias a diversos níveis – “saber-saber, saber-fazer, saber-ser/estar, saber-

aprender” (Le Boterf, 1989) –, facilitando, assim, os processos de inserção e de adaptação a 

contextos de emprego que se encontram em constante mudança, bem como a um mercado de 

emprego cada vez mais competitivo e concorrencial. Nestes contextos de mudanças e 

transformações constantes, aqueles que são menos qualificados acabam por ser excluídos, pois 

“(…) a natureza do trabalho, a estrutura do emprego e as competências requeridas sofrem 

grandes alterações sob a pressão das transformações estruturais da economia e da utilização das 

novas tecnologias aliadas a novas formas organizacionais” (Kovács, 2002, pp. 81-82), 

reduzindo-se, consequentemente, as oportunidades de emprego para os trabalhadores manuais 

não qualificados, e aumentando, inversamente, as oportunidades de emprego para postos de 

trabalho que exigem capacidades de raciocínio e gestão e “know-how” técnico. Por isso, um 

trabalhador detentor de qualificação escolar e profissional “(…) apresenta desempenhos 

profissionais mais produtivos e de maior qualidade” (Parente, 2007, p. 128).  

 

2.2. “Formação profissional” e “Educação”: clarificação dos conceitos 

 

 No plano teórico e ideológico, nem sempre os modos de abordagem dos conceitos de 

educação e de formação são consensuais. Tal acontece pois, desde logo, no seio dos discursos 

e das políticas no plano institucional, os conceitos surgem mesclados. Por outro lado, “(…) do 

ponto de vista conceptual e político, existe uma grande variedade de conceitos – educação, 

formação, qualificação, instrução, ensino, aprendizagem, que muitas vezes são usados de 

forma indistinta e há que ter em conta que não só não têm o mesmo sentido em todos os países 

como não o têm para todas as organizações, nem para todos os indivíduos e, por isso, diferentes 

perspetivas são possíveis de encontrar.” (Bernardes, 2013, p. 30). Assim, os conceitos de 

educação e formação são regularmente confundidos ou utilizados com o mesmo significado e, 

por isso, torna-se pertinente perceber quais os seus pontos de convergência, mas igualmente, 

quais as suas divergências. Se para alguns, estes dois conceitos são pensados e colocados em 

prática como sobrepostos entre si e “(…) com pontos e valores de associação, considerando que 
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estes pretendem alcançar um mesmo objetivo, não existindo diferenças práticas e estruturais na 

aplicação dos conceitos” (Correia, 2017, p. 33), para outros, a educação e a formação são 

conceitos opostos e completamente distintos.  

 Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a formação profissional 

consiste na “(…) atividade direcionada para identificar e desenvolver capacidades humanas 

para uma vida ativa, satisfatória e produtiva. Aqueles que recebem formação profissional devem 

ser capazes de compreender e, individualmente ou coletivamente, influenciar as condições de 

trabalho e o contexto social” (Caetano, 2007, p. 8). Por sua vez, a Comissão Interministerial 

para o Emprego (CIME) define formação profissional “(…) como um conjunto de atividades 

que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento 

exigidos para o exercício das funções próprias duma profissão ou grupo de profissões em 

qualquer ramo de atividade económica” (Dias, 2015, p. 10). Já Cardim (2005) entende que a 

formação profissional “(…) tem como missão atualizar conhecimentos e aperfeiçoar as 

competências profissionais permitindo uma melhoria de desempenho das funções exercidas ou 

a exercer”, e que é “(…) um processo organizado de educação graças ao qual as pessoas 

enriquecem os seus conhecimentos, desenvolvem as suas capacidades e melhoram as suas 

atitudes ou comportamentos, aumentando deste modo as suas qualificações técnicas ou 

profissionais”. O Decreto-Lei n.º 396/2007, referência normativa que estabelece o Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ), o Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) e a Caderneta 

Individual de Competências (CIC), considera a formação profissional como o processo de 

formação que tem como objetivo “(…) dotar o indivíduo de competências com vista ao 

desempenho de uma ou mais atividades profissionais” (artigo 3º, alínea d), e a formação 

profissional inicial, enquanto o sistema de formação certificada que valida a aprendizagem de 

saberes, competências e capacidades fundamentais para iniciar a prática qualificada de uma ou 

mais atividades profissionais (artigo 3º, alínea e). De modo geral, ambos os conceitos entendem 

a formação profissional como um meio para melhorar todo e qualquer desempenho profissional 

seja qual for o contexto em que se insere. 

 Passando, agora, para as representações teóricas acerca das conceções de educação e 

formação, o debate é marcado por uma heterogeneidade de perspetivas, assistindo-se a 

variações significativas no que toca às denominações destes dois conceitos.  

 Rego et al. (2008, p. 385) definem que a educação compreende desde a “(…) 

transmissão de conhecimentos de carácter geral, ao desenvolvimento de aptidões facilitadoras 
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da integração no meio ambiente, à autonomia e ao avanço da sociedade de uma forma geral”. 

Por outras palavras, para os autores, a educação está orientada para o aprender sobre. Por 

oposição, a formação está mais relacionada ao conceito profissional e organizacional, ou seja, 

com o alcance de objetivos e finalidades relacionados com o trabalho e o exercício de uma 

profissão (saber como). Na mesma linha de reflexão, Tomás (2001, p. 38), considera que a 

formação profissional diz respeito a um conjunto de atividades que têm como objetivo “(…) a 

aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento exigidos para o 

exercício das funções próprias duma profissão ou grupo de profissões em qualquer ramo de 

actividade económica”, enquanto a educação reproduz um “(…) conjunto de acções e de 

influências tendentes a criar e desenvolver no indivíduo aptidões, conhecimentos, 

competências, atitudes e um comportamento que visa o desenvolvimento global da sua 

personalidade, a sua integração na sociedade e o seu empenhamento na transformação 

progressiva dessa sociedade” (Tomás, 2001, p. 43). 

 Já para Canário (2000), o debate entre estes dois conceitos, está relacionado com duas 

tradições: por um lado, a tradição da alfabetização que se cruza com o conceito de educação e 

por outro lado a tradição da formação profissional mais voltada para o mercado de trabalho. 

Chiavenato (2008) aproxima os dois conceitos no que diz respeito aos seus objetivos e 

finalidades, diferenciando-os apenas na sua duração. Ou seja, enquanto a formação é um 

processo educacional que é delimitado no tempo, num processo de curto prazo mas que é 

aplicado de forma sistemática e organizada para que os formandos assimilem saberes, 

capacidades e atitudes com base nos objetivos definidos, a educação é um processo mais longo 

e estruturante.  

 Para Vieira (2011, p. 17), a educação e a formação “(…) constituem-se como duas 

esferas de investimento e de aprendizagem, bem como de (re)construção das trajetórias 

individuais, sociais e profissionais dos indivíduos”. Segundo Silvestre (2003), os conceitos de 

educação e formação deveriam ser mais flexíveis, assumindo que se tratam de dois conceitos 

indissociáveis, sendo valorizados sobre esse mesmo prisma.  

 Por fim, Hager e Laurent (1990) defendem que a distinção entre os processos de 

educação e de formação fazia sentido no tempo em que prevaleciam formas de organização do 

trabalho assentes nos modelos taylorista e fordista, mas atualmente, “(…) numa economia que 

é altamente competitiva, com ênfase na qualidade e necessidade de mão-de-obra mais flexível 

e com múltiplas competências, são colocadas novas exigências à formação” (Correia, 2017, pp. 
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36-37). As necessidades da mão-de-obra alteraram-se, passando a exigir-se do novo trabalhador 

uma capacidade de adaptação aos novos parâmetros de organização social e técnica do sistema 

produtivo, o que fez com que a relação formação-trabalho começasse a depender de fatores 

intrínsecos ao trabalho, de aspetos tecnológicos e do desenvolvimento científico (Martins, 

1995), não bastando apenas formar indivíduos para uma determinada tarefa e posto de trabalho. 

Assim, estas características “(…) diluem o conceito de formação no de educação, pelo que, 

atualmente, já não haveria qualquer vantagem em distinguir” os conceitos (Hager e Laurent, 

1990, p. 59). 

 Após as definições que foram expostas, ressalva-se então a necessidade de se pensar e 

praticar estes dois conceitos não como opostos, mas sim como complementares. A conceção de 

formação e educação deve ser então analisada e perspetivada “(…) numa coesão e num processo 

de aprendizagem com um denominador comum, representando processos de instrução global, 

numa lógica de potenciação de mobilização de recursos, de integração de múltiplos saberes e 

contextos, de avocar responsabilidades e agregar valor profissional, social e pessoal para os 

indivíduos.” (Correia, 2017, p. 37).  

 

2.3. Formação profissional contínua em contexto organizacional 

 

 Tal como já foi possível compreender nos pontos anteriores, nas últimas décadas, as 

estratégias de desenvolvimento socioeconómico têm vindo a atribuir uma crescente importância 

à necessidade de se investir nos RH no que diz respeito às suas qualificações profissionais e 

académicas, entendidas “(…) enquanto potenciadores nucleares do aumento da 

empregabilidade dos indivíduos ao longo da vida e da competitividade das empresas.” (Caetano 

et al., 2014, p. ix).  

 Todavia, estas novas dinâmicas não acontecem por acaso. Surgem sim, como o resultado 

da necessidade de auto-organização das empresas face à rápida mutação que se tem registado 

“(…) nas duas últimas décadas na estrutura das organizações, nos métodos de trabalho e de 

tomada de decisões, que obrigam a preparar a força de trabalho para a mudança e para actuar 

com um novo paradigma.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 558). Embora estas 

alterações só comecem agora a despontar-se no panorama industrial português, o abandono das 

teses de Taylor e a evolução para organizações flexíveis, com poucos níveis hierárquicos e 

métodos de produção modulares que caracterizam as empresas da fase pós-industrial, “(…) são 
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claramente linhas de evolução que os empresários, se querem ganhar em produtividade e 

eficácia e manter motivada e coesa a sua equipa de trabalho, bem como desenvolver a sua 

Empresa, têm que tomar em conta.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 558). É perante este 

contexto que a formação, enquanto fator crítico que promove a aquisição, atualização ou 

reciclagem das competências ou conhecimentos, surge como “(…) uma alavanca fundamental 

para o desenvolvimento das organizações e para a qualidade do emprego” (Caetano et al., 2014, 

p. ix), permitindo que as empresas estejam reactivamente ajustadas e proactivamente atuantes 

na envolvente de negócio.  

 O processo de desenvolvimento dos RH está diretamente ligado à “(…) optimização do 

potencial individual e grupal disponível nas organizações e na sucessiva reconstrução de 

modelos de acção inovadores e continuamente adaptados às exigências do negócio.” (Câmara, 

Guerra e Rodrigues, 2010, p. 537). Neste sentido, para que a formação se afirme como um 

instrumento de GRH eficaz, deverá estar enquadrada na estratégia da empresa, ou seja, as 

necessidades a que a formação vai responder devem resultar de uma análise da dinâmica da sua 

envolvente, e dos novos quadros mentais (alicerçados em competências técnicas e 

comportamentais) que possibilitem uma adaptação da empresa e lhe confira a eficácia 

organizacional. Por isso, se for bem gerida, a formação torna-se “(…) a fonte de energia 

necessária para criar a tensão criativa que se manifeste na auto-organização dos novos quadros 

de desempenho” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 537), e deve ser, portanto, entendida 

como parte integrante do plano de negócios de uma organização, e como um investimento que, 

a curto, médio ou longo prazo, será gerador de resultados.   

 Em termos gerais, e seguindo a proposta de Câmara, Guerra e Rodrigues (2010, p. 560), 

a formação tem cinco grandes objetivos. São estes: 

 1) “Desenvolver as capacidades profissionais dos formandos para que possam contribuir 

mais eficazmente para os negócios da Empresa (curto prazo); 

 2) Desenvolver nos formandos comportamentos e atitudes que lhes permitam ter maior 

eficiência, eficácia e satisfação profissional no exercício da sua actual função (curto/médio 

prazo); 

 3) Proporcionar a aquisição dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento de 

carreira previsto (médio prazo); 

 4) Possibilitar aos formandos o seu desenvolvimento como pessoas; 

 5) Inibir competências desajustadas ao negócio.”  
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 A formação tem vindo, então, a revelar-se como uma das estratégias críticas para o 

desenvolvimento dos RH e também para o desenvolvimento organizacional às quais as 

empresas mais têm recorrido, com o intuito de ganhar vantagem competitiva e de se 

diferenciarem face às restantes.  

 Em geral, quando uma empresa admite um novo trabalhador ou mobiliza-o para outras 

tarefas, este precisa de uma formação para que se consiga adaptar à nova profissão ou função. 

Segundo Cruz, a formação profissional compreende duas modalidades principais: a formação 

inicial e a formação contínua. Para o autor, a formação profissional inicial diz respeito a uma 

“(…) formação que visa a aquisição das capacidades indispensáveis para poder iniciar o 

exercício de uma profissão” (Cruz, 1998, p. 19). Já o Inquérito à Formação Profissional 

Contínua (IFPC) (2015, p. 12) vê a formação profissional inicial como uma medida de formação 

em contexto de trabalho, que confere uma qualificação formal e é regida habitualmente por um 

contrato de aprendizagem que é celebrado entre o formando e a entidade empregadora. A 

formação no âmbito dos Cursos de Aprendizagem e os Cursos de Educação e Formação para 

Jovens fazem parte deste tipo de formação profissional. 

 Porém, no decorrer do exercício de uma profissão, os profissionais exigem uma 

constante formação profissional pois precisam de novas competências de forma a conseguirem 

adaptar-se às mudanças (Bernardes, 2011). Assim, Nogueira e Rodrigues (cit. por Cruz, 1998, 

p. 11) entendem a formação profissional contínua como uma “(…) formação que engloba todos 

os processos formativos organizados e institucionalizados subsequentes à formação profissional 

inicial com vista a permitir uma adaptação às transformações tecnológicas e técnicas, favorecer 

a promoção social dos indivíduos, bem como permitir a sua contribuição para o 

desenvolvimento cultural, económico e social”. Também o IFPC (2015, p.12) considera que a 

formação profissional contínua diz respeito a medidas ou atividades que têm como principal 

objetivo a aquisição de novas competências ou o desenvolvimento e a melhoria das já 

existentes. Este tipo de formação deve ser financiado, de forma total ou parcial, pela empresa e 

esta é destinada aos seus trabalhadores. Este tipo de formação exige, portante, um planeamento 

e organização prévia e ter objetivos de aprendizagem. Na formação profissional contínua 

“Deverá ser excluída: a aprendizagem aleatória ou pontual e a formação no âmbito das medidas 

destinadas a desempregados. A formação de jovens no âmbito dos Cursos de Aprendizagem 

(Portaria nº 1497/2008 de 19 de Dezembro), estagiários, ou outros com um contrato de 
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formação não deve ser considerada na formação contínua, mas sim, eventualmente, na 

formação profissional inicial.” (Inquérito à Formação Profissional Contínua, 2015, p. 12).  

 Para uma melhor compreensão da atividade de formação nas organizações, Câmara, 

Guerra e Rodrigues (2010, p. 564), propõem a sua clarificação em relação a quatro aspetos:  

 1) Quanto à natureza da formação – Tal como já foi referido no Capítulo I, a formação 

pode ter duas formas de atuar nas competências dos trabalhadores: com uma natureza reativa 

ou com uma natureza proactiva. Câmara, Guerra e Rodrigues (2010, p. 564) consideram que as 

estratégias de formação de natureza reativa são utilizadas quando se pretende “(…) repor no 

nível desejado as competências de que os clientes internos carecem. Tal acontece quando se 

pretender habilitar o empregado a desempenhar um determinado cargo, a desempenhá-lo de 

forma mais produtiva, ou com maior qualidade.” Assim, a formação de natureza reativa poderão 

ser ações que visam repor comportamentos e/ou atitudes que têm um impacto direto ou indireto 

no desempenho, ou conhecimentos que promovam um eficaz desempenho, ou ainda ações que 

tenham como objetivo inibir competências desajustadas ao negócio. Por outro lado, as 

estratégias de formação de natureza proactiva têm, então, como finalidade “(…) introduzir nova 

energia no sistema e/ou actuar na antecipação de dinâmicas necessárias no futuro.” (Câmara, 

Guerra e Rodrigues, 2010, p. 564), e neste tipo de estratégias, inserem-se ações de carácter 

motivacional e ações para o desenvolvimento do trabalhador que, apesar de não estarem 

diretamente ligadas ao seu desempenho profissional, permitem o seu enriquecimento pessoal e 

profissional facilitador da introdução de novos quadros mentais (Câmara, Guerra e Rodrigues, 

2010, p. 564). Pode, então, dizer-se que, quanto à sua natureza, a formação se subdivide em: 

“conhecimento (saber); técnica (saber-fazer); comportamental (saber-ser/estar); motivacional 

(querer-fazer); desenvolvimento pessoal (saber e/ou saber-fazer e/ou saber-ser e/ou querer-

fazer).” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 564);  

 2) Quanto aos objetivos da formação – No que diz respeito aos objetivos de uma ação 

de formação, estes podem ser muito diversos, dependendo das variadas situações da dinâmica 

da empresa. Assim, quanto ao seu objetivo, a formação pode enquadrar-se nas seguintes 

categorias: orientada para o cargo – melhorar o desempenho atual de uma determinada função; 

orientada para o desenvolvimento – preparar o trabalhador ou trabalhadores para uma função a 

desempenhar no futuro e que resulta do seu plano de desenvolvimento; orientada para a 

estratégia – atuar em novas e potenciais competências críticas para a estratégia da empresa; 
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orientada para a inibição – inibir competências obsoletas; orientada para a motivação – explorar 

o querer-fazer. (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 565); 

 3) Quanto à forma de operacionalizar a formação - Em função dos objetivos e da sua 

natureza, “(…) a tradução na prática de uma acção formativa pode manifestar-se de várias 

formas através de várias combinações.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 565). Os autores 

distinguem-na em relação aos recursos utilizados e ao contexto formativo. Quanto aos recursos 

mobilizados, a formação pode ser interna, caso se recorra aos recursos formativos fornecidos 

pela própria empresa para ministrar a ação, ou externa se a empresa optar pelo recurso a uma 

entidade externa para a sua realização. A opção por formadores internos é, em muitos casos, 

mais favorável para as empresas porque apresenta menores custos face ao recurso a formadores 

externos, contribuindo ainda para uma relação mais estreita entre o formador-formando, o que 

facilita os processos de transferências de saberes, de mudança e de compromisso. Por outro 

lado, no que diz respeito ao contexto, a formação poderá ser efetuada em sala, no local de 

trabalho (on the job), no exterior (outdoors), online (e-Learning e/ou b-Learning), ou ainda um-

a-um (acompanhamento individual de um trabalhador durante um determinado período de 

tempo. Neste contexto formativo inclui-se o mentoring e o coaching). Qualquer processo 

formativo pode envolver apenas um ou até a combinação de todos os quadrantes; 

 4) Quanto ao sujeito - Independentemente das dimensões anteriores, a formação pode 

ter três tipos de sujeito(s)-alvo. São estes: o indivíduo – quando se trata de uma formação 

individual ou específica para determinados indivíduos onde, para o efeito, se recorre à formação 

interempresas; o grupo – quando a formação é dirigida a grupos de indivíduos que possuem 

necessidades de formação comuns; a organização – quando a ação de formação é abrangida a 

todos os trabalhadores da empresa (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 568). 

 Câmara, Guerra e Rodrigues (2010, pp. 569-572) distinguem, ainda, vários tipos de 

formação profissional que podem ser desenvolvidas de acordo com as necessidades sentidas no 

interior de uma empresa: 1) A formação de integração e orientação – tem como finalidade a 

integração de novos trabalhadores, familiarizando-os com a cultura, valores e princípios de 

atuação da empresa, a sua forma de trabalho e estilo de gestão, a sua estrutura interna e acima 

de tudo o seu encaminhamento para as tarefas que irão prosseguir; 2) A formação técnica-

funcional – destinada a melhorar os conhecimentos (ou transmissão de novos), bem como as 

aptidões técnicas dos trabalhadores para desempenhar as suas funções; 3) A formação para o 

desenvolvimento de comportamentos desejáveis – pretende desenvolver a aptidão do 
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trabalhador nas áreas de comportamento, seja através da modificação de comportamentos 

pouco ajustados, seja treinando-o a comportar-se de certa forma em determinadas situações e 

circunstâncias, seja reforçando positivamente padrões de atuação que este já siga; 4) A 

formação para o desenvolvimento grupal – orientada para ajudar as pessoas a trabalhar como 

uma equipa, no que diz respeito às aptidões de relacionamento interpessoal, na organização do 

trabalho individual e respeito pelas prioridades da equipa, e resolução de problemas em 

conjunto; 5) Formação no cargo (on the job) –formação que tem lugar ao mesmo tempo que se 

desempenha as funções do trabalhador e que pretende habilitá-lo a executar novas tarefas ou a 

utilizar tecnologias diferentes para a execução de tarefas no seu contexto diário de trabalho; 6) 

Formação para o desenvolvimento pessoal – formação dirigida ao indivíduo em si e que fornece 

técnicas para a otimização do seu potencial humano, autodesenvolvimento permanente, bem 

como o desenvolvimento de comportamentos e atitudes que o ajudem a sentir-se melhor na sua 

vida pessoal; 7) Apoio e ações de autodesenvolvimento – Por fim, existem ainda empresas que 

procuram estimular os seus trabalhadores a tomar a iniciativa de frequentar cursos superiores 

ou programas de formação complementar. 

 Enquanto fator de desenvolvimento do capital humano, a formação profissional é, 

portanto, uma peça fundamental do crescimento económico, da competitividade e do emprego. 

As empresas, neste contexto, são o instrumento privilegiado da sua sustentação e 

desenvolvimento e, por isso, importa perceber em que medida estas estão envolvidas na 

formação profissional. Em Portugal, dados do relatório do Inquérito à Formação Profissional 

Contínua – 2015, cujo objetivo era “(…) obter indicadores relativos a ações de formação 

profissional proporcionadas pelas empresas aos seus trabalhadores e desse modo dados 

comparáveis em todos os países da União Europeia, harmonizando e uniformizando 

procedimentos e conceitos”1, revelam que em 2015, 75% das empresas inquiridas com 10 ou 

mais pessoas ao serviço, proporcionaram formação profissional contínua aos seus 

trabalhadores. Tal traduziu um aumento de 10,4 pontos percentuais face ao ano de 2010 e de 

30,9 pontos percentuais relativamente a 2005. De um modo geral, estes números justificam a 

importância que a formação tem, de facto, no contexto do desenvolvimento organizacional em 

Portugal. 

                                                           
1 Tal como consta no Inquérito à Formação Profissional Contínua – 2015, disponível em: 
http://www.gep.msess.gov.pt/. 
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 Para reforçar a informação anterior, dados do Eurostat2 relativos à percentagem de 

trabalhadores que participaram em ações de educação não-formal e de formação relacionadas 

com o trabalho nos últimos 12 meses, revelam igualmente um crescimento em Portugal, sendo 

que em 2005 esse valor era apenas 15,3%, atingindo o seu valor máximo em 2010, com 29,8%, 

e em 2015 de 26,0%.  

 Uma das metas do programa estratégico para a cooperação e formação europeias é 

que, até 2020, uma média de pelo menos 15% dos adultos, participem em atividades de 

aprendizagem ao longo da vida na Europa. Aqui, a aprendizagem ao longo da vida engloba3 

todas as atividades de aprendizagem realizadas ao longo da vida com o objetivo de melhorar o 

conhecimento, as aptidões e as competências, no âmbito de perspetivas pessoais, cívicas, 

sociais ou relacionadas com o emprego. A aprendizagem de adultos refere-se, portanto, à 

participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida, e geralmente refere-se a atividades 

de aprendizagem após o fim da educação inicial. O indicador utilizado para medir a 

aprendizagem ao longo da vida é definido como a percentagem de pessoas com idades 

compreendidas entre os 25 e os 64 anos que afirmaram ter recebido educação formal ou não 

formal e formação nas quatro semanas anteriores ao inquérito. 

 Os resultados da última investigação sobre a força de trabalho na União Europeia 

(UE)4 revelam que, em 2018, a taxa de participação na UE foi de 11,1%, o que corresponde a 

0,2 pontos percentuais acima da taxa do ano de 2017. O valor desta taxa tem vindo a aumentar 

de forma gradual desde 2015, quando o seu valor era de 10,7%. Os resultados desta investigação 

demonstram, ainda, que em média e em toda a UE, a taxa de participação na aprendizagem de 

adultos foi mais elevada nas mulheres (12,1%) do que nos homens (10,1%). Além disso, nos 

Estados-Membros da UE, as taxas mais elevadas de participação de adultos em atividades de 

aprendizagem foram na Suécia (29,2%), na Finlândia (28,5%) e na Dinamarca (23,5%). Em 

contrapartida, cinco Estados-Membros tinham taxas de participação inferiores a 5%. São estes, 

a Roménia (0,9%), a Bulgária (2,5%), a Croácia (2,9%), a Eslováquia (4,0%) e Grécia (4,5%). 

Portugal encontra-se a mais de meio da tabela, apresentando uma taxa de 10,3%, valor que se 

aproxima do de Espanha (10,5%) e de Malta (10,8%).  

Porém, é necessário sublinhar que em Portugal, esta importância é reforçada pela Lei 

7/2009, Artigo 131º, contemplada no Código de Trabalho, que estabelece que o empregador 

                                                           
2 Tal como consta no site do Eurostat, disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat.  
3 Tal como consta no site do Eurostat, disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat. 
4 Tal como consta no site do Eurostat, disponível em: https://ec.europa.eu/eurostat. 

https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat
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deve assegurar a cada trabalhador um mínimo de 35 horas de formação profissional contínua 

anual, devendo ainda assegurar que, pelo menos 10% dos trabalhadores da empresa são 

abrangidos pela formação contínua em cada ano civil. A formação pode ser desenvolvida “(…) 

pelo empregador, por entidade formadora certificada para o efeito ou por estabelecimento de 

ensino reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo 

na Caderneta Individual de Competências nos termos do regime jurídico do Sistema Nacional 

de Qualificações.”5, e são consideradas horas anuais de formação, as “horas de dispensa de 

trabalho para frequência de aulas e de faltas para prestação de provas de avaliação, ao abrigo 

do regime de trabalhador-estudante, bem como as ausências a que haja lugar no âmbito do 

processo de reconhecimento, validação e certificação de competências”6.  

 Contudo, nos dias de hoje, o crescimento da formação profissional não deve aparecer 

apenas associado à criação de condições legais específicas, bem como dos subsídios públicos 

provenientes, na sua grande maioria, dos Fundos Europeus direcionados para o 

desenvolvimento da formação profissional, como é o caso do Fundo Social Europeu (FSE) e o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional  (FEDER), que têm contribuído para o 

desenvolvimento da formação profissional e para a consolidação do próprio sistema de 

formação em Portugal (Cruz, 1998). Este crescimento deve-se, também, ao facto de se assistir 

a uma maior consciencialização por parte das empresas, de que a formação não deve ser vista 

apenas como um meio para cumprir as obrigações legais, mas sim como um investimento, que 

poderá refletir-se no desenvolvimento da empresa uma vez que esta será composta por 

trabalhadores capacitados munidos de competências que fazem deles trabalhadores mais 

competentes (Jamba, 2018, p. 10). Deste modo as empresas têm também contribuído para o 

crescimento da formação profissional em Portugal através dos seus programas ou políticas de 

formação. 

 Assim sendo, e seguindo a proposta de Parente, as empresas, sob o ponto de vista da 

formação, devem ser vistas como uma “instituição educativa insubstituível”, cujo papel assenta 

em duas grandes vertentes: a empresa como lugar de socialização, isto é, direcionada para a 

moldagem “(…) de comportamentos sociais, atitudes e valores dos assalariados”; e a empresa 

como lugar de aprendizagem, orientada para a «(…) actualização, renovação e inovação das 

                                                           
5 Tal como consta no Ponto 3, Artigo 131º do Código do Trabalho, presente no site do diário da República 

Eletrónico, e disponível em: https://dre.pt/. 
6 Tal como consta no Ponto 4, Artigo 131º do Código do Trabalho, presente no site do diário da República 

Eletrónico, e disponível em: https://dre.pt/. 
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“competências técnicas”» (Parente, 1996, pp. 96-97). A empresa interfere não só no domínio 

dos saberes-ser/estar (saberes-fazer sociais), como intervém igualmente nos domínios dos 

saberes teóricos e técnicos (saberes-fazer). Estas duas vertentes desenvolvem o saber-aprender 

e o fazer-saber, não sendo “(…) possível dissociar de forma linear estas duas dimensões de 

análise na medida em que não são estanques, muito pelo contrário cruzam-se e entrecruzam-se, 

justapõem-se e complementam-se, quer no seu processo de desenvolvimento e construção, quer 

nos seus resultados e concretização.” (Parente, 1996, p. 97). 

  

2.4. As etapas do ciclo formativo  

 

 A capacitação dos trabalhadores de uma empresa requer tempo, recursos financeiros e 

materiais, bem como recursos humanos. O ciclo formativo, que se traduz na constituição de um 

plano de formação, é um instrumento utilizado para conceber a formação de uma maneira 

rigorosa, garantindo que os objetivos a que se propõe são cumpridos. Para que este se 

concretize, existe um processo composto por várias etapas que devem ser seguidas, de modo a 

que seja possível retirar o máximo proveito possível da formação. Embora não haja consenso 

relativamente ao número de fases do ciclo formativo, existindo várias propostas tipológicas 

formuladas por diferentes autores, optou-se por seguir a proposta de Cardim. 

Cardim (2009, p. 16) sugere que o processo de formação deve envolver um método geral 

de análise, planeamento, desenvolvimento e controlo da formação nas organizações, para que 

estas melhorem os seus resultados. Como tal, o desenvolvimento da formação deverá moldar-

se à realidade de cada organização e às efetivas possibilidades de intervenção formativa. Para 

além disso, segundo o mesmo autor, independentemente da forma como a formação é 

organizada, todas devem envolver cinco grandes fases. São estas: 1) Estabelecimento da 

orientação geral - do pré-diagnóstico à explicitação da política de formação; 2) Levantamento 

das necessidades de formação; 3) Elaboração da proposta de ação formativa - o plano de 

formação; 4) Desenvolvimento da ação formativa; e 5) Controlo da ação formativa - a 

avaliação.  

A fase do pré-diagnóstico adquire grande importância em dois momentos: “(…) quando 

não se conhece a organização ou quando é a primeira vez que se pretende implementar a 

formação interna.” (Fonseca, 2012, p. 12). Assim sendo, esta etapa é fundamental para que o 

responsável pela formação, seja ele interno ou externo à organização, se familiarize com a 
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organização e com o potencial de trabalho que nela possa existir. Este pré-diagnóstico 

concretiza-se através de recolha de informação (por exemplo, através de entrevistas ou análise 

documental) e termina com “(…) a elaboração de um relatório (instrumento que fundamenta 

propostas e organiza as ideias de realização de trabalhos futuros) ou de um memorando” 

(Cardim, 2009).  

 A etapa do levantamento das necessidades de formação baseia-se, segundo Cardim, 

“(…) na recolha de informações através de inquérito, utilizando instrumentos metodológicos 

adequados à mensuração e representação documental das disfunções de desempenho/problemas 

de organização” (Cardim, 2009, p. 35). É portanto, nesta fase que são detetadas as carências, 

seja a nível individual e/ou coletivo, presentes na empresa, nos domínios dos conhecimentos, 

capacidades e comportamentos e que, através da formação, podem ser eliminadas. As 

necessidades de formação são, então, estabelecidas pela diferença entre o nível de desempenho 

previsto para a prática de uma profissão e o desempenho real. O autor acrescenta, ainda, que 

esta intervenção difere de organização para organização, e deverá ser ajustada à realidade 

organizacional, de modo a que a formação seja um investimento útil e seguro.  

Quanto ao plano de formação, este é o instrumento utilizado para detalhar os objetivos 

e as atividades que se prevê que decorram ao longo da formação, durante determinado período 

de tempo. Geralmente, o plano é elaborado pela entidade responsável pelo levantamento de 

necessidades formativas e deverá ter a duração de um ano, “(…) uma vez que a 

imprevisibilidade do meio não legitima uma visão mais dilatada.” (Fonseca, 2012, p. 12). O 

plano anual de formação é constituído, por norma, “(…) pela introdução (breve referência à 

política de formação, aos objetivos, às prioridades e à estratégia de execução da formação), pela 

descrição das atividades formativas a desenvolver (no qual deverá constar o público-alvo, a 

duração, o número de participantes por ação e o conteúdo programático), o cronograma das 

ações, a classificação das ações e o seu orçamento.” (Fonseca, 2012, p. 12). 

Por fim, a avaliação da formação pode ser vista como uma análise da conformidade 

perante aquilo que estava planeado e o que foi realizado. Tendo em linha de conta os objetivos 

que foram estabelecidos nas etapas anteriores, os responsáveis “(…) fixam mecanismos de 

avaliação para decidir se as ações de formação impulsionaram transformações e se a 

transferência dessas transformações para a organização ocorreu de forma positiva.” (Rodrigues, 

2016, p. 23). A avaliação pode conhecer diferentes níveis, tais como a avaliação do 

programa/currículo, a avaliação da implementação das ações, a avaliação da ação pedagógica, 
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a avaliação da transferência de conhecimentos para as situações de trabalho e a avaliação dos 

efeitos na organização (Cardim, 2009). 

Apesar da importância do processo do ciclo formativo, existem, segundo Cardim, 

algumas entidades que não o seguem. No caso da experiência de estágio curricular, verificou-

se que a instituição acolhedora está mais responsável pelas etapas relacionadas com o 

planeamento, desenvolvimento e avaliação da formação. 
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Capítulo III | O contexto de estágio numa Academia de formação 

profissional 

 

3.1. Apresentação e caracterização da empresa   

 

 A oportunidade para a realização do estágio curricular, no âmbito do segundo ano do 

Mestrado em Sociologia, e tendo a área dos RH e da formação como temática central, teve lugar 

numa empresa multinacional suíça, líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação, 

que possui uma delegação localizada na região do distrito do Porto. O estágio foi realizado na 

Academia7 – departamento da empresa destinado à prestação de serviços de formação –, e teve 

a duração de 500 horas úteis, compreendidas entre os dias 3 de dezembro de 2018 e 8 de março 

de 2019. 

Fundada em França no ano de 1878, e registada em 1919 em Genebra, a empresa 

acolhedora do estágio curricular, que é reconhecida como referência a nível global na área em 

que opera, conta com uma rede de mais de 97.000 trabalhadores e 2.600 laboratórios em todo 

o mundo, e as suas áreas de atividade dividem-se em quatro categorias, que incidem sobre 

vários domínios – agroalimentar, ambiente, automóvel, bens de consumo e retalho, construção, 

energia, gestão do risco, industrial, logística, qualidade, saúde e segurança, entre outras. São 

estas: 

- Inspeção: fornece serviços de inspeção e verificação em diversas áreas, que 

possibilitam controlar a quantidade e a qualidade, atendendo a todos os requisitos relevantes 

em diferentes regiões e mercados. Neste contexto salientam-se, também, os serviços de 

inspeção e auditorias técnicas que contribuem para melhorar a segurança e o bom 

funcionamento das instalações e equipamentos; 

- Testes: reduz riscos e tempo de comercialização, através da sua rede global de 

instalações de testes; 

- Certificação: certifica sistemas de gestão, produtos ou serviços de acordo com 

referenciais normativos aplicáveis, permitindo, assim, demonstrar que os produtos, processos, 

sistemas ou serviços estão em conformidade com os padrões e regulamentos nacionais, 

internacionais ou padrões definidos pelo cliente; 

                                                           
7 Nome fictício dado ao departamento de formação da empresa. 
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- Verificação: garante que os produtos e serviços cumprem com os padrões globais e 

regulamentos locais, cobrindo, ainda, toda a cadeia de distribuição, desde as matérias-primas 

até ao consumo final.  

Para além destas quatro grandes áreas de atividade, a empresa dispõe, ainda, de uma 

vasta gama de outros serviços adequados às necessidades dos clientes e exigências do mercado, 

destacando-se: os serviços de formação; serviços de consultoria técnica; serviços de peritagem 

e averiguação; serviços de “Mystery Shopping”, entre outros. 

Com presença em Portugal desde o ano de 1922, a multinacional determinou que a 

afiliada portuguesa se devia desenvolver balizando a sua atividade pelos mesmos princípios 

geradores da ação do próprio Grupo. Assim, a mesma cresceu ao acompanhar o ritmo da Casa 

Mãe e das outras filiais. Originalmente dedicada ao controlo de operações de carga e descarga 

de cereais a granel, a empresa em Portugal foi alargando de forma sustentada a sua atividade a 

outros setores, como forma de acompanhar e dar resposta às mutações e exigências do mercado. 

Os seus serviços abrangem, igualmente, inspeções, análises e ensaios, verificação metrológica 

acreditada, inspeções e auditorias técnicas, nos mais diversos ramos, e possui, ainda, 

laboratórios acreditados nas áreas agroalimentar, detergentes, produtos de higiene, cosméticos, 

dispositivos médicos, ensaios não destrutivos, ambiental e segurança ocupacional. Atualmente 

detém total cobertura geográfica, com onze escritórios e laboratórios espalhados pelo território 

nacional, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira. 

Para a empresa, a sua missão e visão estão na base dos seus valores e são a mais-valia 

que pretendem oferecer aos seus clientes e parceiros. Desse modo, tem como missão, assegurar 

a qualidade dos produtos e serviços aos seus clientes e consumidores em todo o mundo, através 

de atividades profissionais e independentes de verificação, análise e certificação, criando valor 

para os acionistas, clientes, colaboradores e sociedade. Para além disso, tem como visão ser a 

organização prestadora de serviços mais competitiva e produtiva do mundo e, para tal, as suas 

principais competências em inspeção, verificação, testes e certificação são melhoradas 

continuamente, de modo a manter a liderança no mercado. A organização considera, ainda, que 

a sua escolha de mercado é determinada exclusivamente pela sua capacidade de ser mais 

competitiva, oferecendo consistentemente serviços inigualáveis aos seus clientes em todo o 

mundo. Concluindo, procuram ser conhecidos pela sua paixão, integridade, empreendedorismo 

e espírito inovador, enquanto se esforçam continuamente para cumprir com a sua visão. São 

estes os valores que guiam a empresa em tudo o que faz e são a base da sua organização. 
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A estrutura organizativa do Grupo em Portugal tem com figura de topo um/a Diretor/a 

Geral, estando-lhe agregados todos os departamentos constituintes da empresa, os quais são 

igualmente dotados de autonomia para a ação e de responsabilidades pelas respetivas áreas de 

negócio e serviços prestados. A empresa assenta em oito áreas de negócio (direções) – 

Industrial; Consumidor e Retalho; Transporte; Certificação e Aprimoramento de Negócios; 

Ambiente, Saúde e Segurança; Agricultura, Comida e Vida; Petróleo, Gás e Produtos Químicos; 

e Mineração, - que são compostas por áreas de atividade, que se subdividem em linhas de 

negócio e que dão origem aos serviços. Estas áreas de negócio são de reporte direto à 

Administração, havendo em cada uma delas, um Diretor/a ou Diretor/a Executivo/a. A este 

respeito, note-se que existem alguns diretores responsáveis por mais do que uma área de 

negócio. Comuns a todo o Grupo e reportando, de igual modo, diretamente à Administração, 

existem áreas funcionais de suporte ao core business da empresa, cada uma liderada por um/a 

Diretor/a, e que cobrem os seguintes departamentos: Gestão de Pessoas; Finanças e Aquisições; 

Centro de Serviços Partilhados; Tecnologia da Informação; e Marketing. Além das áreas de 

negócio e das áreas de suporte ao core business, a estrutura organizativa do Grupo é ainda 

composta por um/a Assistente Administrativo/a do/a Diretor/a Geral e por outras áreas de 

suporte a nível interno – Diretor Geral e Diretores; Qualidade, Saúde, Segurança e Ambiente; 

Legal; Comunicação Corporativa. 

A figura abaixo contempla o organigrama da empresa na sua versão simplificada:   
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Fonte: Autoria própria. 

 

Para além da caraterização da empresa a nível global, e tendo em consideração que foi 

neste departamento que o estágio curricular foi realizado, é importante fazer um 

aprofundamento da análise da Academia.  

Constituída em novembro de 2003, a Academia surgiu com o objetivo de proporcionar 

serviços de formação profissional nas áreas de atuação em que a empresa é especialista, bem 

como soluções de formação personalizadas. Assim, a Academia tem vindo a afirmar-se ao 

longo dos anos, como parceira das organizações na formação dos seus profissionais e na 

atualização do conhecimento, reconhecendo, assim, a importância que a formação profissional 

tem enquanto vantagem competitiva no mercado de trabalho, quer a nível individual, quer 

organizacional. Esta competitividade exige por parte da Academia, alguns desafios, entre os 

quais uma análise constante das necessidades das organizações e das tendências presentes no 

mercado. Com o intuito de se especializar e inovar ao nível da oferta que disponibiliza, esta 

criou, em 2015, a Escola de Negócios, a Escola de Auditores e o novo formato de formação em 

e-Learning.  

Diretor/a Geral

Outras Áreas de Suporte

- Diretor Geral e Diretores

- Qualidade, Saúde, 

Segurança e Ambiente

- Segurança

- Legal
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Figura 1: Organigrama da empresa por áreas de negócio e áreas de suporte 

 

Figura 2: Organigrama da AcademiaFigura 3: Organigrama da empresa por áreas de negócio e áreas de suporte 



 
 

48 

 

A Academia desenvolve cursos em áreas intrínsecas ao seu core business, mas também 

em áreas de interesse transversal8: 

 
 

Figura 2: Áreas de formação contempladas pela Academia 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

O valor dos cursos ronda os 50€ e os 2900€, aos quais se acresce o Imposto sobre o 

Valor Acrescentado (IVA). Tal acontece, porque a Academia não é apenas uma entidade 

formadora, desenvolvendo mais serviços para além da formação e, por esse motivo, não está 

isenta deste valor. Contudo, existem descontos e condições de pagamento especiais para 

empresas com vários participantes na mesma edição de determinado curso. 

As ações de formação podem ser realizadas nas modalidades intraempresas9 e 

interempresas10, sempre com a preocupação constante de ajustar os conteúdos e formas de 

aplicação às necessidades reais de cada organização e de cada formando. Se a formação for na 

modalidade interempresas, a Academia faculta as instalações necessárias para a sua prática, 

                                                           
8 Note-se que esta é versão mais atualizada das áreas de formação contempladas pela Academia. Durante o período 

em que decorreu o estágio curricular, a área da “Liderança, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Pessoal” ainda 

não existia, e áreas como “Marketing e Comunicação”, “Responsabilidade Social”, “Inovação”, “Comercial e 

Vendas” e “Direito Empresarial”, já não constam no website da Academia. 
9 Programas de formação de curta, média ou longa duração, desenvolvidos e ajustados à medida das necessidades, 

competências a desenvolver e objetivos a alcançar, das empresas e das suas equipas. 
10 Formação standard, disponível no catálogo de formação da Academia, e que possui objetivos predefinidos de 

acordo com cada uma das diferentes áreas de intervenção. Esta modalidade de formação funciona como resposta 

às necessidades das organizações, bem como de todos os ativos que, individualmente, apostam no seu 

desenvolvimento técnico e comportamental, atualizando, reciclando e/ou reconvertendo as suas competências. 
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contando, no caso da Academia da delação do Porto, com duas salas de formação, com 

capacidade para cerca de 12 formandos em cada uma delas, e devidamente equipadas com um 

conjunto de meios eletrónicos, ligação à internet e materiais de escrita. Caso a formação decorra 

nas instalações do cliente, este deve assegurar um conjunto de condições para que seja possível 

assegurar com qualidade as ações de formação.  

Aliado a este facto, a Academia possui, ainda, total cobertura a nível nacional e 

flexibilidade de horários, e aposta num modelo pedagógico de elevada componente prática, em 

que a formação é assegurada por uma bolsa de formadores distribuídos por todo o território 

nacional, e que possuem não só competências técnicas e pedagógicas, mas também uma vasta 

experiência ao serviço das e para as organizações. Assim, a Academia possui a estrutura e os 

recursos necessários para apoiar as organizações com serviços pertinentes e inovadores ao nível 

da formação, conferindo-lhe, desse modo, uma posição privilegiada para corresponder às 

necessidades de formação dos seus clientes.  

Além disso, é uma entidade formadora detentora de diversas acreditações, 

homologações e reconhecimentos nacionais e internacionais, por parte de entidades tais como 

a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), a Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), o 

Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o Instituto Electrotécnico Português 

(IEP), a RELACRE - Associação de Laboratórios Acreditados Portugal, o Organismo de 

Certificação de Pessoas (OCP), e o International Register of Certificated Auditors (IRCA). Os 

cursos de formação para auditores/ auditores coordenadores, reconhecidos por esta última 

entidade, são vistos como um diferencial e um fator de grande visibilidade para a Academia, 

pois só existem mais duas entidades formadoras na região que possuem estes cursos. 

No que concerne à sua estrutura organizativa e aos recursos humanos que lhe estão 

afetos, a Academia é um departamento que se encontra inserido na área de negócio da 

Certificação e Aprimoramento do Negócio, e é constituída por cinco elementos, sendo que 

apenas um está na Academia da filial do Porto e, por isso, responsável por coordenar tudo o 

que diz respeito às ações de formação que ocorram nas regiões do Porto, Minho e Coimbra, e 

ainda, todos cursos reconhecidos pelo IRCA em todo o território nacional (incluindo a Madeira 

e os Açores). Os restantes elementos estão na Academia da sede em Lisboa, incluindo o/a 

diretor/a do departamento, mas tal não invalida que não prestem apoio à Academia que fica a 

Norte e vice-versa. Além disso, é de salientar que, aquando do início do estágio curricular, a 
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Academia era ainda composta por um/a responsável pela área comercial, mas que 

posteriormente passou para outro departamento da empresa. Assim, a estrutura organizacional 

do departamento integra: 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 Quanto às tarefas desempenhadas pelo/a coordenador/a das operações da Academia 

localizada a Norte, este/a é responsável pela gestão e coordenação de projetos de formação 

interempresas, intraempresas, pós-graduações e cursos de reconhecimento internacional; 

planeamento e desenvolvimento de ações de formação, ao nível da divulgação (trabalho 

conjunto com o departamento de Marketing), elaboração de propostas, gestão de inscrições, 

gestão logística e administrativa, e gestão e coordenação da equipa pedagógica – recrutamento, 

seleção e acompanhamento; atividades de faturação e cobrança; gestão da satisfação dos 

clientes (durante e pós-formação).  

 Para além dos elementos que constam no organigrama, é importante acrescentar os 

formadores, que são contactados e contratados sempre que é necessária uma formação na área 

em que são especialistas, e por isso, são responsáveis pela organização e desenvolvimento 

pedagógico da formação, garantindo o cumprimento do programa de formação e a disposição 

de recursos pedagógicos para o desenvolvimento da mesma, sempre adequados aos formandos 

e aos objetivos da formação. 

 

3.2. Objetivos e atividades do estágio  

 

A opção pela realização de um estágio curricular, no âmbito do segundo ano do 

Mestrado em Sociologia, para além de ser uma via de iniciação às práticas profissionais, neste 

Diretor/a
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Técnico/a

(Lisboa)

Coordenador/a de Operações

(Porto)
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Figura 3: Organigrama da Academia 
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caso, na área da Sociologia do Trabalho e das Organizações e, em específico, da gestão de 

recursos humanos e da formação, permite, igualmente, a consolidação e aprofundamento dos 

conhecimentos e competências obtidos ao longo da formação académica de cinco anos em 

Sociologia, bem como a aquisição de novos conhecimentos, competências e experiências, que 

possibilitam a capacitação para a resolução de problemas que surgem no contexto 

organizacional. Para além disso, a componente de estágio é, de igual modo, um espaço 

privilegiado para refletir acerca das realidades e contextos de trabalho em que os sociólogos 

podem intervir, sendo o contexto empresarial, uma das principais áreas de intervenção. Assim, 

por ser uma experiência enriquecedora tanto a nível pessoal como profissional, a realização de 

um estágio curricular implica a delineação prévia de um conjunto de atividades de âmbito 

profissional a ser desenvolvidas, e tem subjacente a si alguns objetivos.  

A oportunidade para a realização do estágio curricular surgiu por meio da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, que estabeleceu contacto com a empresa para averiguar a 

possibilidade de realização de estágio no âmbito do 2º ano do Mestrado em Sociologia. Esta 

demonstrou-se recetiva para acolher estágios curriculares, nomeadamente, na área da 

Sociologia, sendo o/a próprio/a responsável por supervisionar os estágios da Academia (Porto), 

licenciado/a e mestre em Sociologia, e o/a Diretor/a do departamento, também licenciado/a em 

Sociologia. Antes do início do estágio, houve, ainda, um primeiro contacto com a empresa 

através de uma entrevista, onde foram apresentados os objetivos e atividades que se pretendiam 

ver concretizados. Posteriormente, foi elaborado o protocolo de estágio entre a empresa e o 

orientador de estágio, onde foram definidas como ordem de trabalhos as seguintes tarefas: 

 a) Estudo de posicionamento do mercado da formação; 

 b) Realização de pedidos de esclarecimento relativos ao plano de formação; 

 c) Organização das ações de formação em formato interempresas (organização e gestão 

de salas de formação, organização da documentação de apoio, elaboração e organização do 

Dossier Técnico Pedagógico, apoio durante a realização das ações de formação, controlo de 

documentação, análise de questionários de satisfação do cliente, emissão de certificados); 

 d) Apoio à organização das ações de formação em formato intraempresas (elaboração e 

organização do Dossier Técnico Pedagógico, controlo de documentação, análise de 

questionários de satisfação do cliente, emissão de certificados); 

 e) Apoio à faturação. 
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Assim, o tema do relatório e os seus objetivos foram definidos no decorrer do estágio e 

tendo em consideração as atividades a desempenhar propostas pela empresa, com especial 

enfoque para o estudo de posicionamento no mercado da formação, pois era a principal 

necessidade da Academia durante o período em que o estágio ocorreu. De forma sumária, foram 

delineados os seguintes objetivos gerais: 1) Perceber qual o posicionamento da Academia face 

ao mercado da formação da região do Porto; 2) Compreender os diferentes processos e práticas 

subjacentes à gestão da formação da Academia. Em termos mais específicos, procurou-se: 1) 

Realizar um estudo de posicionamento do mercado da formação; 2) Prestar apoio nas tarefas 

subjacentes à formação, de modo a perceber as suas lógicas de funcionamento. 

Paralelamente a estes objetivos e às atividades que foram desenvolvidas ao longo do 

estágio curricular, optou-se por complementar o relatório de estágio com a elaboração de uma 

proposta de formação a aplicar a uma empresa cliente dos serviços da Academia, seguindo, 

para o efeito, as etapas do ciclo formativo. Este processo, permitiu uma perceção e 

envolvimento maior em todas as etapas do processo formativo, que não foi possível de adquirir 

através do estágio curricular. 

Aquando da integração na Academia sedeada no escritório do Porto, esta era apenas 

composta por uma pessoa responsável não só por coordenar, planear, gerir, acompanhar e 

monitorizar, todos as ações de formação que ocorressem na zona norte e centro do país 

(prestando ainda apoio à Academia em Lisboa sempre que necessário), bem como todos os 

cursos reconhecidos internacionalmente pelo IRCA, mas também por todas as tarefas de apoio 

administrativo e logístico associadas ao planeamento e desenvolvimento da formação. A 

entrada de um estagiário para o departamento, permitiu uma melhor organização do trabalho, 

passando o/a coordenador/a a desempenhar unicamente tarefas ligadas à gestão de formação, 

distribuindo as tarefas de apoio administrativo às ações de formação, não só da Academia do 

escritório do Porto, mas também da sede em Lisboa, ao estagiário. Por outras palavras, a função 

do estagiário era ser o seu braço direito e auxiliar em todo o processo subjacente à gestão do 

departamento. 

No que diz respeito às atividades desenvolvidas, após a fase de integração nas dinâmicas 

e modo de organização da Academia, a adaptação aos seus processos e tarefas foi surgindo 

gradualmente, tendo evoluído, com o decorrer do tempo, para um conjunto mais alargado de 

tarefas e atividades, e para uma maior autonomia no departamento. As tarefas executadas foram, 

sobretudo, de cariz administrativo, com especial destaque para as que se seguem: 
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- Emissão e envio de certificados de formação; 

- Atualização do cronograma e agendamento das formações e respetivos formadores;    

- Apoio no processo de divulgação da oferta formativa, através da atualização e 

manutenção do site da Academia; 

- Apoio no processo de avaliação da formação, através do tratamento dos resultados 

obtidos nos inquéritos de satisfação ao cliente, que comportam a avaliação de indicadores 

relativos ao desempenho dos formadores ao nível das suas competências técnicas, pedagógicas 

e relacionais, aos conteúdos da formação, e aos recursos e condições em que estas ocorreram; 

- Organização da documentação de apoio e de todo o material necessário para a 

concretização da formação; 

- Elaboração e organização dos Dossiers Técnico Pedagógicos; 

- Elaboração das listas de presenças; 

- Controlo de documentação dos formandos; 

- Preparação das salas de formação e acolhimento dos formandos; 

- Prestação de apoio durante a realização das ações de formação; 

- Atualização de bases de dados; 

- Envio de materiais pelo correio; 

- Tradução de materiais de apoio de cursos reconhecidos pelo IRCA; 

- Realização de um estudo exploratório para perceber a possibilidade e viabilidade de 

criar um novo curso na Academia, e respetiva comparação com um curso já existente nessa 

área. Realização de contactos com uma empresa nacional e com uma empresa internacional 

para estabelecer uma possível parceria com a Academia, para que esta possa disponibilizar o 

curso; 

- Estudo de posicionamento da Academia no mercado da formação do distrito do Porto. 

 

 Após uma breve descrição do que foi feito no decorrer do estágio, é de igual modo 

importante salientar que algumas das atividades que foram contempladas no protocolo de 

estágio, não foram concretizadas, especificamente, a realização de pedidos de esclarecimento 

relativos ao plano de formação e o apoio à faturação. Sobretudo a primeira atividade constituiu-

se como um entrave ao longo de todo o estágio, pois na ausência do/a responsável pelo 

departamento, não era possível dar informações mais detalhadas aos formadores, formandos e 

clientes que entravam em contacto com a Academia, pelo facto do estagiário não estar integrado 
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nas atividades de gestão, acompanhamento e controlo do desenrolar de cada processo formativo 

que estava a decorrer naquele período. 

 Embora o conjunto de tarefas desempenhadas durante o estágio tenham um foco mais 

administrativo, estas foram importantes enquanto base para todos os restantes processos do 

departamento. 

 

3.3. Reflexões sobre as atividades desenvolvidas 

 

 Efetivamente, quando se está no período final do percurso académico e se pretende 

ingressar no mercado de trabalho, o recurso a um estágio é fundamental. Este pode enriquecer 

o currículo e abrir portas para outras oportunidades de emprego. Desta forma, o estágio tem um 

papel crucial para preparar um recém-chegado ao mercado de trabalho, neste caso, na área da 

Sociologia, para a vida quotidiana sobre a qual se debruça, concedendo-lhe ferramentas práticas 

que se virão a revelar essenciais no futuro.  

 O primeiro contacto com um contexto de trabalho permitiu, desde logo, uma 

aproximação à realidade do exercício profissional na área da Sociologia, e conduziu ao 

desenvolvimento de competências socioprofissionais, facilitadoras do desempenho e da 

inserção na vida profissional ativa. Para além disso, o estágio permitiu uma aplicação prática 

dos conhecimentos e competências adquiridos ao longo dos 5 anos de formação académica em 

Sociologia, em que as aprendizagens se concretizaram em situações reais do quotidiano. O 

estágio possibilitou, ainda, a incorporação de saberes obtidos pelo exercício profissional a partir 

de um contexto em situação real de trabalho, nomeadamente, nos saberes de diagnóstico, de 

análise, de planeamento, de avaliação e de intervenção e a capacitação para a resolução de 

problemas emergentes em contextos profissionais específicos. Por outras palavras, o estágio 

possibilitou a oportunidade de solucionar problemas em contexto real, neste caso, com a 

supervisão do/a responsável pelo departamento da Academia, que guiou e acompanhou todo o 

processo de aprendizagem.  

 Aliada a esta questão, o estágio curricular representou uma oportunidade de interagir 

diariamente com profissionais experientes, permitindo uma aprendizagem com aqueles que 

estão na área da formação há mais tempo, constituindo-se, assim, como uma das mais-valias 

desta experiência.  
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 A experiência de estágio promoveu, ainda, a inserção na vida profissional, uma vez que 

proporcionou o conhecimento e a integração na dinâmica do mercado de trabalho, além de 

know-how sobre a organização empresarial, e permitiu desenvolver rotinas e hábitos de 

trabalho, alcançando-se o sentido da responsabilidade, adaptabilidade e superação e, ao mesmo 

tempo, desenvolver competências que só as experiências e as vivências em situações reais e 

específicas de trabalho permitem desenvolver.  

 Por fim, o estágio curricular veio reforçar a ideia de que durante o processo de formação 

em Sociologia, os aspirantes a sociólogos são dotados de uma heterogeneidade de competências 

“competências teóricas, metodológicas, relacionais e operatórias” (Costa, 2004) que, no futuro, 

lhes permitem exercer Sociologia num amplo conjunto de contextos e papéis profissionais, e 

empregar os instrumentos próprios da Sociologia, produzindo conhecimento com tradução 

prática, respondendo às necessidades da profissão. 

 Em termos globais, as tarefas desempenhadas no contexto de estágio no departamento 

de formação, foram enriquecedoras quer ao nível do desenvolvimento pessoal e profissional, 

mas também pelas aprendizagens que lhe estão associadas, pois pretendeu-se dar uma resposta 

efetiva às necessidades que a Academia tinha no seu departamento. Contudo, a realização de 

um estágio pode, de igual modo, trazer consigo algumas dificuldades ao longo do seu percurso. 

 Desde logo, é de destacar a dificuldade que se sentiu de imediato na entrevista prévia à 

realização do estágio curricular e que diz respeito à realização do estudo de mercado. Logo 

nesse momento foram elencados quais os objetivos que se pretendiam com o estudo, e no 

primeiro dia de estágio foi dito que o Departamento de Marketing não era responsável por 

realizar este tipo de estudos e que não havia ninguém que pudesse auxiliar caso fosse necessário. 

O facto de não haver qualquer tipo de conhecimento acerca de como se estruturava o mercado 

da formação no distrito do Porto, bem como de não possuir experiência na área do Marketing e 

contacto prévio com a realização de estudos da concorrência e de posicionamento do mercado, 

constituiu-se como um dos grandes obstáculos enfrentados durante o percurso. Contudo, este 

foi ultrapassado através de uma extensa pesquisa quer em plataformas digitais, quer em revistas 

especializadas na área dos recursos humanos e da formação, que possibilitaram estabelecer o 

âmbito de análise do estudo, mas também perceber como se fazia um estudo da concorrência. 

As próprias conversas informais entre os trabalhadores da empresa foram úteis para perceber 

quem são as empresas que estes veem como seus concorrentes, o que também ajudou no 

momento de fazer a pesquisa.  
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 Outra dificuldade diz respeito à difícil apreensão dos serviços prestados pela empresa, 

devido à falta de conhecimento acerca das áreas em que esta atua e das suas terminologias mais 

técnicas. Principalmente num departamento de formação, em que é necessário saber explicar 

aos clientes quais os conteúdos programáticos de um curso, bem como adaptá-los às reais 

necessidades de cada empresa e respetivos formandos, é importante saber dominar vários 

conceitos e requisitos normativos. O facto de o estágio ter sido realizado numa empresa cujas 

áreas de intervenção se distanciam da Sociologia, implicou uma aprendizagem e familiarização 

com novas áreas, normas e conceitos que até então eram desconhecidos. 

 Por fim, outros dois aspetos que podiam ter sido melhor conseguidos ao longo do 

percurso, estão relacionados, tal como já foi referido em momentos anteriores, com o facto de 

algumas atividades que constavam no protocolo de estágio não terem sido realizadas, mais 

especificamente, as atividades de apoio à faturação e a realização de pedidos de esclarecimento 

relativos aos planos de formação. Esta última foi, sem dúvida, uma lacuna grande que se sentiu 

no decorrer do estágio, pois não houve muitas possibilidades de interação com formadores, 

formandos e responsáveis pela formação das empresas clientes. O/A responsável pela formação 

podia ter feito uma integração e envolvimento maior no que toca às tarefas que o/a próprio/a 

realiza, pois isso permitiria ao estagiário um maior acompanhamento dos processos de cada 

cliente e também ajudaria na prestação de pedidos de esclarecimentos relativos às ações de 

formação.  

 Contudo, apesar destas dificuldades, o percurso foi, de uma forma geral, 

recompensador, permitindo um crescimento enquanto profissional e pessoa. 
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Capítulo IV | Considerações sobre o processo de construção dos 

instrumentos de gestão da formação profissional 

 

 No âmbito da elaboração do estudo de posicionamento da Academia no mercado da 

formação do distrito do Porto11, e da realização de uma proposta de plano de formação a aplicar 

a uma empresa cliente da Academia12, o presente capítulo debruça-se sobre a descrição de todo 

o processo de construção destes instrumentos, desde as etapas que foram percorridas até à sua 

concretização, à forma como foi feita a recolha da informação, bem como quais as variáveis 

que foram selecionadas para o efeito da mesma. Com o primeiro instrumento, pretendeu-se, 

sobretudo, dar resposta a uma necessidade existente na Academia, mas ao mesmo tempo, 

apresentar uma ferramenta que fornecesse informações-chave para o plano estratégico e de 

negócios da mesma. Já com a elaboração da proposta de um plano de formação, pretendeu-se 

colocar em prática todos os conhecimentos que foram absorvidos, não só no decorrer da 

experiência do estágio curricular, mas igualmente, durante a formação académica em 

Sociologia, nos domínios da gestão de pessoas e da formação. 

 Neste sentido, apresenta-se, em primeiro lugar, todo o processo de pesquisa, construção, 

análise e redação do estudo de posicionamento de mercado, que se pretendeu constituir como 

uma ferramenta crucial para o desenvolvimento do pensamento estratégico da Academia e, ao 

mesmo tempo, para que esta consiga, no futuro, um desempenho superior e ganhar vantagem 

competitiva face aos seus concorrentes. Em segundo lugar, expõe-se a proposta de elaboração 

de um plano de formação moldado às necessidades de uma empresa cliente da Academia, 

seguindo, para o efeito, as cinco etapas do processo formativo propostas por Cardim. Apesar 

de este instrumento não ter sido aplicado em contexto real na Academia, o mesmo foi benéfico 

para colmatar algumas lacunas que foram sentidas ao longo do estágio curricular, no domínio 

da realização de tarefas mais direcionadas com a gestão da formação. Para além disso, a 

construção deste instrumento não teve como objetivo substituir os processos e procedimentos 

já existentes, mas sim, demonstrar o que pode ser melhorado ou feito de forma diferente, de 

modo a que a empresa se possa tornar ainda mais competitiva no mercado da formação. 

                                                           
11 O relatório de estudo de posicionamento da Academia no mercado da formação do distrito do Porto, encontra-

se disponível no Anexo 1 do presente trabalho. 
12 À semelhança do anterior, a proposta de plano de formação a aplicar a uma empresa cliente da Academia, 

encontra-se disponível no Anexo 2.  
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4.1. Estudo de posicionamento da Academia no mercado da formação do distrito 

do Porto 

 

 Para uma melhor compreensão acerca de todo o processo de realização do estudo de 

posicionamento da Academia no mercado, bem como da sua concorrência no distrito do Porto, 

é importante proceder-se à clarificação de algumas noções e conceitos na área do marketing, 

bem como das etapas que foram levadas a cabo para a elaboração do estudo da concorrência.  

 Todas as empresas, independentemente dos produtos ou serviços que disponibilizam, 

têm sempre concorrência. Tal acontece por diversos motivos: seja porque já existem empresas 

que oferecem o mesmo produto ou serviço, seja porque existem empresas que têm potencial 

para o oferecer, ou então porque existem empresas que já o fizeram no passado mesmo que de 

forma indireta, ou que poderão vir a fazê-lo no futuro. Segundo Baker, (2003, p. 10), “(…) 

negligenciar a concorrência é uma das principais razões para os planos de marketing falharem”. 

Já Kotler e Keller (2006, p. 268) afirmam que “(…) a construção de marcas fortes exige um 

aguçado conhecimento da concorrência”, não só pelo facto de todos os dias surgirem novos 

concorrentes com preços mais competitivos em vários mercados e que possuem novas 

estratégias, mas também porque pode ajudar a definir o posicionamento da nossa marca em 

relação ao mercado. 

 Kotler e Keller (2006) salientam, ainda, a importância de cada empresa conhecer a 

concorrência e saber identificá-la. Esta concorrência diz não só respeito àquela que já está 

estabelecida no segmento, mas em especial, aos novos concorrentes e às novas tecnologias, 

motivos pelos quais muitas empresas já tiveram de fechar portas por apresentarem uma “miopia 

em relação à concorrência”. A este respeito, Kotler e Armstrong (2004), afirmam mesmo que 

uma empresa tem maior probabilidade de ser ultrapassada por um novo concorrente do que por 

um já identificado, precisamente por causa dessa miopia.  

 A análise da concorrência é, então, crucial para desenvolver uma estratégia de marketing 

forte e ganhar vantagem competitiva. Nos dias de hoje, uma análise dos consumidores não é 

suficiente para se conseguir uma boa estratégia de marketing. É igualmente essencial fazer uma 

análise da concorrência que permita identificar e avaliar quais os seus pontos fortes e fracos, 

pois conhecendo as ações das empresas concorrentes, é possível entender melhor que tipo de 

produto ou serviço se deve oferecer ao público-alvo, e como é que este deve ser divulgado e 

posicionado. 
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 Assim, é desde logo possível verificar a importância que um bom planeamento tem 

enquanto parte intrínseca de uma boa gestão. Planear, diz respeito a “(…) toda a actividade 

organizada dentro da empresa, que visa definir estratégias, estabelecer objectivos e antecipar 

decisões, para que, no curto, médio ou longo prazo, a organização ou qualquer sector ou função 

da mesma sejam mais eficazes, coerentes e dinâmicas, tendo normalmente como resultado desta 

actividade o plano” (Nunes e Cavique, 2008, p. 69). Este exercício de planeamento exige que 

os gestores programem “tempo para pensar”, isto é, pensar no que aconteceu, no que está a 

acontecer e no que pode vir a acontecer. Para isso, têm de ser definidos objetivos e os mesmos 

têm de ser comunicados, e é ainda necessário medir o progresso e aplicar medidas corretivas 

caso os mesmos não estejam a ser atingidos (Kotler, 2009).  

 Segundo Cruz (2012, p. 24), o processo de planeamento exige que se faça uma pesquisa 

dentro da empresa, pesquisa essa que envolve estudar fatores externos à empresa, quais os seus 

pontos fortes e fracos, fazer suposições, prever, definir objetivos de marketing, gerar 

estratégias, definir ações, estabelecer limites de orçamento e avaliar o decorrer das ações para 

verificar se estão a suceder conforme previsto. Geralmente, a estrutura de um plano de 

marketing inicia-se com um diagnóstico do ambiente externo e interno à empresa, que culmina 

com uma análise SWOT. A partir do prognóstico “(…) fixam-se objectivos estratégicos e 

define-se alvo, posicionamento e as variáveis do MarketingMix (produto, preço, distribuição e 

vendas e comunicação) de forma a produzir uma oferta coerente com o posicionamento 

especificado.” (Cruz, 2012, p. 27).  

 O presente estudo debruçou-se, precisamente, sobre as etapas de diagnóstico interno e 

externo à Academia, bem como à sua análise SWOT, sendo que no início do estágio foi, desde 

logo, esclarecido que este estudo tinha apenas como objetivo perceber quem eram os 

concorrentes da Academia na região do Porto, e compará-los segundo algumas variáveis 

posteriormente estabelecidas, de modo a perceber como é que a Academia se posicionava face 

a eles. No final da análise SWOT optou-se, ainda, por fazer algumas sugestões futuras para a 

Academia, que possibilitem estancar as suas fraquezas e maximizar as suas forças, superando 

as ameaças e tentando beneficiar ao mesmo tempo das oportunidades. 

 Ao nível da análise externa, e tendo em linha de conta que, no período em que decorreu 

o estágio, não houve possibilidade para um maior aprofundamento e desenvolvimento da 

análise do ambiente externo à Academia, pois era necessário conciliar a realização do estudo 
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com outras tarefas igualmente importantes no estágio, optou-se por direcionar, exclusivamente, 

o foco de atenção para a apreciação da concorrência da Academia na região do Porto.  

 A concorrência diz respeito a todos os produtos ou soluções que podem substituir de 

forma total ou parcial, o produto que tentamos vender (Lindon, Lendrevie, Lévy et al., 2009). 

Tal como já foi referido, as empresas e organizações não estão isoladas no mercado e, por isso, 

acabam sempre por sofrer com o impacto da concorrência que habitualmente é mais agressiva 

quanto mais desenvolvido for o mercado. Portanto, quando se identifica um concorrente, é 

importante caracterizá-lo de modo a que seja possível conhecê-lo quase tão bem como ele se 

conhece a si próprio. O principal objetivo quando se faz uma análise à concorrência é, de acordo 

com Porter (1998), conseguir posicionar determinada empresa de modo a aumentar as 

capacidades que as distinguem dos concorrentes, mas também traçar um perfil desses mesmos 

concorrentes de forma a conseguir compreender as suas estratégias e a sua possibilidade de 

virem a ter sucesso, mas também que atitudes tomariam caso houvesse mudanças na indústria. 

Para além disso é necessário identificar não só os atuais concorrentes, mas também os 

potenciais (Lindon, Lendrevie, Lévy et al., 2009), pois num curto espaço de tempo, estes podem 

tornar-se nos seus concorrentes mais diretos.   

 Assim, face a esta situação, é preciso entender perante que tipo de concorrência estamos, 

quantos concorrentes existem (caso seja possível quantificar) e qual a sua dimensão, quem são 

os concorrentes diretos, qual o seu grau de concentração e cobertura do mercado, quais as 

estratégias usadas mais frequentemente, qual a sua notoriedade e imagem, qual a sua qualidade 

e fidelidade de clientes, que investimentos e meios de marketing e de tecnologia utilizam, qual 

a sua experiência no mercado nacional e internacional, entre outras variáveis (Cruz, 2012, p. 

29). Como parte do processo de planeamento é, então, crucial recolher informação sobre os 

concorrentes e como a empresa ou organização se posiciona face a eles. Tal poderá ser útil para 

definir um fator de diferenciação na oferta que a torne melhor que a da concorrência (Kassel, 

1999). Baker (2003) considera que o conhecimento do posicionamento e força dos principais 

concorrentes é vital e uma ferramenta fundamental para o pensamento estratégico e para se 

conseguir uma performance superior e ganhar vantagem sobre os outros players do mercado. 

Este pensamento estratégico terá como finalidade a liderança na quota de mercado com lucros 

acima da média (Aaker, Leone, Day et al., 2007). 
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 Para a realização da apreciação da concorrência da Academia no mercado da formação 

do distrito do Porto (ver Anexo 1), recorreu-se ao diretório publicado pela “Tema Central”13, 

onde constam as empresas que prestam serviços em diversas áreas de formação e que estão 

devidamente certificadas pela DGERT. Este diretório constituiu-se como uma fonte de 

informação crucial para a concretização do estudo, da mesma forma que pode ser visto como 

uma ferramenta importante no momento em que os gestores pretendem escolher a entidade a 

que vão entregar os serviços no domínio da formação dos seus colaboradores, bem como para 

todos os profissionais que, por iniciativa própria, pretendam alargar os seus conhecimentos e 

competências. 

 Através da consulta do diretório, foi feita uma primeira triagem, onde foram 

selecionadas para integrar o estudo, apenas as empresas localizadas na região do distrito do 

Porto. Contudo, importa ressalvar que foram adicionadas ao estudo três empresas que, apesar 

de não estarem contempladas no diretório, estão localizadas na região do Porto, são certificadas 

pela DGERT, e sabe-se de antemão (através de conversas informais no decorrer do estágio), 

que são concorrentes da Academia. Após esta primeira etapa, procedeu-se à consulta dos sites 

institucionais de cada entidade, de modo a verificar qual o tipo de oferta formativa que 

ofereciam. Assim, através da consulta dos mesmos, foi feita uma análise do plano da oferta 

formativa e das soluções propostas por cada empresa, de modo a identificar quais as que 

abrangiam as mesmas áreas de formação (ou similares) que a Academia. Desta forma, foram 

eliminadas todas as empresas que não possuíam site ou informações acerca dos seus serviços 

nas suas plataformas digitais, o que ajudou a filtrar ainda mais a análise. De um total de 260 

empresas, chegou-se a um conjunto de 23, que constituíram o objeto do estudo exploratório. 

Estas foram avaliadas em torno de 7 componentes, que serão mencionadas mais à frente neste 

trabalho, e que ajudaram a identificar quem eram os concorrentes diretos e indiretos da 

Academia. 

 Kotler e Keller (2006) consideram que é importante saber selecionar quais os 

concorrentes que devem ser avaliados. Se por um lado, avaliar os concorrentes mais fracos ou 

indiretos pode indicar possíveis alvos que representam uma conquista mais fácil e menos 

dispendiosa de quota de mercado, identificar os mais fortes e as suas práticas pode ajudar uma 

empresa a manter-se no topo e até a identificar fraquezas nas empresas mais fortes. Assim, é 

                                                           
13 Empresa especializada em conteúdos sobre Gestão de Pessoas, e disponível na “Aprender Magazine” - 

publicação parte integrante da revista “Pessoal”. 
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importante saber identificar quem são os concorrentes mais próximos ou diretos, mas ter de 

igual modo, uma visão competitiva e identificar concorrentes mais distantes. Neste estudo, 

optou-se por identificar tanto os concorrentes diretos como os indiretos da Academia. 

Entendeu-se por concorrência direta, todas as empresas de formação que atingem o mesmo 

nicho de mercado e público-alvo que a Academia, isto é, as empresas que atualmente dominam 

o mercado, e que possivelmente “tiram” à Academia grande parte dos seus novos/potenciais 

clientes. Por outro lado, a concorrência indireta corresponde às empresas que não vendem a 

mesma linha de produtos que a Academia, mas que pretendem atingir o seu público-alvo com 

uma estratégia clara de substituição de produto. Para além destes dois tipos de concorrentes, 

identificou-se, ainda, os potenciais que, apesar de serem identificados como concorrentes 

indiretos, têm grande potencial para no futuro se tornar seus concorrentes de linha direta. 

 Depois de identificados os 23 concorrentes da Academia, pretendeu-se identificar quais 

eram os seus pontos fortes e fracos. Para isso, recorreu-se a 7 critérios: localização; faixa de 

preços; opções de horário; comunicação/atendimento; áreas de formação; serviços de formação; 

parceiros e/ou reconhecimentos. Para fazer esta análise utilizou-se uma tabela, onde foram 

colocados os nomes de cada um dos 23 concorrentes numa coluna, e nas colunas seguintes 

foram enumeradas as 7 categorias mencionadas acima. Na última coluna, justificou-se o motivo 

para se ter classificado cada empresa como determinado tipo de concorrência. Assim que se 

descobriu quais os pontos fortes e fracos dos concorrentes, procedeu-se à análise interna da 

Academia, de modo a determinar onde é que esta se posicionava face aos restantes. Esta 

classificação pretendeu proporcionar uma visão ainda mais nítida de onde a Academia se 

encaixa no ambiente competitivo, bem como ajudar a determinar em que áreas pode melhorar 

e quais as caraterísticas positivas que deve aproveitar para conquistar mais clientes. 

 Após a realização deste exercício, foram então identificados 4 concorrentes diretos e 19 

concorrentes indiretos da Academia e ainda 2 potenciais concorrentes diretos, aos quais a 

Academia deve prestar atenção. 

 No que diz respeito à análise interna, é essencial conhecer as capacidades de uma 

empresa para que esta consiga ter sucesso no mercado, e para que possa não só descobrir 

oportunidades vantajosas, mas também para saber quais as suas capacidades e incapacidades 

para enfrentar riscos e poder sobreviver no mercado (Nunes e Cavique, 2008). Assim, a análise 

interna tem como objetivo procurar conhecer as capacidades e os recursos de que a empresa 

dispõe, bem como as limitações e dificuldades, que se constituem como entraves ao seu 
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funcionamento e evolução. Essa análise deve ser multifuncional, envolvendo um conjunto 

alargado de indicadores. No caso da análise interna da Academia, optou-se por utilizar os 

mesmos indicadores de análise que foram utilizados aquando da análise da sua concorrência. 

Esta escolha deve-se, em parte, ao facto de no decorrer do estágio curricular, não terem sido 

disponibilizadas informações adicionais que podiam ter sido essenciais para a concretização do 

estudo exploratório acerca da Academia, tais como a evolução da sua performance no mercado 

(volume de vendas por serviço, perfil e caraterísticas dos clientes em comparação com os do 

mercado e dos principais concorrentes, por exemplo). Toda a informação utilizada para esta 

análise foi recolhida através do seu site institucional, bem como de informações transmitidas 

de forma informal durante a experiência diária do estágio. Da análise, concluiu-se que a 

Academia é uma das empresas melhor posicionadas no mercado da formação na região do 

distrito do Porto, sendo as suas principais concorrentes diretas a Empresa B, a Empresa C, a 

Empresa J e a Empresa F. Apesar de serem apenas estes os concorrentes diretos da Academia, 

foram também identificadas 2 concorrente que embora não vendam a mesma linha de produtos 

que a Academia e as suas concorrentes diretas, pretendem atingir o seu público-alvo. São estas, 

a Empresa O e a Empresa Z.  

 Depois de recolhidas todas as informações necessárias para uma análise interna da 

Academia, bem como dos seus concorrentes diretos e indiretos, foi necessário analisar e 

apresentar esses dados de uma forma que auxiliasse a tomada de decisões relevantes. Este 

processo foi feito recorrendo ao método da análise SWOT. A análise recorrendo a este tipo de 

matriz, possibilita o conhecimento de caraterísticas do negócio que podem não ser óbvias, e ao 

mesmo tempo, ajuda a compreender o mercado no qual o negócio está inserido. A análise 

SWOT ou análise FOFA é, por isso, uma ferramenta que permite fazer um diagnóstico 

estratégico das empresas. As letras SWOT referem-se a Strenghts (forças), Weaknesses 

(fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). A análise SWOT é feita a dois 

níveis: interno e externo. A nível interno, são diagnosticados os pontos fortes e pontos fracos 

da empresa, enquanto as oportunidades e ameaças resultam de uma análise à sua envolvente 

externa, seja a nível da legislação, conjuntura económica ou do mercado em que opera. Desta 

forma, poder-se-á explorar os pontos fortes, superar as fraquezas, agarrar as oportunidades e 

defender-se contra as ameaças (Westwood, 2006).   

 O diagnóstico consiste em elaborar uma síntese da análise interna e externa, o que 

acrescenta um valor suplementar à análise, facilitando a tomada de decisões operacionais e 
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estratégicas. De um lado, estão os principais aspetos que diferenciam a empresa e os seus 

produtos dos principais concorrentes no mercado considerado, identificando pontos fortes e 

fracos. Do outro, identificam-se as perspectivas de evolução do mercado, através das principais 

ameaças e oportunidades (Lindon, Lendrevie, Lévy et al., 2009). Se a análise das 

condicionantes internas e externas for bem elaborada, é possível definir os pressupostos 

favoráveis e desfavoráveis, isto é, identificar as capacidades específicas (pontos fortes), as 

dificuldades da organização (pontos fracos), identificar oportunidades que a empresa deve 

aproveitar (oportunidades) e identificar constrangimentos e riscos que a empresa deve 

ultrapassar ou prevenir (ameaças) (Nunes e Cavique, 2008).  

 A análise SWOT da Academia resultou no seguinte esquema: 

 

Figura 4: Análise SWOT da Academia 

 
Forças: 

- Localização privilegiada, com fácil acesso de 

transportes públicos; 

- Nome e marca de reputação forte no mercado; 

- Cobertura geográfica total a nível nacional, com 

filiais em Lisboa, Porto, Sines, Açores e Madeira; 

- Vários anos de experiência na área; 

- Bolsa de formadores especializados; 

- Equipa de vendas experiente; 

- Serviços de formação diversificados;  

- Satisfação e retenção de clientes; 

- Relacionamento com os clientes; 

- Parcerias com Associações e Estabelecimentos de 

Ensino Superior; 

- Entidade formadora detentora de diversas 

acreditações, homologações e reconhecimentos 

nacionais e internacionais, tais como a DGERT e o 

IRCA; 

- Divulgação e atualização regular da oferta formativa 

no site, Facebook e newsletters. 

Fraquezas: 

- Preços pouco competitivos; 

- Não há oferta formativa em áreas como a gestão de 

pessoas, soft skills, marketing e comunicação; 

- LinkedIn não é rentabilizado para efeitos de 

divulgação e atualização da oferta formativa; 

- Cancelamento ou adiamento de ações de formação, 

devido ao número insuficiente de participantes; 

- Inquéritos de Satisfação do Cliente revelam: 

 Descontentamento dos formandos por não haver 

acesso a certo tipo de condições nas formações 

interempresas, tais como máquina de café 

(Escritório Porto); 

 Necessidade de haver mais componente prática 

nas formações; 

- Salas destinadas à formação não são suficientes 

(Escritório Porto); 

- Utilização excessiva de papel para efeitos de 

disponibilização de materiais de apoio. 

Oportunidades: 

- Poucas empresas com oferta formativa na área da 

Saúde e da Indústria Automóvel; 

- Mercado de trabalho cada vez mais competitivo, 

tornando a formação profissional dos recursos 

humanos um importante fator de diferenciação; 

- Impacto da transformação digital nas organizações; 

- Entrada dos Millennials no mercado de trabalho; 

- Micro-learning como uma das grandes tendências do 

mercado da formação: “any time, anywhere, any 

device”. Um conceito, um objetivo pedagógico, um 

módulo, um vídeo; 

- Revolução da formação 3D; 

- Uma das principais tendências do setor dos RH para 

o ano de 2019 na área da Formação, reside na mudança 

para abordagens individualizadas. 

Ameaças: 

- Número de empresas prestadoras de serviços de 

formação existentes no distrito do Porto; 

- Forte presença de outras empresas nas plataformas 

digitais, nomeadamente no LinkedIn; 

- Sites que disponibilizam cursos online; 

- Outras empresas a disponibilizar cursos 

reconhecidos pelo IRCA; 

- Empresas concorrentes diretas praticam preços mais 

competitivos. 

Fonte: Autoria própria. 
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 Feita a análise SWOT da Academia, foi possível tecer algumas sugestões que pudessem 

ser úteis para o futuro. Estas sugestões foram agrupadas em dois grandes grupos, estando um 

deles, relacionado com o preço, oferta formativa, condições e instalações, e outro com as ações 

de marketing, comunicação e redes sociais. No que diz respeito ao primeiro grupo e, tendo em 

linha de conta aquilo que está a ser praticado pelas suas principais concorrentes diretas, a 

Academia podia repensar os seus preços de modo a que estes possam ser mais competitivos. 

Caso não pretenda fazer isso, a Academia podia oferecer outro tipo de condições aos seus 

clientes e formandos, de modo a que a relação preço-serviço se ajuste às expetativas dos 

mesmos. Para além da documentação em suporte digital e do certificado, a Academia podia, 

por exemplo, fornecer aos formandos o coffee break ou apenas disponibilizar uma máquina de 

café, pois este segundo aspeto é uma situação que é regularmente apontada nos inquéritos de 

satisfação ao cliente e no decorrer das ações de formação nas instalações da Academia sedeada 

no Porto, à qual ainda não foi dada uma resposta. De igual modo, e para efeitos futuros, a 

Academia deveria ainda repensar a possibilidade de alargar o número de salas utilizadas para 

formação no escritório do Porto. O facto de existir apenas duas salas destinadas a este feito, 

acaba sempre por condicionar o agendamento de mais do que uma formação no mesmo dia, 

bem como o número de formandos permitidos. 

 No que toca à oferta formativa, a Academia deve manter o compromisso de dar 

continuidade à formação nos diversos setores de atividade, continuando a apostar nas área da 

Saúde, da Indústria Automóvel (que ainda não possuem muita oferta noutras empresas 

concorrentes) e dos cursos reconhecidos pelo IRCA, mas também desenvolver novas ofertas 

formativas em áreas tais como a gestão de pessoas, soft skills e desenvolvimento pessoal, 

marketing e comunicação e responsabilidade social, que já estão a ser contempladas pelas suas 

grandes concorrentes diretas. À questão da oferta formativa junta-se, ainda, outra relacionada 

com a necessidade de componente prática nas ações de formação, algo que é várias vezes 

referenciado pelos formandos nos inquéritos de satisfação.  

 No que diz respeito às ações de marketing, comunicação e redes sociais, a Academia 

devia fazer uma aposta maior na divulgação através da plataforma do LinkedIn, sobretudo 

porque é uma rede social com um intuito estritamente profissional, utilizada por empresas e 

profissionais nas mais diversas áreas, que podem ter interesse em usufruir dos serviços da 

Academia na área da formação. Além do LinkedIn, coloca-se, ainda, a questão do site. O site 

oficial do Grupo não faz qualquer referência ao site da Academia o que, mais uma vez, pode 
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ser um obstáculo à divulgação do seu trabalho e oferta, pois quem não tiver conhecimento da 

existência deste site, não vai encontrar informações suficientes através da pesquisa no site do 

Grupo. Outra sugestão passa pela Academia criar um catálogo de formação interativo para cada 

ano, onde conste uma breve apresentação, os serviços de formação, as vantagens e benefícios 

da oferta formativa da Academia, as áreas de formação e a oferta formativa. Do ponto de vista 

do consumidor, facilita ter uma visão geral de Academia em apenas um único documento. 

  

4.2. Proposta de plano de formação a aplicar a uma empresa cliente da Academia 

 

 Na segunda parte deste capítulo, apresenta-se a elaboração de uma proposta de plano de 

formação a aplicar a um grupo de colaboradores de uma empresa cliente da Academia, 

seguindo, para o efeito, as cinco etapas do processo formativo propostas por Cardim (2009) 14. 

Tendo em conta que o processo de elaboração de um plano de formação integra várias etapas 

até à sua concretização, considerou-se importante explicar todos os passos que foram 

percorridos e o que é que cada um deles contemplou, de forma a permitir uma melhor 

compreensão das linhas orientadoras que compõem o Plano de Formação, disponível em anexo.  

 A empresa escolhida para o efeito foi a C.A.15, que é uma das maiores fabricantes e 

fornecedoras de produtos de cortiça em Portugal. Fundada em meados da década de 1990, a 

C.A. marca presença em vários países, espalhados por todos os continentes, incluindo todos os 

grandes países produtores de vinho, e distingue-se não só pela sua garantia de qualidade, 

inovação e responsabilidade social, mas também pela prioridade que atribui à satisfação dos 

seus clientes. Além disso, a C.A. procura pautar a sua atividade por uma preocupação constante 

pela adoção e reforço de práticas de desenvolvimento sustentável. 

 No que diz respeito à sua cultura empresarial, isto é, à sua “(…) maneira de ser e maneira 

de estar no mercado” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 350), a C.A. tem como missão o 

foco no sucesso empresarial a longo prazo, através da produção e distribuição de produtos de 

cortiça de qualidade superior, sem nunca perder de vista os seus objetivos, e tem como visão 

ser o parceiro de maior confiança e credibilidade no setor onde opera, fornecendo os melhores 

produtos, empregando os melhores especialistas e atuando sempre tendo em vista a orientação 

                                                           
14 É importante ressalvar que todo o processo levado a cabo neste subcapítulo, não passa de uma simulação. A 

escolha da empresa não teve em conta nenhum critério em específico. Além disso, a mesma pode ser ou não ser, 

uma cliente real da Academia. 
15 Nome fictício dado à empresa alvo deste plano de formação. 
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para a qualidade dos seus produtos e serviços, e para a satisfação das necessidades dos seus 

clientes. Por fim, os valores pelos quais a empresa se rege são o orgulho, ambição, iniciativa, 

sobriedade e atitude. 

 Para além da Gestão Executiva que compõe a C.A., esta integra, ainda, 8 departamentos 

– Vendas e Marketing; Compras; Investigação, Desenvolvimento e Qualidade; Produção; 

Contabilidade; Administração; Serviço ao Cliente; e Recursos Humanos –, sendo que alguns 

deles estão, ainda, divididos em subdepartamentos.  

 Com o intuito de cumprir com as obrigações legais e de planear a agenda de formação 

para o ano de 2020 mas, sobretudo, de capacitar os seus trabalhadores e dotá-los de 

competências técnicas, de forma a aumentar a sua motivação e, consequentemente, o seu 

desempenho, a C.A., considerando que a formação profissional não deve ser feita sem um 

conjunto de orientações, mas sim seguindo uma linha orientadora, isto é um plano, que traga 

vantagens à organização, opta por recorrer a uma entidade formadora externa – a Academia, – 

para que esta elabore um plano de formação a aplicar aos diretores responsáveis pelo 

departamento de Investigação, Desenvolvimento e Qualidade (IDQ) e pelo departamento de 

Produção, de uma das suas unidades industriais localizada no distrito de Aveiro. Enquanto o 

departamento de IDQ, está subdividido em 4 departamentos – I&D; Melhoria Contínua; 

Controlo de Qualidade; Desenvolvimento –, o departamento de Produção é composto por 5 

departamentos – Produção; Industrial; Operações; Engenharia de Processo; Manutenção.  

 A Academia elabora soluções de formação desenhadas à medida das necessidades 

específicas de cada organização e respetivas equipas, tendo em conta a sua cultura, estratégia e 

desafios. Os programas formativos são, então, devidamente ajustados à realidade 

organizacional e ao perfil e competências dos trabalhadores, sendo projetados para permitir o 

alinhamento dos objetivos pessoais com os organizacionais, potenciando o desenvolvimento de 

competências com vista à obtenção de resultados. Para que tal seja possível, a Academia segue 

um conjunto de 5 etapas que são primordiais para a elaboração e concretização do plano 

formativo, e que serão posteriormente abordadas de forma mais detalhada. São estas: 1) 

Estabelecimento da orientação geral - do pré-diagnóstico à explicitação da política de formação; 

2) Levantamento das necessidades de formação; 3) Elaboração da proposta de ação formativa 

– o plano de formação; 4) Desenvolvimento da ação formativa; 5) Controlo da ação formativa 

– a avaliação. 
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 Para além disso, importa referir que para a realização deste plano, considerou-se 

pertinente a mobilização de duas técnicas de recolha de informação distintas, embora tenham 

como objetivo recolher informação sobre o mesmo assunto. São estas: a entrevista e o inquérito 

por questionário. A aplicação destas duas técnicas, construídas e pensadas à medida da empresa 

em causa, tiveram como objetivo recolher um conjunto de dados sobre a futura intervenção 

formativa. Esta opção prendeu-se com a necessidade de se alcançar a maior objetividade 

possível relativamente à caracterização das políticas e práticas de formação da empresa. Por um 

lado, o inquérito é de administração direta e aplicado aos diretores dos departamentos de IDQ 

e de Produção, pois são estes o público a quem se destina a formação, enquanto a entrevista é 

semiestruturada e apenas dirigida ao Diretor do Departamento de RH e ao Diretor do 

Departamento de Formação. 

Portanto, num primeiro momento e, tendo em conta que esta é a primeira vez que a C.A. 

recorre aos serviços externos de formação da Academia, é importante que esta última conheça 

bem a cultura da empresa cliente, qual o seu negócio e objetivos, bem como o que pretende 

com a formação e que política de formação privilegia. Assim sendo, esta primeira etapa de pré-

diagnóstico torna-se crucial para que o responsável da Academia se familiarize com a 

organização e respetivo potencial de trabalho. Trata-se, essencialmente, de compreender e 

analisar aprofundadamente as razões que deram origem ao pedido de formação, assim como de 

sinalizar as principais características dos destinatários da proposta pedagógica em questão, bem 

como da organização. 

 Para a concretização deste pré-diagnóstico, optou-se por recorrer ao uso da entrevista, 

enquanto técnica de recolha de informação. A escolha por esta técnica prendeu-se, 

precisamente, com o facto possibilitar um contacto direto com os interlocutores, tornando-os 

capazes de exprimir “(…) as suas percepções de um acontecimento ou de uma situação, as suas 

interpretações ou as suas experiências” (Quivy e Campenhoudt, 2013, p. 192).  

 A entrevista pode ser mais ou menos estruturada, consoante a natureza da informação 

que se pretende recolher. Neste caso, optou-se por um guião de entrevista semiestruturada, isto 

é, que integra questões abertas e fechadas, pelo facto deste tipo de entrevista não ser “(…) 

inteiramente aberta nem encaminhada por um grande número de perguntas precisas” (Quivy e 

Campenhoudt, 2013, p. 192). Assim, o caráter mais flexível deste tipo de entrevista possibilita 

que o entrevistado possa “falar abertamente, com as palavras que desejar e pela ordem que lhe 

convier” (Quivy e Campenhoudt, 2013, pp. 192-193), bem como a apresentação de um guião 
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adaptável, que permite a elaboração de novas perguntas no decorrer da entrevista, o que pode 

ajudar a esclarecer as dúvidas que possam ter surgido ao longo da mesma ou então explorar 

melhor determinados assuntos.   

 Deste modo, foi elaborado um guião de entrevista16 a aplicar, individualmente, ao 

Diretor do Departamento de RH da C.A., bem como ao responsável pelo Departamento de 

Formação. Tendo em conta a forma como o instrumento de recolha de informação foi 

construído, importa mencionar as variáveis que o compõem. O guião é constituído, num 

primeiro momento, por um pequeno grupo destinado à informação pessoal do entrevistado, bem 

como à descrição e conteúdo do seu posto trabalho, passando, num segundo momento, para um 

conjunto de questões que visam compreender quais são as políticas e práticas da empresa no 

domínio da formação, qual a relação entre empresa-formação-trabalhadores, e ainda, quais os 

motivos inerentes à necessidade de realização de um plano de formação destinado às chefias 

dos departamentos de IDQ e de Produção, e que tipo de formação pode ser mais benéfica para 

os mesmos.  

 Da análise das 2 entrevistas17 verificou-se que os entrevistados entendem que o mundo 

empresarial vive num ritmo de constantes mudanças, surgindo diariamente novas tecnologias e 

tendências. Para conseguir acompanhá-las, a capacidade de reinvenção e inovação são 

essenciais para a sobrevivência de qualquer organização. Por isso, a envolvente económica em 

que a C.A. se insere, exige da sua parte um estado de mudança contínua, o que leva à 

necessidade por parte da empresa em saber trabalhar o seu processo interno de Melhoria 

Contínua, de modo a potenciar o máximo conhecimento possível, tanto na contratação de novos 

trabalhadores, como na reciclagem ou atualização dos conhecimentos dos quadros já existentes. 

Assim, consideram que a Melhoria Contínua pode ajudar a identificar oportunidades para o 

aprimoramento dos processos de trabalho, bem como na redução de desperdícios. Essa 

identificação prévia de eventuais desperdícios e defeitos irá promover o incremento e a 

sustentabilidade do processo interno da Melhoria Contínua da empresa e dos seus 

departamentos. Foi precisamente perante esta antecipação por parte da C.A., da necessidade de 

aprimorar todos os processos da sua organização, com foco na melhoria daquelas atividades 

que geram mais valor para o cliente e, ao mesmo tempo, eliminando o maior número possível 

                                                           
16 O Guião de Entrevista a aplicar ao Diretor de Departamento de RH, bem como ao responsável pelo 

Departamento de Formação da C.A., encontra-se disponível no Anexo 2 do presente relatório. 
17 Note-se que, quer as entrevistas, quer os inquéritos que serão apresentados posteriormente neste trabalho, não 

tiveram uma aplicação em contexto real. Contudo, para justificar o porquê de tal formação, optou-se por simular 

um contexto. 
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de atividades geradoras de desperdício, que esta decide contratar os serviços da Academia. O 

contacto e o interesse da C.A. em relação aos serviços da Academia desenvolveu-se quando a 

empresa começou a ter contacto com as vantagens da implementação de uma política de 

Melhoria Contínua. O aumento da produtividade, da qualidade e do nível de satisfação do 

cliente foram objetivos traçados pelos entrevistados, aquando da implementação da filosofia 

Kaizen nas suas várias unidades de produção. Os entrevistados pretendem um plano de 

formação bem estruturado, orientado para a prática em contexto de posto de trabalho, e que 

tenha como objetivo garantir a qualidade e a eficiência com a criação de uma cultura Kaizen. 

Os mesmos explicam, ainda, que a opção pela formação exclusiva dos quadros dirigentes tem 

que ver com o facto de pretenderem que estes sejam os responsáveis por replicar internamente 

as melhores práticas retiradas da ação de formação, de modo a que todos os trabalhadores do 

grupo atinjam um domínio da linguagem e da aplicação das ferramentas de Melhoria Contínua.  

 A formação tem sempre subjacente a si um objetivo de negócio, isto é, deve contribuir 

de forma positiva para os resultados do negócio, direta ou indiretamente, a curto ou a médio 

prazo. Tendo por base “(…) a estratégia da Empresa e o consequente Plano de Negócios, 

surgem os requisitos de actuação dos Recursos Humanos que permitam à Empresa uma 

actuação competitiva.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 560). É através de fontes de 

diagnóstico internas tais como a avaliação de desempenho, que são apuradas as diferenças entre 

o estádio atual de conhecimentos, atitudes e comportamentos disponível dos RH, e o estádio de 

conhecimento, atitudes e comportamentos necessários e desejados, que permitirá à empresa 

executar o seu plano de negócios. É na diferença entre estes dois estádios que consiste as 

necessidades de formação (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 561). Na mesma linha de 

pensamento dos autores anteriores, Cardim considera que “(…) as necessidades de formação 

são constituídas pela diferença entre o nível de desempenho desejável, exigido ou expectável 

para o exercício de uma profissão, e o desempenho real (nível de competências mobilizadas) 

considerado relativamente a um ou mais indivíduos” (Cardim, 2009, p. 36).  

 O diagnóstico de necessidades é, portanto, “(…) o ponto de partida dos programas de 

formação de uma Empresa” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 561). Segundo Cardim 

(2009), esta fase é constituída pela investigação na organização sobre falhas, limitações ou 

necessidades atuais ou prospetivas de performance. Contudo, é importante ressalvar que na 

análise dos fatores que conduzem às necessidades de formação, tanto podem ser identificados 
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problemas como também poderá ocorrer uma antecipação de necessidades futuras que 

permitam atuar sobre esses problemas.   

 Como passo essencial para a elaboração do plano de formação, “(…) o responsável pela 

formação, em conjunto com as diferentes chefias, procede a um levantamento das necessidades 

de formação, tanto na óptica da melhoria do desempenho da função, como do desenvolvimento 

de carreira.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 573), sem esquecer que o plano deve estar 

em concordância com as orientações estratégicas que norteiam as atividades da empresa. Quer 

a empresa opte por uma entidade formadora externa, quer seja efetuada internamente, a 

compreensão das necessidades de formação dos trabalhadores e da sua realidade no contexto 

diário de trabalho, é essencial para o sucesso de uma ação de formação. Neste caso, o 

levantamento das necessidades formativas vai passar apenas pelo responsável da Academia e 

pelos responsáveis do departamento de RH e de formação da C.A., em conjunto com as chefias 

dos 2 departamentos em causa, pois serão estes os sujeitos-alvo da formação. 

 Cardim considera que o levantamento de necessidades de formação se baseia “(…) na 

recolha de informações através de inquérito” (Cardim, 2009, p.35) e que este deve ser ajustado 

à realidade organizacional. Concluída a etapa do pré-diagnóstico, optou-se por mobilizar o 

inquérito por questionário, entendido enquanto técnica que “(…) consiste em colocar a um 

conjunto de inquiridos, geralmente representativo de uma população, uma série de perguntas” 

(Quivy e Campenhoudt, 2013, p. 188) sobre uma determinada temática, que neste caso teve 

como objetivo averiguar um conjunto que informações que se revelam úteis para o 

levantamento de necessidades de formação.  

 Tal como a entrevista, o inquérito pode ser mais ou menos estruturado, dependendo, 

igualmente, da natureza da informação que se pretende recolher. Neste caso, optou-se pelo 

recurso a um inquérito com questões abertas, semiabertas, fechadas, de escala e de cenários. O 

inquérito é de administração direta, o que significa que é “(…) o próprio inquirido que 

preenche” (Quivy e Campenhoudt, 2013, p. 188) e aplicado aos 9 diretores dos 2 departamentos. 

As questões foram encadeadas de forma lógica, de modo a auxiliar a compreensão das mesmas 

por parte dos inquiridos, e pretendem recolher informações acerca de dimensões específicas, 

tais como informações sobre o posto de trabalho, participação e experiência em ações de 

formação, necessidades de formação e opinião acerca de como se deve processar uma ação de 

formação nas suas diversas dimensões, entre outras. Além disso, reservou-se um espaço no fim 

do inquérito que possibilitasse ao inquirido tecer eventuais comentários ou sugestões. 
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 A análise dos resultados dos inquéritos por questionário veio corroborar as informações 

recolhidas através das entrevistas, revelando, mais uma vez, a importância do aperfeiçoamento 

dos produtos, serviços e processos, de modo a torná-los cada vez melhores, permitindo o 

aumento do desempenho da empresa, fortalecendo, assim, a sua presença perante o mercado. 

 Com base neste diagnóstico anterior, “(…) a entidade formadora externa, ou monitor 

interno, lado a lado com o responsável de formação, têm de conceber e planear a acção de forma 

a atingir os objetivos propostos.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 575). Assim, é na fase 

de elaboração da proposta de ação formativa – o plano de formação, que é definida a forma 

como irá decorrer a ação de formação, os métodos de trabalho pedagógicos e respetivas técnicas 

e meios a utilizar, bem como é estipulado o plano da ação e o seu itinerário pedagógico. O plano 

de formação de uma empresa tem, por norma, uma periocidade anual e para permitir “(…) 

seleccionar as acções de formação mais adequadas, o responsável pela formação prepara, no 

início do ano, um repertório de formação, que é um «catálogo» de todas as acções de formação 

programadas para esse ano e ministradas por entidades que sejam consideradas idóneas, onde, 

para além do título da acção de formação, figuram: os seus objetivos e o programa; a data e a 

sua duração; o local de realização; o prazo de inscrição e o custo por formando.” (Câmara, 

Guerra e Rodrigues, 2010, p. 573).  

 Na sugestão de plano de formação a aplicar aos diretores dos departamentos de IDQ e 

de Produção, disponível em anexo, constam os seus objetivos, o público-alvo, duração e número 

de participantes, os conteúdos programáticos e metodologias pedagógicas, o cronograma das 

ações e o seu orçamento. A conceção do plano de formação teve em conta 3 aspetos importantes 

enunciados por Caetano (2007): 1) Em primeiro lugar, os conteúdos da formação devem ser 

ajustados às exigências do trabalho dos formandos; 2) Em segundo, é importante garantir que 

os formandos aprendem na formação aquilo que realmente se pretende que eles aprendam; 3) 

Por fim, a ação formativa deve preparar os formandos para a transferência de aprendizagens 

para o contexto de trabalho.  

 A ação de formação elaborada denomina-se de “Programa Kaizen C.A.”, e será 

ministrada em 4 módulos – Fundamentos do Kaizen; Kaizen e Qualidade; Kaizen e Indústria; 

Kaizen em Equipas de Direção –, e possui uma forte componente prática. O objetivo da 

formação é, sobretudo, o de promover a prática de Melhoria Contínua dentro da organização, 

dotando os formandos de ferramentas que permitam aumentar a produtividade, bem como a 

qualidade e o nível de satisfação do cliente. O programa irá decorrer ao longo do mês de março 



 
 

73 

 

de 2020, traduzidas em 88 horas de formação, e contempla a formação dos quadros dirigentes 

de 2 departamentos de uma das unidades industriais da C.A. No final de cada módulo, será 

aplicada uma ficha de avaliação e/ou trabalhos individuais ou de grupo e a assiduidade é 

obrigatória a 100% das horas totais de cada módulo, pois só assim os formandos poderão obter 

a qualificação. O responsável por ministrar a formação é um consultor especialista na área, que 

trabalha regularmente com a Academia.  

 A quarta etapa – o desenvolvimento da ação formativa, diz respeito à fase de 

implementação da conceção desenvolvida na fase anterior. Nesta fase, o objetivo passa por 

“(…) introduzir a mudança no estádio de comportamento ou conhecimento” (Câmara, Guerra 

e Rodrigues, 2010, p. 575), e é através da ação formativa que se pretende “(…) eliminar as 

dinâmicas que se opõem ao processo de mudança, facilitando o processo de descristalização e 

recristalização num estádio de desenvolvimento superior de acordo com os objectivos 

previamente definidos.” (Câmara, Guerra e Rodrigues, 2010, p. 573). Apesar de para esta etapa 

não ter sido construído nenhum instrumento de gestão da formação, é de ressalvar a importância 

de, no decorrer da mesma, o responsável pela Academia fazer um follow-up e acompanhamento 

junto do formador e do responsável pela formação da C.A., de modo a avaliar (embora sem 

muito rigor), até que ponto a ação formativa está ou não a ser eficaz, empreendendo medidas 

corretivas, caso seja necessário. 

 No final de cada ação de formação deve ser efetuada a sua avaliação, que permitirá aferir 

a forma como esta decorreu, se as expetativas dos formandos foram atingidas e identificar 

eventuais áreas de melhoria. Segundo Cardoso (2002), o conceito de avaliação da formação 

pode ser entendido como o “processo que possibilita a monitorização sistemática de 

determinada intervenção formativa, recorrendo para o efeito a padrões de qualidade de 

referência explícitos ou implícitos, com vista à produção de juízos de valor que suportem a 

eventual tomada de decisões”.  

 Donald Kirkpatrick (1998) elabora uma proposta de intervenção avaliativa composta 

por 4 níveis distintos: reação, aprendizagem, comportamento e resultados. 1) No primeiro nível 

avalia-se a satisfação dos formandos com a ação de formação, no que respeita o ambiente em 

que decorreu esta ação de formação, o desempenho do formador, os materiais utilizados, os 

conteúdos programáticos, entre outros; 2) No segundo nível, avalia-se a aprendizagem, isto é, 

o que os formandos aprenderam com a ação de formação; 3) Depois de avaliados os dois níveis 

anteriores, avalia-se o comportamento dos formandos depois da ação de formação, mais 
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concretamente, avalia-se em que medida os formandos alteraram os respetivos comportamentos 

com base no que adquiriram/desenvolveram através da formação, e se houve transferência dos 

conhecimentos obtidos para o contexto de trabalho; 4) Por último, avalia-se os resultados com 

o objetivo de perceber de que forma a transferência de conhecimentos adquiridos na ação de 

formação, contribuiu para o aumento do desempenho dos trabalhadores e, consequentemente, 

da competitividade da empresa. 

 No nosso caso, a avaliação da formação priorizou, sobretudo, uma abordagem ao nível 

do processo formativo, recorrendo-se, por isso, a uma avaliação de nível 1. A avaliação de 

reação pode ser desenvolvida de várias maneiras. Contudo, considerou-se a aplicação do 

inquérito por questionário (entregue em mãos no último dia de formação e preenchido pelos 

próprios formandos) neste contexto, pelo facto de ser uma técnica que permite obter com maior 

rapidez e facilidade alguns dados acerca do funcionamento da formação. 

 Uma avaliação de reação tem como objetivo primordial a recolha de informações que 

possibilitem a eventual introdução de melhorias em processos formativos que se encontrem a 

decorrer ou que venham a ser desenvolvidos futuramente. Tratando-se do primeiro nível da 

abordagem avaliativa, o mesmo surge focalizado na opinião dos principais destinatários do 

processo formativo: os formandos. O Instituto para a Qualidade na Formação (2006, pp. 136-

141), no seu Guia para a avaliação da formação, propõe um conjunto de 5 procedimentos a 

realizar sempre que a opção seja a aplicação de um questionário. Considerando que este 

inquérito de avaliação da formação se trata de uma avaliação de natureza essencialmente 

formativa, é importante recolher o máximo de informação possível acerca dos aspetos que 

deverão ser acompanhados/controlados e, eventualmente, melhorados pelos diferentes atores 

intervenientes neste processo. Assim, o primeiro procedimento para a construção deste 

instrumento passou, precisamente, por sinalizar as dimensões a considerar na ação formativa 

em causa e que se pretendem avaliar. Foram identificadas 5 grandes dimensões em relação às 

quais se pretendia aferir o grau de satisfação dos formandos. São estas: 1) Avaliação da 

formação; 2) Avaliação dos conteúdos programáticos; 3) Avaliação do desempenho do 

formador; 4) Avaliação da organização da ação de formação e dos recursos de apoio 

disponibilizados; 5) Avaliação dos procedimentos de avaliação.  

 Para cada dimensão, foram colocadas uma série de questões, selecionadas de modo a 

que permitissem recolher as informações pretendidas. Desse modo, chega-se à segunda etapa 

do processo - Refletir sobre o que se pretende saber acerca de cada uma das dimensões 
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sinalizadas. Por exemplo, se a dimensão que se pretende avaliar for o desempenho do formador, 

“ sob que perspetiva vamos avaliar o seu desempenho?” (Instituto para a Qualidade na 

Formação, 2006, p. 136). 

 Uma vez definidas as dimensões e critérios que se pretende avaliar, é importante 

selecionar a escala avaliativa a aplicar, passando-se, assim, para o terceiro procedimento da 

construção deste inquérito. Nos questionários de avaliação de reação podem ser utilizados 

vários tipos de escalas: escalas dicotómicas - “sim/não”; “verdadeiro/falso”; escalas de Likert: 

escalas de diferencial semântico - “Insuficiente ___/___/___/___/___/ Excelente”; entre outras 

(Instituto para a Qualidade na Formação, 2006, p. 136). Porém, é importante que as escalas 

sejam selecionadas em função da natureza da informação que se pretende obter para cada uma 

das dimensões de avaliação consideradas. Neste caso, optou-se pelo uso de questões com 

recurso à escala de Likert, onde se pretendia que os formandos se situassem a si próprios numa 

escala de 1 a 5, em que o 1 corresponde a “totalmente insatisfeito”, 2 a “insatisfeito”, 3 a “nem 

insatisfeito nem satisfeito”, 4 a “satisfeito”, e 5 a “totalmente satisfeito”. O uso deste tipo de 

escala revela-se útil, em situações como esta em que é necessário que o inquirido expresse com 

detalhes a sua opinião. Neste sentido, as categorias de resposta servem para medir as atitudes e 

capturar a intensidade dos sentimentos dos respondentes.  

 Numa avaliação de reação, podem ainda ser utilizadas questões abertas, que permitem 

recolher informação mais detalhada acerca das intervenções formativas em curso ou a 

desenvolver. Neste tipo de questões, as possibilidades de resposta não estão previstas, 

permitindo ao inquirido exprime-se mais livremente. Assim, para além das 5 dimensões que 

compõem o inquérito de avaliação da formação, pretendeu-se, ainda, que os formandos 

respondessem a outras 5 questões que, em parte, podem estar relacionadas com uma avaliação 

de nível 2 e de nível 3, no sentido em que, ainda que de forma muito pouco aprofundada, 

pretendem compreender o que os formandos aprenderam com a ação de formação e quais os 

temas que consideraram mais úteis para exercício da sua função, mas também em que situações 

do seu contexto profissional se veem a aplicar os conhecimentos adquiridos na formação e quais 

poderão ser os entraves a essa aplicação.  

 Para além disso, num quarto procedimento, considerou-se no questionário um espaço 

destinado a comentários/observações no final de cada dimensão de avaliação, com o objetivo 

de prender a atenção do inquirido exatamente no momento em que reflete sobre os vários 

assuntos (Instituto para a Qualidade na Formação, 2006, p. 137). No final do inquérito dedicou-
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se, ainda, um espaço para a recolha de comentários/opiniões acerca da sessão de formação, caso 

o formando ainda deseje acrescentar algo ao que já foi referido. 

 Por fim, verificou-se se o questionário foi concebido na perspetiva de quem o vai 

preencher, “(…) de forma a garantir a importância do mesmo para quem o concebe e para quem 

o preenche” (Instituto para a Qualidade na Formação, 2006, p. 137), o que implica que sejam 

efetuadas questões que digam diretamente respeito a quem responde. 

 Apesar deste nível de avaliação 1 possuir diversas vantagens, tais como, permitir efetuar 

uma avaliação rápida da situação em termos dos resultados alcançados; permitir reequacionar 

rotas (caso a avaliação seja efetuada durante a execução da formação); permitir o envolvimento 

dos formandos na própria gestão da formação; não implicar custos elevados; e ser facilmente 

quantificável, é importante referir que o uso desta técnica também apresenta algumas 

limitações, pois não permite avaliar outro tipo de aspetos, como é o caso das aprendizagens 

efetuadas e dos impactos da formação e, para além disso, é uma avaliação a “quente”, o que 

pode levar a que seja induzida por outros fatores que não os pretendidos (Instituto para a 

Qualidade na Formação, 2016, p. 185). O inquérito por questionário que foi construído podia, 

ainda, ter sido complementado com outras técnicas, como por exemplo, o preenchimento de 

uma grelha de observação por parte do formador/monitor; a realização, durante o 

desenvolvimento dos trabalhos, de uma entrevista ao grupo de participantes; ou até, a aplicação 

de um instrumento para autoavaliação por parte do próprio participante na formação (Instituto 

para a Qualidade na Formação, 2006, p. 137). 

 Terminado o plano de formação e as cinco etapas que o compõem, não é demais reforçar 

a ideia de que este instrumento não passou de uma sugestão alternativa aos procedimentos já 

existentes na Academia, e que este pretendeu estar o mais adaptado possível ao seu contexto 

real de trabalho, não gastando, por isso, mais tempo e/ou recursos do que aqueles que já são 

utilizados, e possuindo igualmente caraterísticas padronizadas, que permite replicá-los aos seus 

vários clientes, mas ao mesmo tempo adaptá-los às suas caraterísticas. 
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Capítulo V | Reflexão acerca da atividade dos sociólogos em 

contexto empresarial 

 

 A Sociologia é uma ciência antiga, mas com uma presença tardia em Portugal, e o seu 

processo de afirmação enquanto disciplina científica, percorreu um caminho atribulado, “(…) 

tendo sofrido, ao longo de várias décadas, um grande leque de recomposições sociais e teóricas 

que a influenciaram enquanto disciplina e também enquanto profissão.” (Costa, 2017, p. 76). 

Desse modo, a Sociologia não pode ser entendida como um conceito uno e indivisível, e a forma 

como é observada, resulta “(…) da sua evolução enquanto campo de conhecimento e do seu 

contexto de desenvolvimento na sociedade portuguesa.” (Oliveira e Levezinho, 2015, p. 74). 

 Embora tenha começado a dar os seus primeiros passos no país no início do século XX, 

o Estado Novo, por considerar que a natureza da disciplina era crítica e reflexiva em relação à 

sociedade, fez com que esta fosse vista como uma ameaça para o regime ditatorial e, por esse 

motivo, foi banida. Assim, a Sociologia, só começou verdadeiramente a afirmar-se após a 

revolução de abril de 1974. Com a revolução, regressou a Portugal “(…) um conjunto vasto de 

intelectuais, entre os quais bastantes sociólogos, que ajudam a promover a abertura da pequena 

comunidade científica nacional aos movimentos teóricos em curso nos países centrais, quer da 

esfera francófona, quer do espaço de influência anglo-saxónico.” (Pinto, 2004, p. 17). Assistiu-

se, portanto, a um processo acelerado de institucionalização de novas disciplinas no âmbito das 

ciências sociais, em que a Sociologia não foi exceção. No seu caso, foram criadas novas 

licenciaturas em diferentes universidades de todo o país, abriram-se centros de investigação 

sociológica, constituíram-se organizações científicas e profissionais representativas dos 

sociólogos, os encontros e congressos científicos multiplicaram-se, e apareceram novas revistas 

e publicações especializadas, com um número significativo de pesquisas debruçadas sobre a 

realidade social portuguesa (Hespanha, 1996, p. 1).    

 As primeiras gerações de licenciados em Sociologia tiveram no Ensino Superior, um 

campo de profissionalização de grande peso. Contudo, estas primeiras gerações foram 

igualmente pioneiras do trabalho enquanto sociólogos na administração pública e autarquias, 

bem como em empresas dos mais diversos setores e desempenhando os mais diversos papéis 

profissionais (Capucha, Ramos e Tavares, 2018, p. 1). A investigação e docência universitária 

já não representam, atualmente, o maior campo de profissionalização dos sociólogos 

portugueses, e a Sociologia tendo vindo a afirmar-se num conjunto amplo de contextos mais ou 
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menos formais de exercício de funções profissionais (pequenas e médias empresas, 

organizações não governamentais, IPSS e centros de investigação), estando representados em 

diversos setores de atividade (inovação social, desenvolvimento local e social, terceiro setor, 

qualidade e gestão, formação profissional, marketing, investigação sociológica de dimensão 

empírica, pobreza e exclusão social, intervenção cultural e social, saúde oral), e com vários 

papéis profissionais (Azevedo e Parente, 2014, p. 4). Esta abrangência “(…) de campos de 

integração profissionais dos sociólogos demonstra a polivalência das suas competências 

pessoais e profissionais.” (Ferreira, 2004, pp. 38-39).  

 A este respeito e, tal como refere António Firmino da Costa (2004), podemos falar numa 

profissionalização dos sociólogos através de várias vias e não apenas de um caminho único. De 

facto, a evolução da Sociologia ao longo dos anos, tem vindo a demonstrar que não existe um 

campo restrito de atuação por parte dos sociólogos, mas sim uma presença multifacetada que 

os sociólogos exercem no mercado de trabalho, e que é possibilitada pela diversidade de 

práticas e conhecimentos que são capazes de mobilizar. Daqui, destaca-se, então, a importância 

da “(…) relação entre saberes teóricos e metodológicos adquiridos em contexto universitário e 

os saberes transpostos e construídos em contextos profissionais, em práticas de trabalho e de 

investigação fundamental e aplicada” (Azevedo e Parente, 2014, p. 3). Isto é, os sociólogos 

devem ser capazes de operacionalizar ou pôr em prática o “(…) intercâmbio constante entre os 

saberes académicos (pautados pela aquisição crítica e refletida de conhecimentos, de saberes 

especializados e de práticas de investigação) e os saberes práticos, isto é, o desenvolvimento 

das competências necessárias à profissionalização crescente do sociólogo” (Azevedo e Parente, 

2014, p. 3).  

 Apesar de ser uma profissão jovem, em comparação com outras profissões da sua 

família científica, e de ter crescido “(…) extraordinariamente em número e na diversidade dos 

contextos de desempenho e de papéis profissionais” (Capucha, Ramos e Tavares, 2018, p. 2), é 

importante reconhecer que a visibilidade pública da Sociologia em Portugal ainda é um pouco 

limitada, facto que se reflete no que diz respeito aos papéis profissionais, pois “nem os 

empregadores, nem os sociólogos ou os estudantes de sociologia dispõem (…) de um mapa 

mental dos papéis profissionais possíveis com contornos tão nítidos como o que existe nas 

profissões de sedimentação histórica mais longa.” (Machado, 1996, p. 45). Desta forma, a 

multiplicidade de áreas de intervenção e, consequentemente, a diversidade de funções que os 

sociólogos têm vindo a assumir na sua prática profissional sugerem uma certa ambiguidade na 
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definição da profissão, pois por um lado, “(…) surge a dificuldade na definição das 

competências por parte do sociólogo e, por outro lado, aparecem as representações sociais 

acerca da sociologia que condicionam a sua afirmação enquanto profissão.” (Torres, 2010, p. 

2).  

 Assim, é possível considerar que por vezes as capacidades e competências pessoais e 

profissionais dos sociólogos não são reconhecidas em determinados contextos de atividade, 

devido a uma falta de conhecimento acerca das potencialidades de trabalho e de intervenção 

que estes possuem. Esta falta de conhecimento contribui para uma maior dificuldade de inserção 

dos sociólogos no mercado de trabalho, constituindo-se, assim, como um dos entraves à 

afirmação da sociologia enquanto profissão. Por isso, um dos desafios que se colocam aos 

sociólogos no contexto atual reside, precisamente, em vencer as “(…) barreiras e obstáculos 

resultantes do desconhecimento por parte de um segmento dos empregadores a respeito da 

utilidade do contributo reflexivo da sociologia, mas também aquelas que são colocadas por 

outras profissões que se têm dedicado a uma ação marcada pela tentativa de fechar o mercado 

e monopolizar as oportunidades, limitando assim as vantagens da cooperação interdisciplinar” 

(Capucha, Ramos e Tavares, 2018, p. 3). Cabe então aos sociólogos, mostrar com evidências a 

panóplia de formas de atuação na contemporaneidade de acordo com os diferentes contextos de 

inserção profissional. 

 Embora ainda esteja longe de se tratar de uma profissão familiar para a maioria das 

pessoas, a Sociologia tem-se tornado cada vez mais comum e menos estranha, facto este que 

pode resultar “(…) quer da crescente presença de sociólogos no mercado de trabalho, quer da 

ocupação por muitos deles de posições de grande visibilidade pública, devido ao desempenho 

de cargos de responsabilidade a nível nacional e internacional e à crescente presença na 

comunicação social.” (Capucha, Ramos e Tavares, 2018, p. 2). Este crescimento também levou 

a alguma perda no que toca ao envolvimento na atividade associativa e na identificação dos 

sociólogos com a profissão, isto é, “(…) mais do que antes, uma parte dos graduados em 

sociologia inseriu-se no mercado de trabalho exercendo outras profissões que não a de 

sociólogos e, também mais do que antes, alguns sociólogos que desempenham funções como 

sociólogos não se reconhecem como tal” (Capucha, Ramos e Tavares, 2018, p. 2).  

 Por isso, apesar da tardia institucionalização da Sociologia em Portugal, esta tem vindo 

a tornar-se cientificamente e profissionalmente relevante. A penetração dos sociólogos no 

mercado de trabalho é então uma realidade consolidada, que não está definitivamente assente 
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na definição de um único campo de atuação, e que resulta de um conjunto de competências e 

atributos que fazem parta da identidade e da cultura profissional dos sociólogos. Os sociólogos 

são, portanto, multivalentes em termos de áreas, mas fundamentados numa matriz teórica e 

metodológica nuclear e adaptável de acordo com os contextos laborais, os profissionais com 

quem interage e os públicos que serve (Azevedo e Parente, 2014, p. 3). 

 Um dos campos privilegiados de atuação da Sociologia passa pelo contexto empresarial 

e organizacional, nomeadamente, ao nível da GRH (função administrativa, função de gestão e 

função estratégica). Contudo, e tal como refere Garcias (1999, p. 175) «A construção do perfil 

profissional e a estratégia de atuação do sociólogo na empresa, (…) é um processo de 

aprendizagem contínuo de ambas as partes (sociólogo e empresa) que não se esgota na gestão 

de recursos humanos. O sociólogo é sobretudo um “agente de mudança”, um “animador”, um 

“formador” e por vezes um negociador.» Assim, no domínio da Sociologia do Trabalho e das 

Organizações, as áreas de intervenção dos sociólogos podem ser diversas, abrangendo não só a 

GRH, como também: formação profissional, preparação de novas formas de organização do 

trabalho, planeamento estratégico da empresa, estudos de mercado, estratégias de marketing e 

relações públicas, estudos de impacto das novas tecnologias sobre a estrutura da organização e 

do trabalho, entre outras. Deste modo, é possível destacar o papel pluridisciplinar dos 

sociólogos ao nível da sua profissionalização e da sua importância crescente no contexto 

empresarial, mas não só. 

 Mais do que nunca, os sociólogos têm vindo a debater-se com inúmeras dificuldades, 

devido ao contexto em que as empresas se inserem e à rapidez com que as mudanças ocorrem. 

Como em qualquer sistema complexo, “(…) a empresa deve ser suficientemente diferenciada 

para estar em simbiose com a sua envolvente, e suficientemente integrada para poder continuar 

a existir como entidade. A gestão estratégica assegura ao longo do tempo, a melhor congruência 

possível entre as exigências da envolvente, as diferentes partes internas e externas e os objetivos 

dos dirigentes.” (Garcias, 1999, p. 176). O contexto empresarial, caracterizado pelas rápidas 

mudanças internas e pelo aumento da capacidade competitiva das empresas, “(…) exige que 

estas privilegiem o desenvolvimento de três aspetos fundamentais: implementação de novos 

métodos de gestão, renovação das estruturas organizativas e gestão de recursos humanos.” 

(Garcias, 1999, p. 177). Desta forma, o elemento humano tornou-se um recurso estratégico para 

o sucesso das ações das empresas, e a política de RH passa a ser vista como essencial para a 

concretização dos objetivos económicos, comercial e tecnológico, num contexto de permanente 
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mudança. Posto isto, o papel dos sociólogos enquanto gestores de RH, detentores de um 

conjunto de competências que os tornam aptos para assumir esta posição de controlo, é cada 

vez mais importante, pois os trabalhadores que compõem a empresa são eles próprios os 

recursos humanos e, neste sentido, importa que sejam geridos da melhor forma para que se 

consiga alcançar o sucesso da mesma.  

 O sociólogo é um profissional que tem a capacidade de intervir na realidade empresarial 

“através de um olhar diferente, mas igualmente enriquecedor porque traz consigo 

aprendizagens que lhe permitem analisar a da realidade do contexto de trabalho de forma mais 

focalizada.” (Costa, 2017, p. 78). Contudo, ao mesmo tempo, é necessário que este também seja 

capaz de aplicar e dominar um conjunto diferentes instrumentos que lhe forneçam informações 

e que lhe permitam ir ao encontro das exigências da empresa. Isto é, o sociólogo em contexto 

empresarial debate-se com um conjunto de problemas e, para superá-los de forma eficaz, deve 

ser capaz de desenvolver uma metodologia para que possa propor e intervir, por exemplo, no 

desenvolvimento de planos de formação, planos de recrutamento, avaliação da performance dos 

trabalhadores, análise das taxas de absentismo, definição e avaliação dos postos de trabalho, 

entre outros (Garcias, 1999, p. 178). Para além disso, e para que a sua atuação seja de facto, 

eficaz, Garcias (1999, p. 178) destaca, ainda, a importância do sociólogo ter um “(…) um 

instrumento de diagnóstico permanente que lhe permita tomar medidas corretivas em 

colaboração com os outros departamentos: produção, marketing, financeiro, etc. Podemos dizer 

que este é um instrumento de utilidade individual e coletiva”. Este instrumento irá permitir ao 

sociólogo analisar as carências da empresa e da organização para depois intervir de uma forma 

mais sustentada, e este trabalho será sempre interligado com os restantes departamentos da 

empresa, permitindo, assim, a interdisciplinaridade, o cruzamento de saberes e o trabalho em 

equipa para a produção de respostas e soluções eficazes e inovadoras. 

 No que diz respeito à atividade dos sociólogos em contexto empresarial e 

organizacional, é necessário destacar ainda a forma como o papel profissional dos sociólogos é 

definido nestes contextos, pelo facto de “(…) nos títulos profissionais associados à gestão de 

recursos humanos nas empresas tendemos a não ser reconhecidos como sociólogos, mas antes 

como técnicos de recursos humanos.” (Costa, 2017, p. 79).   

 Assim, apesar do panorama de inserção dos profissionais em Sociologia no mercado de 

trabalho não ser o mais animador, existindo, por um lado, profissionais que têm de se defrontar 

com o facto da área da Sociologia ser ainda uma área recente em Portugal, o que 
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consequentemente conduz a um grande desconhecimento e indefinição por parte das entidades 

empregadoras sobre quais as áreas de intervenção de um sociólogo e qual a importância que o 

seu papel profissional pode desempenhar na sociedade, a área da Sociologia do Trabalho, 

nomeadamente da GRH, é um dos campos que maiores perspetivas oferece para o futuro, e tem 

permitido uma abertura cada vez maior da atuação no contexto organizacional e a este nível. 

 Para ultrapassar esta limitação concreta, os recém-licenciados em Sociologia têm de, 

por si próprios, mostrar a sua necessidade junto das entidades empregadoras, demonstrando 

como podem ser úteis à instituição. Esta situação implica que tenham de fugir aos esquemas 

tradicionais da procura de emprego, através, por exemplo, da elaboração de estratégias mais 

ativas (ex.: autopropostas), e de uma aposta cada vez maior na polivalência das suas 

capacidades, em paralelo com uma formação especializada. Também com a entrada gradual de 

sociólogos no mercado de trabalho a ajudar a divulgar esta profissão e a combater o 

desconhecimento que ainda existe por parte das entidades empregadoras, é possível que se 

comece assistir a uma melhoria de perspetivas em relação à profissão de sociólogo, ainda que 

este possa ser um processo bastante lento. 
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Considerações Finais 

 

 Os instrumentos desenvolvidos neste relatório constituem-se como possíveis sugestões 

de intervenção na empresa em que o estágio curricular foi realizado, no domínio da gestão da 

formação. Sobretudo o estudo de posicionamento da Academia no mercado da formação do 

distrito do Porto, considerando que foi esta a necessidade apresentada pela instituição no 

momento em que o estágio decorreu, orientando, assim, a nossa intervenção para esta questão 

que se afigurava como central, pretendeu constituir-se como uma ferramenta fundamental que 

fornecesse um conjunto de informações úteis para o pensamento estratégico e plano de negócios 

da Academia e para que esta consiga, no futuro, um desempenho superior e ganhar vantagem 

competitiva face aos seus concorrentes.  

 Assim, a realização do estudo, nomeadamente, a análise ao ambiente externo da 

Academia, procurou não só traçar um perfil dos seus concorrentes e identificar se estes eram 

concorrentes mais próximos/diretos ou mais distantes/potenciais, como também possibilitou 

identificar e avaliar quais os eram seus pontos fortes e fracos, o seu grau de cobertura do 

mercado, as estratégias de marketing que utilizam, a sua notoriedade e reconhecimento a nível 

nacional e internacional, de modo a que a Academia possa, posteriormente, pensar de forma 

estratégica no tipo de produto ou serviço que deve oferecer aos seus clientes e como é que este 

deve ser divulgado, de modo a diferenciar-se dos restantes. Para além disso, a análise ao seu 

ambiente interno permitiu conhecer as capacidades e os recursos de que a Academia dispõe, 

bem como as limitações e dificuldades, que se constituem como entraves ao seu funcionamento 

e evolução, e a análise SWOT proporcionou a elaboração de uma síntese da análise interna e 

externa, ao identificar as capacidades da Academia, as suas dificuldades, oportunidades e riscos. 

 De forma mais concreta, através destas análises concluiu-se que, do universo das 23 

empresas que integraram este estudo, a Academia é uma das que melhor está posicionada face 

ao mercado da formação do distrito do Porto, juntamente com outras 4 empresas identificadas 

como suas concorrentes diretas. Contudo, é importante que a Academia esteja não só atenta à 

concorrência que já está estabelecida no segmento, mas também, sobretudo, aos novos e 

potenciais concorrentes que vão surgindo e que até apresentam preços mais competitivos e 

novas estratégias, mas que por várias vezes são negligenciados por parte daqueles que já têm 

uma posição e notoriedade mais sedimentada no mercado. Da análise SWOT, foi também 

possível tecer algumas sugestões que pudessem ser úteis para o futuro da Academia, 
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nomeadamente, ao nível das ações de marketing, comunicação e presença nas redes sociais e 

ao nível do preço, oferta formativa, condições e instalações. 

 Após a entrega aos responsáveis pelo departamento da Academia, do relatório onde 

constavam os resultados do estudo do mercado da formação no distrito do Porto, até à data em 

que foi redigido este relatório de estágio, verificou-se que a Academia procedeu a algumas 

reestruturações na oferta formativa que disponibiliza, tendo sido criados novos cursos e outros 

foram descontinuados, de modo a acompanhar o desempenho das suas concorrentes diretas. 

Para além disso, já no período final do estágio curricular, a Academia andava a estudar qual 

seria a melhor estratégia para marcar a sua presença na plataforma LinkedIn, nomeadamente 

através de anúncios pagos. Porém, até à data ainda não se verificou nenhuma alteração neste 

domínio, continuando esta rede social a não ser utilizada. 

 Para além disso, é importante notar que a realização deste estudo teve algumas 

limitações começando, desde logo, pela falta de experiência e conhecimentos na área de estudos 

de mercado, o que envolveu, num primeiro momento do estágio, uma pesquisa aprofundada 

sobre esta temática. Aliada à limitação anterior, acrescenta-se, ainda, um desconhecimento 

acerca da realidade do mercado da formação, principalmente no distrito do Porto. A este 

respeito, o diretório publicado pela “Tema Central”, onde constam as empresas que prestam 

serviços em diversas áreas de formação e que estão devidamente certificadas pela DGERT, 

revelou-se uma fonte de informação crucial para a concretização do estudo, embora também 

apresente algumas lacunas, pois algumas empresas não constam no mesmo, como foi o caso do 

que aconteceu neste estudo. Aqui, as conversas informais no decorrer do estágio foram, 

igualmente, essenciais, mas acabamos sempre por correr o risco de nos esquecer de inserir no 

estudo alguma empresa. O facto de não terem sido disponibilizadas por parte da entidade 

acolhedora do estágio, muitas informações e indicadores importantes acerca da performance da 

Academia no mercado, levou a que toda a informação utilizada para a análise, fosse recolhida 

através do seu site institucional, o que impossibilitou uma análise tão aprofundada quanto se 

desejaria e, por esse motivo, constitui-se como mais uma limitação deste estudo. Por fim, e não 

menos importante, as questões de logística de tempo foram outra limitação no decorrer do 

estudo. Considerando que o estágio teve apenas a duração de 3 meses, não houve possibilidade 

para um maior aprofundamento e desenvolvimento da análise da concorrência e do ambiente 

externo à Academia, pois ao mesmo tempo que o estudo estava a ser realizado, era necessário 

desenvolver outras tarefas igualmente importantes no estágio.  
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 Apesar das limitações que foram elencadas, considera-se que a realização do estudo e a 

presença no contexto organizacional através do estágio curricular foram experiências 

enriquecedoras, pois permitiram um contacto mais próximo e um olhar mais atento não só sobre 

algumas das dinâmicas de trabalho como também do mercado da formação profissional, 

contribuindo para um crescimento quer a nível pessoal, quer profissional. De igual modo, os 

mesmos também possibilitaram uma melhor perceção sobre o modo de organização interno da 

empresa e, sobretudo, do modo de funcionamento do departamento de formação e, daí, uma 

maior consciência do trabalho que ainda importa ser feito no mesmo e melhorias que podem 

ser implementadas. 

Agora, no que diz respeito à elaboração da proposta de um plano de formação para a 

C.A., empresa que contratou os serviços externos da Academia, pretendeu-se pôr em prática os 

conhecimentos que foram adquiridos no estágio curricular e durante a formação académica em 

Sociologia, nos domínios da GRH e da formação, através da construção de um instrumento que 

se dividiu em 4 das 5 etapas do processo formativo propostas por Cardim - 1ª Etapa: Guião de 

entrevista a aplicar ao Diretor de Recursos Humanos e ao Responsável pelo Departamento de 

Formação da C.A.; 2ª Etapa: Questionário de levantamento de necessidades de formação do 

departamento de Investigação, Desenvolvimento e Qualidade e do departamento de Produção; 

3ª Etapa: Plano de formação – Programa Kaizen C.A.; 5ª Etapa: Questionário de avaliação da 

formação.  

Para que a construção deste instrumento fosse possível, ao longo do estágio procurou 

compreender-se os diferentes processos e práticas subjacentes à gestão da formação da 

Academia, ao prestar apoio nas tarefas subjacentes à formação, de modo a perceber as suas 

lógicas de funcionamento. Este instrumento procurou ser diferente dos procedimentos já 

existentes na Academia, mas continua a possuir os mesmos objetivos e a enquadrar-se na forma 

de atuação da empresa. Contudo, é importante destacar que durante o período de estágio, o 

único instrumento com o qual se teve um contacto em mãos, foi com o inquérito de avaliação 

da formação e este foi útil para recolher algumas informações para criar um novo. Procurou-se 

que este instrumento, composto por várias etapas, não gastasse mais recursos do que aqueles 

que são necessários, e que este possuísse caraterísticas padronizadas, mas ao mesmo tempo que 

se adaptassem às caraterísticas de cada empresa com a qual a Academia trabalha. Para além 

disso, o instrumento procurou envolver todas as partes intervenientes no processo.  
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 Da realização deste segundo instrumento, é possível destacar algumas oportunidades de 

melhoria no mesmo, como por exemplo, no que diz respeito à 5ª etapa do processo, relativa à 

avaliação da ação formativa. De forma mais específica, podiam ter sido exploradas outras 

técnicas de avaliação da formação que não se limitassem ao primeiro nível de avaliação 

proposto por Kirkpatrick. Contudo, a construção do instrumento relativo a esta quinta etapa, 

pretendeu estar o mais próximo possível aos procedimentos que a Academia utiliza, de facto, 

em contexto real. 

 Ainda em jeito conclusivo, este relatório de estágio é um sinal claro das potencialidades 

que a Sociologia pode oferecer no contexto organizacional, seja na gestão de recursos humanos, 

na gestão da formação profissional, ou até mesmo na realização de estudos de mercado. O 

sociólogo pode ser uma mais-valia no interior de qualquer organização, devido à sua capacidade 

de análise de necessidades e, por conseguinte, na participação, definição e estruturação de 

estratégias de intervenção. A Sociologia enquanto ciência dota os sociólogos e futuros 

sociólogos de um conjunto de instrumentos, conhecimentos, capacidades e competências que 

lhes permitem exercer um leque alargado de papéis profissionais em diversos contextos. 

Contudo, a qualificação académica pode, por vezes, ser absorvida pelo papel profissional ou 

função que se desempenha, como acontece no caso da instituição onde decorreu o estágio 

curricular, em que a pessoa responsável por orientar o estágio curricular e por coordenar o 

departamento da Academia sedeado no Porto, não é designada como sociólogo/a, mas antes 

como coordenador de formação ou coordenador de operações. Assim, perante situações como 

esta, é importante que os sociólogos não renunciem, rejeitem ou desistam da matriz científica 

da sua formação de base, por não conseguirem transpor para a ação profissional os saberes 

adquiridos em contexto universitário, mas que vejam que a formação de base em Sociologia 

não se opõe à prática profissional, pelo contrário, melhora-a e torna-a mais consistente, 

fornecendo competências aplicáveis aos seus papéis profissionais. 
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Anexo 1 - Estudo de posicionamento da Academia no mercado da formação no 

distrito do Porto 
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Estudo de posicionamento da Academia no mercado da formação 

no distrito do Porto 

 

1. Breve nota introdutória 

 

Atualmente, o mercado de trabalho encontra-se em constante mudança, e é praticamente 

uma questão de sobrevivência profissional, independentemente do setor onde se atue, o 

desenvolvimento contínuo de novas skills e competências, numa lógica de aprendizagem ao 

longo da vida. O desenvolvimento das competências dos profissionais envolvidos na 

implementação e melhoria contínua de sistemas de gestão, permite maximizar a sua eficiência 

e polivalência, contribuindo, assim, para a sustentabilidade das organizações. 

Num mundo global e fortemente concorrencial, a aposta na formação do capital humano 

assume-se, portanto, como uma prioridade fundamental para as empresas que pretendem 

promover a sua competitividade no mercado económico, o que justifica o crescimento 

exponencial de academias corporativas e de formação a que se tem vindo a assistir ao longo 

dos últimos anos. Através desta solução customizada, as empresas podem ajustar a formação 

dos seus trabalhadores às reais necessidades de negócio, em conformidade com a identidade 

organizacional. 

 

2. A Academia enquanto entidade prestadora de serviços de formação 

 

A qualidade da formação que se presta aos profissionais possui grande importância, pois 

não só possibilita conhecer as práticas mais modernas no domínio da indústria, como permite 

acompanhar as mudanças nos padrões técnicos e cumprimento dos requisitos legais e normas. 

Assim, a Academia pretende fornecer serviços de formação profissional em vários setores de 

atuação, bem como soluções de formação personalizadas, comprometendo-se a garantir uma 

formação consistente, eficaz e de alta qualidade, adequada às necessidades locais e globais de 

cada empresa. Além disso, a Academia aposta num modelo pedagógico de elevada componente 

prática, e a formação é assegurada por uma bolsa de formadores com elevadas competências 

técnicas e pedagógicas, e com uma vasta experiência ao serviço das e para as organizações. 
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3. Fonte de recolha de informação 

 

Para este estudo, recorreu-se ao diretório publicado pela “Tema Central” - empresa 

especializada em conteúdos sobre Gestão de Pessoas, e disponível na “Aprender Magazine” - 

publicação parte integrante da revista “Pessoal”, onde constam todas as empresas que prestam 

serviços em diversas áreas de formação e que estão devidamente certificadas pela Direção-

Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT). Este diretório é uma ferramenta 

importante no momento em que os gestores pretendem escolher a entidade a quem vão entregar 

os serviços no domínio da formação dos seus colaboradores, bem como para todos os 

profissionais que, por iniciativa própria, pretendam alargar os seus conhecimentos e 

competências. 

 

4. Etapas do estudo 

 

O processo de pesquisa exploratória levado a cabo para a concretização deste estudo, 

foi realizado entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Através da consulta do 

diretório, foram selecionadas para integrar o estudo, apenas as empresas localizadas na região 

do distrito do Porto. É de salientar que no diretório, a Academia aparece apenas como localizada 

em Lisboa. Para além disso, importa ressalvar que foram adicionadas ao estudo algumas 

empresas que, apesar de não estarem contempladas no diretório, estão localizadas na região do 

Porto, são certificadas pela DGERT, e sabe-se de antemão que são concorrentes da Academia. 

São estas a Empresa C, a Empresa J e a Empresa I. 

Após esta primeira triagem, e através da consulta dos sites institucionais, foi feita uma 

análise do plano da oferta formativa e das soluções propostas por cada empresa, de modo a 

identificar quais as que abrangiam as mesmas áreas de formação (ou similares) que a Academia. 

É necessário referir que, tendo em conta que o período de pesquisa exploratória decorreu entre 

os meses de dezembro e janeiro, é possível que os sites institucionais de cada empresa tenham 

sofrido algumas alterações desde o período em que foi feita a pesquisa, até à data em que o 

estudo foi entregue. Nesta fase, foram então eliminadas todas as empresas que não possuíam 

site ou informações acerca dos seus serviços na sua plataforma digital, o que ajudou a filtrar 

ainda mais a análise. Assim, de um total de 260 empresas, chegou-se a um conjunto de 23, que 

constituíram o objeto deste estudo exploratório. Estas foram avaliadas em torno de 7 
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componentes, que ajudaram identificar quem são os concorrentes diretos e indiretos da 

Academia.  

Neste estudo, entendeu-se por concorrência direta, todas as empresas/academias de 

formação, que vendem a mesma linha de produtos, para o mesmo público-alvo, com a mesma 

faixa de preços e pontos de venda semelhante e, por conta disso, atingem o mesmo nicho de 

mercado e público-alvo que a Academia. Por outras palavras, os concorrentes diretos são aqui 

identificados como as empresas que atualmente dominam o mercado, e que possivelmente 

“tiram” à Academia grande parte dos seus novos/potenciais clientes. Já a concorrência indireta, 

corresponde às empresas que não vendem a mesma linha de produtos que a Academia, mas que 

pretendem atingir o seu público-alvo com uma estratégia clara de substituição de produto. Os 

concorrentes indiretos dizem respeito àquelas empresas que podem não estar ao mesmo nível 

que a Academia, mas almejam o mesmo mercado global. Neste estudo, e tal como vai ser 

possível verificar mais à frente, as empresas que foram identificadas como concorrentes 

indiretas da Academia não estão todas ao mesmo nível, havendo algumas com um potencial 

maior do que outros, para se tornar seus concorrentes diretos.  

 Depois de identificados os concorrentes da Academia, pretendeu-se descobrir quais 

eram os seus pontos fortes e fracos. Para isso, recorreu-se a 7 critérios: localização, faixa de 

preços, opções de horário, comunicação/atendimento, áreas de formação, serviços de formação 

e parceiros e/ou reconhecimentos. Para fazer esta análise recorreu-se ao uso de uma tabela, onde 

foram colocados os nomes de cada um dos 23 concorrentes numa coluna e nas colunas seguintes 

foram enumeradas as 7 categorias mencionadas acima. Na última coluna, justificou-se o motivo 

para se ter classificado cada empresa como determinado tipo de concorrência. Assim que se 

descobriu quais os pontos fortes e fracos dos concorrentes, juntou-se a Academia à tabela de 

modo a determinar onde é que esta se posicionava face aos restantes. Esta classificação pretende 

proporcionar uma visão ainda mais nítida de onde a Academia se encaixa no ambiente 

competitivo, bem como ajudar a determinar em que áreas pode melhorar e quais as caraterísticas 

positivas que deve aproveitar para conquistar mais clientes.  

 Tudo o que foi descrito acima resultou na tabela que se apresenta abaixo: 
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Empresa Localização Faixa de 

Preços 

Opções de 

horário 

Comunicação

/ Atendimento 

Áreas de formação Serviços de 

formação 

Parceiros e/ou 

reconhecimentos 

Tipo de concorrência + Motivo 

 

 

 

 

 

 

Empresa A 

Maia (fácil 

acesso de 

transportes 

públicos) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

realizadas no 

Porto ou em 

Lisboa 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais: 

Site, LinkedIn 

e Facebook 

 

Contactos:  

E-mail, 

LinkedIn, 

Telefone, 

Linha de apoio 

ao cliente 

Liderança e coaching; 

Desenvolvimento pessoal e 

performance; Línguas; 

Tecnologias da informação; 

Qualidade e segurança; 

Recursos humanos; 

Finanças; Marketing, vendas 

e relação com o cliente; 

Otimização empresarial e 

logística; Turismo e 

hospitalidade 

Formação 

intraempresa e 

formação 

interempresas 

Melhores 

Fornecedores RH 

2017; DGERT; ISO 

9001 – Bureau 

Veritas 

Certification 

A Empresa A é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa A possui apenas algumas 

áreas de formação em comum com a 

Academia, e nessas áreas não tem muita 

oferta. Para além disso, a Empresa A 

ainda não possui no seu site o Calendário 

de Formação para o ano de 2019, e não há 

qualquer referência acerca dos preços 

praticados. 

Porém, a Empresa A tem grande 

reconhecimento a nível mundial. 

Possui a mesma localização que a 

Academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa B 

Porto 

(localizado 

perto da 

Empresa C) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

realizadas no 

Porto ou em 

Lisboa 

50€-1140€ 

(valor isento 

de IVA) 

 

Em alguns 

cursos: 

desconto de 

5% (2 

inscrições da 

mesma 

entidade) ou 

10% (3 ou 

mais 

inscrições da 

mesma 

entidade ou 

auditor 

certificado) 

Os cursos 

podem ser 

realizados 

em horário 

laboral e, 

no caso de 

alguns 

cursos, em 

horário 

pós-laboral 

ou ao fim-

de-semana  

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn, 

YouTube, 

Newsletter 

 

Contactos: 

Telefone, fax e 

-email 

Ambiente; Energia; 

Floresta; Gestão do Risco; 

Inovação; Pessoas; 

Qualidade; 

Responsabilidade Social; 

Agrifood; Segurança e 

Saúde no Trabalho; Soft 

Skills; IT Security; 

Respostas Sociais; Supply 

Chain; Climate Change 

Formação 

contínua; 

formação pós-

graduada; 

formação 

especializada; 

formação in-

company; 

formação 

online 

 

 

Acreditações: 

IPAC, ENAC, 

INMETRO, SAAS, 

ASI 

 

Reconhecimentos: 

amfori, IRCA, 

DGERT, RAC 

 

Parceiros: IQNet, 

ISACert 

A Empresa B é uma concorrente direta 

da Academia. 

A Empresa B fornece serviços ao nível 

da: Certificação; Educação e Formação; e 

Auditoria a fornecedores, áreas nas quais 

a Academia também atua.  

A Empresa B fornece uma variedade de 

serviços no domínio da formação, que 

incidem sobre as mesmas áreas que a 

Academia, e aposta, ainda, em algumas 

áreas que a Academia não contempla, tais 

como a gestão de pessoas, respostas 

sociais e soft skills. Contudo, não tem 

áreas como a automóvel. Horários 

flexíveis. 

É uma empresa com grande visibilidade 

no mercado, possuindo 2 cursos 

reconhecidos pelo IRCA, nas áreas da 

Qualidade - QMS Auditor/Lead Auditor - 

ISO 9001:2015; e IT Security - ISMS 

Auditor | Lead Auditor – ISO/IEC 

27001:2013. 
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Pratica preços mais baixos em 

comparação com a Academia. 

A Empresa B é uma empresa à qual os 

clientes-alvo da Academia poderão 

recorrer se quiserem adquirir o mesmo 

tipo de produto/serviço, e que satisfaça a 

mesma necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa C 

Porto 

(localizado 

perto da 

Empresa B) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

realizadas no 

Porto, Lisboa 

ou Funchal 

50€-1420€ 

 

Preços 

diferentes 

para sócios 

coletivos, 

sócio 

individual e 

não-sócio 

Os cursos 

podem ser 

realizados 

em horário 

laboral e, 

no caso de 

alguns 

cursos, em 

horário 

pós-laboral 

ou ao fim-

de-semana 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn, 

YouTube, 

Newsletter 

 

Contactos: 

Telefone, fax e 

e-mail 

Ferramentas da Qualidade; 

Gestão de Projetos; 

Ambiente; Gestão e 

Melhoria de Desempenho 

das Organizações; Melhoria 

Contínua – Lean, 6 Sigma; 

Modelo de Excelência da 

EFQM; Metrologia; 

Marketing e Comunicação; 

Produção e Manutenção; 

Recursos Humanos | 

Desenvolvimento Pessoal; 

Energia; Respostas Sociais; 

Auditorias e Gestão de 

Clientes e Fornecedores; 

Sustentabilidade 

Organizacional; Gestão do 

Risco; Higiene e Segurança 

Alimentar; IDI 

(Investigação, 

desenvolvimento e 

inovação); Segurança e 

Saúde no Trabalho; 

Responsabilidade Social; 

Segurança da Informação; 

Qualidade; Sistemas 

Integrados 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa; 

formação e-

learning; 

formação b-

learning; 

eventos 

A Empresa C é uma 

entidade formadora 

certificada pela 

DGERT 

 

Parceiros 

internacionais: 

ASQ, EOQ, EFQM, 

FUNDIBEQ, 

EQUASS, WAQ 

 

A Empresa C é uma concorrente direta 

da Academia. 

A Empresa C fornece uma variedade de 

serviços no domínio da formação, que 

incidem sobre as mesmas áreas que a 

Academia, e aposta, ainda, em algumas 

áreas que a Academia não contempla.  

Pratica preços mais baixos em 

comparação com a Academia. 

A Empresa C aposta em áreas como o 

marketing e comunicação, recursos 

humanos e desenvolvimento pessoal e 

respostas sociais, mas não tem áreas como 

a automóvel. 

Horários flexíveis. 

Possui vários parceiros internacionais. 

A Empresa C é uma empresa à qual os 

clientes-alvo da Academia poderão 

recorrer se quiserem adquirir o mesmo 

tipo de produto/serviço, e que satisfaça a 

mesma necessidade. 

 

 

Empresa D 

Leça da 

Palmeira 

(poucos 

acessos de 

0€-1350€ 

(valor isento 

de IVA) 

 

Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

laboral 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

Twitter, 

Newsletter 

Internacionalização; Gestão 

de Pessoas; Gestão; QAS - 

Qualidade, Ambiente e 

Segurança; Formação de 

Formadores e Consultores; 

Formação pós-

graduada e 

especializada, 

formação 

contínua, 

A Empresa D é uma 

entidade formadora 

certificada pela 

DGERT 

 

A Empresa D é uma concorrente indireta 

da Academia.  

A Empresa D presta serviços à 

comunidade empresarial em vários 
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transportes 

públicos) 

Preços 

especiais 

para quem 

possui 

Cartão de 

Associado  

 

Contactos: 

Telefone,  

e-mail 

Gestão Industrial; 

Empreendedorismo; 

Marketing, Comercial e 

Vendas; Competências 

Transversais; Secretariado e 

Apoio Administrativo; 

Finanças, Fiscalidade e 

Contabilidade; Economia 

Social / Saúde; Línguas; 

Marketing Digital 

formação 

intraempresa 

Parcerias: Parceria 

Q3, ISPC, UMP, 

APMI, Município 

do Porto, ADENE, 

ABPMP, Transitar, 

Católica Porto 

Business School, 

APCER, ISQ 

domínios, nos quais se inclui a formação 

profissional. 

Porém só possui poucas áreas de 

formação em comum com a Academia, e 

aquelas que tem em comum, não possuem 

tanta oferta como a Academia. 

Os preços praticados pela Empresa D são 

mais baixos que os praticados pela 

Academia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa E 

Matosinhos 

(fácil acesso 

de transportes 

públicos) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

realizadas no 

Porto ou em 

Palmela 

98€-3850€ + 

IVA 

Os cursos 

podem ser 

realizados 

em horário 

laboral ou 

pós-laboral 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

Instagram, 

LinkedIn, 

YouTube, 

Newsletter 

 

Contactos: 

Telefone e  

e-mail  

Desenvolvimento pessoal e 

organizacional; Energia e 

sistemas de automação; 

Lean; Mecânica industrial; 

Mecatrónica automóvel; 

Tecnologias de informação 

Formação à 

medida; 

formação 

avançada; 

formação 

standard; 

formação e-

learning; 

formação 

financiada 

para jovens e 

adultos 

desempregado

s 

Certificações: 

Organismo de 

Atestação de 

Técnicos de 

Intervenção em AC; 

ePlan; Konnex; 

CISCO; Declaração 

de Utilidade 

Pública; ISO 14001 

- APCER; ISO 

9001 - APCER; 

DGERT 

A Empresa E é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa E é um projeto idealizado e 

promovido pela Volkswagen Autoeuropa, 

Siemens, Bosch e Câmara de Comércio e 

Indústria Luso-Alemã, que se 

materializou como uma Associação de 

Formação para a Indústria. 

A Empresa E presta serviços no domínio 

da qualificação profissional, e da 

formação e consultoria. Abrange, por 

isso, um tipo de público mais alargado 

que o da Academia. 

Preços superiores aos praticados pela 

Academia. Horários flexíveis. 

 

 

 

 

 

 

Empresa F 

Leça da 

Palmeira e 

Vila Nova de 

Gaia (fácil 

acesso de 

transportes 

públicos) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

realizadas no 

50€-1050€ + 

IVA 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Redes sociais:  

Site, LinkedIn, 

Newsletter 

 

Contactos:  

E-mail, 

telefone 

Comportamental; 

Qualidade; Ambiente; 

Segurança e Saúde no 

Trabalho; Responsabilidade 

Social; Segurança da 

Informação e Proteção de 

Dados; Setor Automóvel 

IATF 16949; Alimentar; 

Saúde 

Formação 

standard; 

formação in-

company; 

formação e-

learning e b-

learning; 

apoio técnico 

à gestão de 

formação 

A Empresa F 

disponibiliza cursos 

acreditados pela 

DGERT e pelo 

IRCA 

A Empresa F é uma concorrente direta da 

Academia.  

A Empresa F é uma empresa 

multinacional e reconhecida 

mundialmente nas áreas da verificação, 

inspeção, certificação e formação, tudo 

áreas que a Academia também contempla. 

A Empresa F é a que possui a oferta 

formativa mais semelhante com a da 

Academia, apostando, ainda, na área 

comportamental. 

Para 2019 pretendem dar continuidade à 

formação transversal nos diversos setores 

de atividade e desenvolver novas ofertas 
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Porto, Lisboa 

ou em Sines 

 

 

 

 

 

formativas na área da Saúde, da Indústria 

Automóvel e Alimentar. 

É uma empresa com grande visibilidade 

no mercado mundial, possuindo 5 cursos 

reconhecidos pelo IRCA, nas áreas da 

Qualidade - Lead Auditor Sistema de 

Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015; 

Ambiente - Lead Auditor Sistema de 

Gestão Ambiental - ISO 14001:2015; 

Segurança e Saúde no Trabalho - Lead 

Auditor Sistema de Gestão da Segurança 

- ISO 45001:2018; Segurança da 

Informação e Proteção de Dados - Lead 

Auditor Sistema de Gestão da Segurança 

da Informação - ISO 27001:2013; e Setor 

Alimentar - Lead Auditor Sistema de 

Gestão da Qualidade - ISO 22000:2005 

Pratica preços mais baixos em 

comparação com a Academia. 

A Empresa F é uma empresa à qual os 

clientes-alvo da Academia poderão 

recorrer se quiserem adquirir o mesmo 

tipo de produto/serviço, e que satisfaça a 

mesma necessidade. 

 

 

 

 

Empresa G 

Vila Nova de 

Gaia (fácil 

acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no 

Porto, Gaia, ou 

em Lisboa 

60€-2285€ 

 

Desconto de 

10% para 

grupos a 

partir de 2 

participantes 

e 

desconto de 

5% para 

formandos e 

ex-

formandos 

de cursos de 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

Twitter, 

Google +, 

Tumblr, 

LinkedIn, 

SlideShare 

 

Contactos:  

E-mail, 

telemóvel, 

chat online 

 

Lean; Melhoria contínua Especializaçõe

s pós-

universitárias; 

MBA's; 

cursos de curta 

duração; 

workshops; 

formações à 

medida; 

formação b-

learning; 

formação e-

learning 

Certificações: 

DGERT, Portugal 

2020 

 

Parcerias: 6Sigma 

Study, ADIV, E-

GOI, 

EUROPNEUMAQ, 

INESCTEC, 

IOLINE, 

MOBINOV 

A Empresa G é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa G presta serviços de 

consultoria e formação empresarial no 

âmbito da filosofia Lean Six Sigma e da 

Agilidade. 

Pelo facto de possuir apenas serviços 

nesta área, não foi considerada 

concorrente direta da Academia. Porém, é 

de notar que a Empresa G possui muito 

mais oferta neste domínio do que a 

Academia, o que pode fazer com que 

clientes que estejam interessados em fazer 

formação nesta área possam recorrer à 
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longa 

duração 

Empresa G para obter esse serviço, pelo 

facto de ter uma maior variedade.  

A Empresa G cria também metodologias 

onde são integradas várias abordagens de 

melhoria de gestão, desenvolvimento dos 

recursos e apoio ao desenvolvimento e 

planeamento estratégico. 

Pratica preços mais baixos que os da 

Academia. Formas de atendimento ao 

cliente alternativas. 

 

 

 

 

 

 

Empresa H 

Maia 

(localizada 

perto da 

Academia; 

fácil acesso de 

metro e 

autocarros) 

 

 

 

 

 

 

- 

Os cursos 

podem ser 

realizados 

em horário 

laboral ou 

pós-laboral 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn 

 

Contactos: 

Telefone,  

e-mail, chat 

online 

Desenvolvimento pessoal; 

Humanidades; Serviços de 

segurança 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa 

DGERT A Empresa H é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa H é uma empresa especialista 

na Gestão de Recursos Humanos, cujo 

core business é o Trabalho Temporário. A 

Empresa H possui apenas 1 área de 

formação em comum com a Academia, e 

nessa mesma área possui uma oferta 

reduzida. 

O site é muito pobre ao nível das 

informações acerca dos cursos. 

Não tem calendarização para 2019 e não 

é possível ter acesso aos preços 

praticados. Horários flexíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa I 

 

 

 

Porto (fácil 

acesso de 

metro e 

autocarro) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no 

Porto, Lisboa 

ou em 

Portimão 

200€-3600€ 

 

Os sócios da 

Câmara de 

Comércio e 

Indústria 

Luso-Alemã 

(CCILA) 

têm 10% de 

desconto. 

Existe a 

possibilidad

e de 

pagamento 

Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

pós-laboral 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn, 

YouTube 

 

Contactos: 

Telefone,  

e-mail 

Recursos Humanos; 

Vendas; Línguas; 

Mecânica Industrial; 

Automóvel; Energia; 

Gestão; Serviços 

Administrativos; Refa; 

Qualidade; IT - Security 

Cursos para 

jovens; cursos 

de 

qualificação 

contínua; 

cursos Refa; 

cursos 

intraempresa 

Certificações: 

DGERT e REFA 

A Empresa I é uma concorrente indireta 

da Academia.  

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Alemã, é uma associação de empresas 

sem fins lucrativos e de utilidade pública. 

Em 1983 foi fundado o serviço de 

qualificação profissional da Câmara por 

iniciativa de prestigiadas empresas 

multinacionais alemãs, tais como AEG, 

Robert Bosch, Hoechst, Miele, Siemens 

entre outras. Em 2007 este serviço passou 

a designar-se Empresa I. 

A Empresa I disponibiliza, ainda, serviços 

de recursos humanos e consultoria às 

empresas. 
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em 8 

prestações 

A Qualificação Profissional realizada pela 

Empresa I assenta no princípio do sistema 

dual alemão.  

Preços superiores aos praticados pela 

Academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa J 

Maia (fácil 

acesso de 

metro) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no 

Porto, Lisboa 

ou em Sines 

30€-1150€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, LinkedIn 

e Facebook 

 

Contactos: 

telefone, fax e 

e-mail 

Gestão da Segurança; 

Gestão Ambiental; 

Máquinas e Equipamentos 

de Trabalho; Gestão da 

Qualidade; Gestão de Ativos 

Soldadura e Ensaios Não 

Destrutivos; Eletricidade e 

Energia; Sistemas de 

Gestão; Desenvolvimento 

Pessoal e Organizacional; 

IOT – Internet das Coisas; 

Gestão de Sistemas de 

Informação; Data Science & 

Business Analytics; 

Engenharia de Software 

Formação 

Técnica; 

Formação 

Tecnológica; 

Formação à 

Medida 

Certificações e 

acreditações: ISO 

9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, 

ISO/IEC 17020, 

ISO/IEC 17025, 

PED - 2014/68/EU, 

LEEA, ASNT, 

DGERT, ACT  

A Empresa J é uma concorrente direta da 

Academia.  

A Empresa J atua nos domínios da 

inspeção, ensaios não destrutivos, 

monitorização de ativos, gestão de ativos, 

segurança e risco ambiental, staffing 

técnico, formação e soluções digitais, 

algumas das áreas que a Academia 

também abrange. 

Pratica preços mais baixos em 

comparação com a Academia. 

Aposta em áreas como o desenvolvimento 

pessoal e organizacional e engenharia de 

software, mas não têm áreas como a 

automóvel e a responsabilidade social. 

Ainda não possui calendarização para o 

ano 2019. O site destinado ao 

recrutamento e formação já não se 

encontra disponível. 

A Empresa J é uma empresa à qual os 

clientes-alvo da Academia poderão 

recorrer se quiserem adquirir o mesmo 

tipo de produto/serviço, e que satisfaça a 

mesma necessidade. 

 

 

 

 

 

Empresa L 

 

 

Porto (boa 

localização e 

fácil acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no Porto 

ou em Lisboa 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, LinkedIn, 

Facebook 

 

Contactos: 

Telefone e  

e-mail 

Management e soft skills; 

RH e formação; área 

administrativa; comercial e 

marketing; compras e 

logística; contabilidade e 

fiscalidade; direito; línguas; 

informática; gestão e 

administração; qualidade e 

sistemas de gestão; 

segurança alimentar; 

Formação 

interempresas; 

formação one-

to-one; 

formação 

intraempresa e 

soluções à 

medida; 

learning skills 

workshops; 

DGERT, NP EN 

ISO 9001 - APCER 

A Empresa L é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa L é uma empresa que presta 

serviços de consultoria em vários 

domínios, tais como a contratação de RH 

especializado, formação financiada e 

academia de formação, e consultoria em 

RGPD. 

Apesar de a Empresa L possuir algumas 

áreas de formação em comum com a 
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ambiente e sustentabilidade; 

segurança e saúde no 

trabalho; lean e processos 

produtivos; hotelaria e 

restauração; metalurgia e 

metalomecânica  

team building 

e eventos 

corporativos 

Academia, não é possível ter acesso à 

calendarização para 2019, bem como aos 

preços que são praticados. 

Aposta em áreas como management e soft 

skills, RH e formação e direito, mas não 

têm áreas como a energia, saúde e 

automóvel. 

 

 

 

 

 

 

Empresa M 

Porto (fácil 

acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no 

Porto, Lisboa, 

Aveiro, Braga 

e Faro 

150€-1600€  Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

laboral e, 

no caso de 

alguns 

cursos, em 

horário 

pós-laboral 

ou pós-

laboral e 

sábados 

Redes sociais:  

Site, Blog, 

Facebook, 

Google +, 

LinkedIn 

 

Contactos: 

Telefone,  

e-mail e chat 

online 

Competências 

comportamentais; 

competências empresariais; 

criatividade; tecnologias de 

informação 

Diagnóstico 

(Empresa M 

Diag); 

formação à 

medida; 

formação 

grátis; 

formação one-

to-one; team 

building; live 

training 

A Empresa M 

disponibiliza cursos 

acreditados pela 

DGERT 

A Empresa M é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa M é a empresa especialista em 

Formação com um catálogo de cursos 

abrangente nas áreas técnicas e 

empresariais. 

Contudo, tem muito poucas áreas comuns 

à Academia e as que são comuns têm 

pouca oferta.  

Possui grande cobertura geográfica e os 

preços são mais baratos que os praticados 

pela Academia. Horários flexíveis e 

formas de atendimento ao cliente 

alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa N 

Maia (poucos 

acessos de 

transportes 

públicos) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no Porto 

ou em Lisboa 

139€-461€ 

(valor isento 

de IVA) 

  

Desconto de 

5% aos 

participantes 

que 

frequentem 

mais do que 

1 curso em 

2019 

Todos os 

cursos têm 

a opção de 

ser 

realizados 

em horário 

laboral, 

pós-laboral 

ou aos 

sábados de 

manhã 

(sendo que 

em horário 

laboral o 

curso é 

mais 

barato) 

Redes sociais:  

Site e LinkedIn 

 

Contactos: 

Telefone e e-

mail 

Adobe; Archicad | 

Solidworks; Comercial; 

Compras | Stocks | 

Logística; Comunicação; 

Contabilidade | Fiscalidade | 

Finanças; Desenvolvimento 

Web | Programação; Gestão 

Industrial; Liderança & 

Desenvolvimento Pessoal; 

Línguas; Marketing; 

Microinformática | Packs; 

Projetos; Qualidade | 

Ambiente; Recursos 

Humanos | Formação; 

Saúde e Segurança; 

Secretariado 

Formação 

intraempresa; 

formação 

interempresas 

Entidade formadora 

certificada pela 

DGERT 

A Empresa N é uma concorrente indireta 

da Academia. 

O Grupo Empresa N é composto pelas 

marcas Corporate (formação 

intraempresa), School (formação 

interempresa) e Consulting (consultoria 

empresarial), dedicadas à Formação e 

Consultoria Empresarial. 

A Empresa N School é especializada em 

formação generalista em diversas áreas. 

Contudo, possui apenas algumas áreas de 

formação em comum com a Academia, e 

nessas áreas não tem muita oferta.  

Preços praticados são mais baixos e há 

uma grande flexibilidade de horários. 
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Empresa O 

Vila Nova de 

Gaia (fácil 

acesso de 

transportes 

públicos) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas em Vila 

Nova de Gaia 

ou em Lisboa 

Nas áreas 

comuns à 

Academia 

não há 

referências 

de preços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn 

  

Contactos: 

Telefone,  

e-mail 

Administração Pública; 

Banca; Compras, Stocks e 

Logística; Engenharia e 

Construção; Finanças, 

Contabilidade e Fiscal; 

Gestão de Projetos; 

Gestão de Recursos 

Humanos; Gestão e Cultura 

nas Organizações; 

Marketing e Vendas; 

Microinformática; Normas; 

Petróleo, Gás e 

Comercialização 

Secretariado e Assessoria 

Seguros 

Sistemas TI 

Transportes, Condução e 

Segurança 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa; 

seminários 

DGERT, ISO 

9001:2015 - 

Certificação da 

Qualidade – Bureau 

Veritas 

A Empresa O é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa O, apesar de ter uma oferta 

formativa muito vasta, possui poucas 

áreas formativas comuns às da Academia. 

Contudo, nessas áreas que lhes são 

comuns, possui uma considerável oferta. 

Para além disso, a Empresa O só 

disponibiliza os preços praticados em 

apenas algumas das áreas, nas quais não 

se inclui as que são comuns à Academia, 

o que não permite estabelecer uma 

comparação para este estudo.  

Apesar de ser considerada concorrente 

indireta da Academia, pelos motivos 

mencionados anteriormente, a Empresa O 

atinge o mesmo mercado que a Academia, 

tendo grande potencial para se tornar sua 

concorrente direta. 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa P 

Custóias, 

Matosinhos 

(fácil acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas em 

Custóias ou 

em Lisboa 

120€-600€ + 

IVA 

Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

laboral 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

Twitter 

 

Contactos: 

Telefone, fax e 

e-mail 

 

Ambiente; Comportamental; 

Telecomunicações; 

Eletricidade e Energia; 

Higiene e Segurança no 

Trabalho; Qualidade 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa; 

seminários; 

pós-

graduações 

DGERT, 

Certificação ISO 

9001 – APCER, 

ANACOM, OE, 

OET, ANPC, IEFP, 

ACT, EDP, MEO, 

APA  

A Empresa P é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa P disponibiliza soluções 

integradas nos domínios da inspeção, 

auditoria, ensaios, calibrações, formação, 

consultoria e inovação nos setores da 

Energia, Comunicações, Petróleo e Gás, 

Ambiente, Transportes, Indústria, Saúde e 

Serviços. 

Apesar das áreas de formação da Empresa 

P serem comuns a algumas que a 

Academia possui, a oferta é mais reduzida 

e mais barata.  

A Empresa P tem vários reconhecimentos 

e Nacionais e Internacionais. 

 

Empresa Q 

 

Maia (fácil 

acesso: metro 

e autocarros) 

120€-250€ 

(formação 

interempresa

s) 

Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

laboral 

Redes sociais:  

Site e LinkedIn 

 

Contactos: 

Telemóvel 

Qualidade; automóvel; 

alimentar; segurança e 

saúde; logística e operações; 

humanidades; comercial, 

recursos humanos, 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa 

DGERT A Empresa Q é uma concorrente indireta 

da Academia. 

Site pobre e com poucas informações. 

Não tem calendarização para 2019 e as 



 
 

107 

 

Descontos 

para 

inscrições de 

2 ou mais 

participantes 

da mesma 

empresa 

 comunicação, ambiente, 

responsabilidade social, 

melhoria contínua (ultima 

atualização: 2017) 

últimas datas em que ocorreram 

formação, datam o ano de 2017. 

Contudo, tem uma boa oferta formativa 

para o formato intraempresa, cobrindo as 

mesmas áreas que a Academia. 

 

 

 

 

 

Empresa R 

Vila Nova de 

Gaia (difícil 

acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas em 

Lisboa, Vila 

Nova de Gaia 

ou Águeda 

120€-495€  

 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

Twitter, 

LinkedIn, 

Pinterest, 

Google + 

 

Contactos: 

Telefone, fax, 

e-mail 

Lean, melhoria contínua Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa 

DGERT A Empresa R é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa R fornece serviços de 

consultoria e formação ao tecido 

empresarial no âmbito do lean e da 

melhoria contínua. 

Pelo facto de possuir apenas serviços 

nessa área, não foi considerado 

concorrente direto da Academia. Porém, é 

de notar que a Empresa R possui muito 

mais oferta neste domínio do que a 

Academia, o que pode fazer com que 

clientes que estejam interessados em fazer 

formação nesta área possam recorrer à 

Empresa R para obter esse serviço, pelo 

facto de ter uma maior variedade.  

Pratica preços mais baixos que os da 

Academia. 

 

 

 

Empresa S 

Porto (fácil 

acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no Porto 

ou em Lisboa 

50€-590€ 

 

Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

laboral e, 

no caso de 

alguns 

cursos, em 

horário 

pós-laboral 

ou aos 

sábados 

Redes sociais:  

Site, Facebook 

e LinkedIn 

 

Contactos:  

E-mail e 

telefone 

Ciências Empresariais; 

Formação; Administração 

Pública; Segurança e 

Higiene no Trabalho; 

Seminários e Workshops; 

Desenvolvimento Pessoal e 

Organizacional; Informática; 

Línguas; Formação Modular 

Certificada; Formação de 

Formadores e Técnicos de 

Formação 

Formação à 

medida; 

formação 

modular; 

formação 

intraempresa; 

formação 

individualizad

a; formação 

interempresas 

DGERT A Empresa S é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa S uma empresa de serviços de 

formação e consultoria orientada ao 

Capital Humano. 

A Empresa S possui poucas áreas de 

formação em comum com a Academia, e 

nessas áreas tem pouca oferta. 

 

Empresa T 

 

Maia (poucos 

acessos de 

- - Contactos: 

Telemóvel, 

Higiene, saúde; segurança; 

qualidade; automóvel; 

Formação 

financiada e 

DGERT, ACT, 

IEFP 

A Empresa T é uma concorrente indireta 

da Academia. 



 
 

108 

 

transporte 

público) 

telefone, e-

mail 

ambiente; desenvolvimento 

pessoal; formação de 

formadores; tecnologia; 

direito 

formação não 

financiada 

Não tem calendarização para 2019. 

Site muito pouco trabalhado. 

Não há informações acerca dos valores 

praticados. 

Pouca aposta na comunicação e redes 

sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa U 

Maia (fácil 

acesso: metro 

e autocarros) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no 

Porto, Lisboa 

e Viseu 

71€-846€  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

Twitter, 

Google + 

 

Contactos: 

Telefone, 

e-mail e fax 

Soft skills; igualdade de 

oportunidades de género; 

marketing e comércio; 

gestão e finanças; qualidade 

e organização; recursos 

humanos; administração 

pública; direito; informática; 

saúde; apoio a crianças e 

jovens; apoio à terceira 

idade; setor alimentar; 

hotelaria e turismo; proteção 

de pessoas e bens; segurança 

e higiene no trabalho; 

ambiente; línguas 

estrangeiras 

Pós-

graduações; 

formação 

especializada 

para chefias e 

quadros 

superiores; 

formação 

técnica para 

operacionais; 

formação 

cofinanciada; 

formação de 

foco 

profissional 

para iniciar 

uma profissão; 

ações de 

sensibilização, 

seminários e 

workshops 

DGERT, ANQEP, 

IEFP 

A Empresa U é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa U possui poucas áreas de 

formação em comum com a Academia, e 

nessas áreas tem pouca oferta. 

Apostam em soluções de formação 

alternativas, tais como o formato de ações 

de sensibilização, seminários e 

workshops, para as ações formativas com 

menos de 7 horas 

Só é possível o acesso à calendarização do 

ano de 2019 após ser feita a pré-inscrição. 

 

 

 

 

 

Empresa V 

 

 

Porto (fácil 

acesso) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas no 

Porto, Lisboa 

e Aveiro 

30€-160€ 

(mas não 

tem muitas 

informações

) 

Os cursos 

são 

realizados 

em horário 

laboral 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn e 

Twitter  

 

Contactos:  

E-mail, 

telefone e fax 

Comércio; gestão e 

administração; 

enquadramento na 

organização/empresa; 

contabilidade e fiscalidade; 

direito; segurança e higiene 

no trabalho; línguas e 

literaturas estrangeiras; 

informática na ótica do 

utilizador 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa 

DGERT, ISO 

9001:2015 - Bureau 

Veritas 

A Empresa V é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa V tem muito poucas áreas em 

comum com a Academia. 

Site pobre e com poucas informações 

sobre os cursos existentes e as datas das 

formações para o ano de 2019. 

 

 

 

Empresa X Porto (fácil 

acesso) 

- - Redes sociais: 

Site, 

Comunicação e imagem; 

executive management; 

Formação 

interempresas; 

DGERT A Empresa X é uma concorrente indireta 

da Academia. 
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Facebook, 

Twitter, 

Youtube, 

Google +, 

LinkedIn, 

Pinterest 

 

Contactos:  

E-mail, 

telefone e 

telemóvel 

gestão comportamental; 

comercial e venda; 

formação; contabilidade; 

fiscalidade e finanças; 

qualidade; segurança e 

ambiente; informática, 

compras e logística; team 

workshop 

formação 

intraempresa 

A Empresa X tem muito poucas áreas em 

comum com a Academia.  

Site pobre e com poucas informações 

sobre os cursos existentes. 

Não tem calendarização para 2019. 

 

 

 

 

 

 

Empresa Z 

Vila Nova de 

Gaia (poucos 

acessos de 

transporte) 

 

As formações 

em formato 

interempresas 

podem ser 

feitas em 

Lisboa, Vila 

Nova de Gaia 

e Leiria 

690€ (1 dia), 

1190€ (2 

dias), 1690€ 

(3 dias), 

1990€ (4 

dias), 4990€ 

(10 dias) + 

IVA (valor 

inclui coffee 

breaks e 

documentaç

ão) 

 

 

 

 

 

 

- 

Redes sociais:  

Site, 

Facebook, 

LinkedIn, 

YouTube, 

Twitter, 

WhatsApp, 

Blog 

 

Contactos: 

Telefone, fax, 

e-mail 

Gestão; Línguas 

Estrangeiras; 

Microinformática; Gestão de 

Projetos; Tecnologias de 

Informação; Design; 

Outdoor 

Formação 

interempresas; 

formação 

intraempresa; 

formação 

personalizada 

“one-to-one”; 

formação 

outdoor 

DGERT, SAP, 

PME 

Excelência’14, 

DMI 

A Empresa Z é uma concorrente indireta 

da Academia. 

A Empresa Z, apesar de ter uma oferta 

formativa muito vasta, possui poucas 

áreas formativas comuns às da Academia. 

Contudo, nessas áreas que lhes são 

comuns, possui uma considerável oferta. 

Apesar de ser considerada concorrente 

indireta da Academia, pelos motivos 

mencionados anteriormente, a Empresa Z 

atinge o mesmo mercado que a Academia, 

tendo grande potencial para se tornar sua 

concorrente direta. 
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5. Caraterização da Academia 

 

 A Academia foi constituída no ano de 2003, com o objetivo de proporcionar serviços de 

formação profissional nas áreas de atuação em que a empresa em que se insere é especialista, 

assumindo, desse modo, um papel importante enquanto parceira para a qualificação e 

capacitação das empresas industriais e de serviços. Ao longo dos 16 anos em que está em 

presente em Portugal, a Academia tem procurado dar resposta às necessidades específicas da 

indústria e à necessidade de combinar a vertente de formação teórica com a vertente prática, 

trabalhando, assim, com as empresas e para as empresas.  Possui cobertura total a nível 

nacional, com filiais em Lisboa, Porto, Sines, Açores e Madeira, e no caso da Academia da 

filial do Porto, existe facilidade de acesso às instalações através de transportes públicos, 

nomeadamente, metro e autocarro, mas quem vai de carro, tem dificuldade ao nível do acesso 

a estacionamento. 

 A estrutura organizacional da Academia integra 1 diretor/a do departamento, 2 

coordenadores/as de operações, 1 técnico/a especialista e 1 técnico/a.   

 

 Áreas e serviços de formação 

 

 A Academia, enquanto entidade formadora, sente que deve estar atualizada e ser 

detentora de um conhecimento pormenorizado das necessidades das empresas, ao nível da 

preparação de programas de formação que proporcionem uma atualização dos saberes dos 

trabalhadores que colaboram com as empresas. Assim, a sua prioridade é apresentar soluções 

diversas com especial enfoque nas áreas agroalimentar; ambiente; automóvel; energia; 

industrial; liderança, gestão de pessoas e desenvolvimento pessoal; organização e gestão 

empresarial; qualidade; saúde; segurança; sistemas integrados de gestão; tecnologia e segurança 

da informação. 

 Além disso, a Academia apresenta um conjunto de ações de formação, a realizar nas 

modalidades interempresas e intraempresa, com a preocupação constante de ajustar os 

conteúdos e formas de aplicação em resposta às necessidades reais das organizações e dos 

formandos. Este facto, aliado à bolsa de formadores especializados e distribuídos por todo o 

território nacional, confere-lhe uma posição privilegiada para corresponder às suas 
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necessidades de formação. A Academia possui a estrutura e os recursos necessários para apoiar 

as organizações com serviços pertinentes e inovadores ao nível da formação:  

- Formação Personalizada (one-to-one) – Formação personalizada à medida das 

necessidades e disponibilidade do cliente; 

- Formação em formato e-learning e b-learning – Formação que garante flexibilidade, 

redução de custos e customização; 

- Formação intraempresa - Formação à medida das necessidades e objetivos de cada 

cliente. Desenvolvimento de ações que potenciam a eficiência interna e que, 

simultaneamente, asseguram o cumprimento legal em matéria de formação (35 horas de 

formação por ano por colaborador); 

- Formação interempresas – Formação calendarizada no Plano de Formação, realizada 

nas instalações da Academia; 

- Pós-Graduações – Com vista à potenciação e à complementaridade de vocações entre 

a dimensão académica e a dimensão empresarial, a Academia tem vindo a estabelecer 

parcerias e protocolos com várias instituições de ensino superior e outras Entidades; 

- Formação para Auditores – Formação diferenciadora pelo seu reconhecimento 

internacional pelo IRCA; 

- Seminários Técnicos/Workshops – Focados nos temas que mais marcam a atualidade, 

estas sessões convidam conceituados especialistas a partilhar a sua experiência com os 

formandos; 

- Percursos Formativos – Cursos agrupados por níveis evolutivos de formação: 

implementação de sistemas, auditorias internas e auditorias de terceira parte (formação 

para auditores); 

- Outdoors/ Indoors – Ações de Team Building – As atividades de Team Building são 

uma importante “ferramenta“ capaz de reforçar e desenvolver o conhecimento e coesão 

entre os membros de uma organização, estando intrinsecamente ligadas ao fomento do 

espírito de equipa, através do aprofundamento dos elos sociais;    

- Formação Ação – A metodologia formativa formação-ação caracteriza-se pela 

utilização de diferentes metodologias formativas (formação em sala alternadas com 

sessões praticas em contexto real de trabalho); 

- Apoio Técnico: 

 - Candidaturas a programas de financiamento;  
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 - Processos de certificação DGERT – Apoio na implementação de um sistema de gestão 

da formação com vista à certificação como entidade formadora;  

 - Diagnósticos de necessidades de formação – Levantamento de necessidades de 

formação de forma independente e a elaboração de um plano de formação adequado ao cliente;  

 - Avaliação da eficácia da formação e estudo do Return Of Investment (ROI);  

 - Up sourcing da formação – Gestão do plano de formação. Permite que a organização 

se focalize no seu core-business, delegando a gestão da formação a especialistas como a 

Academia.  

 Através da experiência do estágio, verificou-se que os serviços de formação mais 

recorrentes são os de formação em formato interempresas e intraempresa, e os cursos de 

formação de auditores reconhecidos pelo IRCA. 

 

 Preços praticados  

 

 A Academia dispõe de um Plano de Formação com indicação dos preços de cada curso. 

Estes variam entre os 50€ e os 2900€, acrescendo, ainda, o valor do IVA. No caso dos cursos 

para auditores reconhecidos pelo IRCA, o preço inclui documentação em suporte de papel, 

certificado, almoço e coffee-break, e nos restantes cursos inclui documentação em suporte 

digital e certificado. Como a Academia desenvolve grande parte da sua atividade em soluções 

de formação intraempresa, à medida das necessidades e objetivos de cada empresa, o preço 

abrange igualmente a documentação em suporte digital e o certificado, mas o valor irá depender 

do número de participantes e inclui, ainda, as despesas de deslocação do formando e custos de 

alojamento (caso a formação se prolongue por mais do que um dia). Porém, a Academia tem 

também descontos e condições de pagamento especiais para empresas, caso possuam vários 

participantes na mesma edição de determinado curso. 

 

 Comunicação e atendimento 

 

 A comunicação feita no grupo em que se insere a Academia pode ser dividida em duas 

partes: a comunicação interna e a comunicação externa. A nível interno são difundidas notícias 

por e-mail e na newsletter interna que tem uma cadência semanal e por vezes diária. A nível 

externo, a Academia possui o seu website como forma de comunicar com o exterior, uma 
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newsletter, e marca presença nas redes sociais através do Facebook, Google +, LinkedIn e 

Youtube. Porém, as únicas plataformas em que tem, de facto, uma presença constante e 

atualização regular, são o site e o Facebook. Além disso, participa, por vezes, em eventos, 

conferências ou feiras em território nacional. Apesar de a Academia estar inserida numa 

multinacional com grande visibilidade no mercado, esta não tem tido a comunicação dos 

serviços da Academia como uma prioridade.  

 Ao nível do atendimento, a Academia dispõe de profissionais para prestar apoio e 

esclarecimentos ao cliente, através do telefone, fax, e-mail e website. 

  

 Parceiros e/ou reconhecimentos 

 

 A Academia é uma entidade formadora detentora de diversas acreditações, 

homologações e reconhecimentos nacionais e internacionais, com especial destaque para a 

formação de auditores reconhecida pelo IRCA. Cria, ainda, parcerias com Associações e 

Estabelecimentos de Ensino Superior para uma formação reconhecida e qualificante.  

  

 Análise do posicionamento da Academia 

  

 A Academia, ao longo dos seus 16 anos, atingiu uma certa maturidade, e tem vindo a 

posicionar-se como uma entidade parceira das organizações para a formação e atualização dos 

conhecimentos dos seus profissionais. Este posicionamento deve-se não só aos quase 100 anos 

desde que a empresa em que se insere marca presença em Portugal, mas também ao 

reconhecimento que a multinacional tem a nível mundial. Além disso, possui uma série de 

empresas nacionais e internacionais de referência como suas clientes. 

 

6. A Academia no mercado da formação do distrito do Porto 

 

 A Academia é a empresa que está melhor posicionada no mercado da formação na região 

do distrito onde se insere. A sua concorrente mais direta nessa região é a Empresa J que, apesar 

de não ter uma oferta formativa tão extensa, pratica preços mais baixos e consegue fazer chegar 

a sua oferta formativa à zona sul do país (Sines). A Empresa J atua no domínio da Gestão de 

Ativos Críticos ao longo de todo o seu Ciclo de Vida, desenvolvendo serviços de Ensaios, 
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Inspeção, Certificação, Monitorização, Consultoria, Formação e Outsourcing, abrangendo, por 

isso, algumas das áreas contempladas pela Academia. Ao nível da sua oferta formativa, a 

Empresa J aposta em áreas similares às da Academia, incluindo ainda outras relacionadas com 

o desenvolvimento pessoal e organizacional, software e tecnologia, soldadura e ensaios não 

destrutivos. Contudo, não abrange áreas como a automóvel, saúde, proteção de dados e 

responsabilidade social. Além disso, através da consulta do seu site, LinkedIn e Facebook, 

verifica-se que a Empresa J ainda não possui calendarização de formações para o ano de 2019, 

e não é feita uma divulgação da sua oferta formativa, o que se constitui como um entrave à sua 

comunicação. É importante mencionar que no período em que foi feita a pesquisa exploratória, 

era possível aceder ao site da Empresa J destinado exclusivamente ao recrutamento e formação. 

Contudo, desde esse período até ao momento em que o estudo foi entregue, o mesmo já não se 

encontra disponível. 

 Para além da Empresa J, foram ainda identificadas outras 3 grandes concorrentes da 

Academia na região do distrito do Porto, às quais os clientes-alvo da Academia poderão recorrer 

se quiserem adquirir o mesmo tipo de produto/serviço, e que satisfaça a mesma necessidade. 

São estas: a Empresa B, a Empresa C e a Empresa F: 

 A Empresa B, a par da Academia, fornece serviços ao nível da certificação, educação e 

formação, e auditoria a fornecedores. Juntamente com a Empresa F, estas 3 empresas fazem 

parte do grupo de Entidades Certificadoras existentes em Portugal. A Empresa B fornece uma 

variedade de serviços no domínio da formação, que incidem sobre as mesmas áreas que a 

Academia, e aposta, ainda, em outras tais como a inovação, gestão de pessoas, respostas sociais, 

soft skills, climate change e supply change. Contudo, não possui cursos nas áreas da indústria 

automóvel e da saúde. Os cursos podem ser realizados em horário laboral e, no caso de alguns 

cursos, em horário pós-laboral ou ao fim-de-semana. A Empresa B possui uma grande 

visibilidade no mercado nacional e internacional, e possui 2 cursos reconhecidos pelo IRCA, 

nas áreas da Qualidade (QMS Auditor/Lead Auditor - ISO 9001:2015) e IT Security (ISMS 

Auditor/Lead Auditor – ISO/IEC 27001:2013). A Academia possui igualmente estes 2 cursos, 

sendo que o único diferencial reside no preço. Enquanto na Empresa B, o primeiro curso custa 

990€ e o segundo 1140 €, na Academia estes têm o valor de 1250€+IVA e 1400€+IVA, 

respetivamente. Porém, é importante notar que no caso da Academia, o valor da inscrição inclui 

toda a documentação em papel, coffee-breaks, almoço e exame, não tendo sido possível 

verificar se o mesmo se aplica no caso da Empresa B. Não obstante, no geral, os cursos 
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realizados pela Empresa B têm um custo mais baixo em comparação com os da Academia. No 

que diz respeito à forma como a Empresa B faz a sua comunicação, esta faz muita divulgação 

dos seus serviços de formação e oferta formativa nas redes sociais. 

 Já a Empresa C, é uma organização sem fins lucrativos, reconhecida como um serviço 

público, cuja missão é agregar valor aos seus membros e contribuir para o desenvolvimento 

sustentado da sociedade portuguesa, através da criação e disseminação de conhecimento e 

promoção de práticas inovadoras no campo da Qualidade e Excelência Empresarial. A Empresa 

C fornece uma vasta oferta de serviços no domínio da formação, que incidem sobre várias áreas 

que a Academia também cobre, mas aposta, ainda, em áreas como o marketing e comunicação, 

recursos humanos e desenvolvimento pessoal, respostas sociais, sustentabilidade 

organizacional e IDI. Contundo, não possui áreas relacionadas com a indústria automóvel e a 

saúde. Mais uma vez, os preços praticados são inferiores aos da Academia e os cursos podem 

ser realizados em horário laboral e, em alguns casos, em horário pós-laboral ou ao fim-de-

semana. A Empresa C possui vários parceiros internacionais e, tal como a Empresa B, faz uma 

grande aposta na divulgação através das suas plataformas digitais.  

 Por fim, o grupo Empresa F, tal como a Academia, é uma empresa multinacional e 

reconhecida mundialmente nas áreas da verificação, inspeção, certificação e formação. É a 

empresa que possui a oferta formativa mais semelhante à da Academia, apostando, ainda, na 

área comportamental. Através de uma consulta do site, verificou-se que, para o ano de 2019, o 

grupo pretende dar continuidade à formação transversal nos diversos setores de atividade e 

desenvolver novas ofertas formativas na área da Saúde, da Indústria Automóvel e Alimentar, 

tudo áreas que a Academia já cobre atualmente, mas que pode, eventualmente, optar por alargar 

ou inovar mais na oferta que disponibiliza. É um grupo com grande visibilidade no mercado 

mundial, e possui 6 cursos reconhecidos pelo IRCA, nas áreas da Qualidade (Lead Auditor 

Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015; ISO 9001:2015 Auditor Transition); 

Ambiente (Lead Auditor Sistema de Gestão Ambiental - ISO 14001:2015); Segurança e Saúde 

no Trabalho (Lead Auditor Sistema de Gestão da Segurança - ISO 45001:2018); Segurança da 

Informação e Proteção de Dados (Lead Auditor Sistema de Gestão da Segurança da Informação 

- ISO 27001:2013); e Setor Alimentar (Lead Auditor Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 

22000:2005). No que toca aos preços destes cursos, se estes forem cursos de transição, o preço 

praticado pela Academia é mais barato (350€) do que o da Empresa F (380€). Caso contrário, 

os preços da Academia rondam os 1250€-1400€ e os da Empresa F 1050€. Contudo, na 
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generalidade, os preços da Empresa F são mais baixos em comparação com a Academia. O 

grupo faz também uma aposta nas redes sociais para efeitos de divulgação da sua oferta e 

restante serviços. 

 Apesar de serem apenas estes os concorrentes diretos da Academia, é necessário 

ressalvar que, das restantes empresas que foram identificadas como concorrentes indiretas, 

existem duas que, apesar de não venderem a mesma linha de produtos que a Academia e as suas 

concorrentes diretas, pretendem atingir o seu público-alvo com uma estratégia clara de 

substituição do produto. São estas, a Empresa O e a Empresa Z, ambas localizadas em Vila 

Nova de Gaia. Ambas possuem uma oferta muito vasta nas áreas da qualidade, ambiente, 

energia, indústria alimentar, segurança, saúde, entre outras. No que diz respeito aos preços 

praticados, no caso da Empresa Z os valores praticados são bastante elevados em comparação 

com a Academia e suas concorrentes diretas. Porém, o valor já inclui coffee breaks e a 

documentação. No caso da Empresa O, não foi possível aceder aos preços nas áreas que eram 

comuns às da Academia. Contudo, são empresas que é necessário ter em atenção, podendo 

tornar-se suas concorrentes diretas. 

 Assim, feita uma breve descrição das empresas identificadas como concorrentes diretas 

e potenciais concorrentes diretas da Academia, foi necessário fazer uma avaliação global das 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da Academia - a denominada análise SWOT. A 

análise recorrendo a este tipo de matriz, pode auxiliar a conhecer caraterísticas do negócio que 

podem não ser óbvias, e ao mesmo tempo, ajuda a compreender o mercado no qual o negócio 

está inserido. Na figura abaixo está, então, representada a análise SWOT da Academia: 
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Forças: 

- Localização privilegiada, com fácil 

acesso de transportes públicos; 

- Nome e marca de reputação forte 

no mercado; 

- Cobertura geográfica total a nível 

nacional, com filiais em Lisboa, 

Porto, Sines, Açores e Madeira; 

- Vários anos de experiência na 

área; 

- Bolsa de formadores 

especializados; 

- Equipa de vendas experiente; 

- Serviços de formação 

diversificados;  

- Satisfação e retenção de clientes; 

- Relacionamento com os clientes; 

- Parcerias com Associações e 

Estabelecimentos de Ensino 

Superior; 

- Entidade formadora detentora de 

diversas acreditações, 

homologações e reconhecimentos 

nacionais e internacionais, tais como 

a DGERT e o IRCA; 

- Divulgação e atualização regular 

da oferta formativa no site, 

Facebook e Newsletters. 

 

Forças: 

- Localização privilegiada, com fácil 

acesso de transportes públicos; 

- Nome e marca de reputação forte 

no mercado; 

- Cobertura geográfica total a nível 

nacional, com filiais em Lisboa, 

Porto, Sines, Açores e Madeira; 

- Vários anos de experiência na 

área; 

- Bolsa de formadores 

especializados; 

- Equipa de vendas experiente; 

- Serviços de formação 

diversificados;  

- Satisfação e retenção de clientes; 

- Relacionamento com os clientes; 

- Parcerias com Associações e 

Estabelecimentos de Ensino 

Superior; 

- Entidade formadora detentora de 

diversas acreditações, 

homologações e reconhecimentos 

nacionais e internacionais, tais como 

a DGERT e o IRCA; 

- Divulgação e atualização regular 

da oferta formativa no site, 

Facebook e Newsletters. 

Ameaças: 

- Número de empresas prestadoras 

de serviços de formação existentes 

no distrito do Porto; 

- Forte presença de outras empresas 

nas plataformas digitais, 

nomeadamente no LinkedIn; 

- Sites que disponibilizam cursos 

online; 

- Outras empresas a disponibilizar 

cursos reconhecidos pelo IRCA; 

- Empresas concorrentes diretas 

praticam preços mais competitivos. 
 

 

Fraquezas: 

- Preços pouco competitivos; 

- Não há oferta formativa em áreas 

como a gestão de pessoas, soft 

skills, marketing e comunicação; 

- LinkedIn não é rentabilizado para 

efeitos de divulgação e atualização 

da oferta formativa; 

- Cancelamento ou adiamento de 

ações de formação, devido ao 

número insuficiente de 

participantes; 

- Inquéritos de Satisfação do Cliente 

revelam: 

 Descontentamento dos 

formandos por não haver acesso 

a certo tipo de condições nas 

formações interempresas, tais 

como máquina de café 

(Escritório Maia); 

 Necessidade de haver mais 

componente prática nas 

formações; 

- Salas destinadas à formação não 

são suficientes (Escritório Porto); 

- Utilização excessiva de papel para 

efeitos de disponibilização de 

materiais de apoio. 
 

 

Fraquezas: 

- Preços pouco competitivos; 

- Não há oferta formativa em áreas 

como a gestão de pessoas, soft 

skills, marketing e comunicação; 

- LinkedIn não é rentabilizado para 

efeitos de divulgação e atualização 

da oferta formativa; 

- Cancelamento ou adiamento de 

ações de formação, devido ao 

número insuficiente de 

participantes; 

- Inquéritos de Satisfação do Cliente 

revelam: 

 Descontentamento dos 

formandos por não haver acesso 

a certo tipo de condições nas 

formações interempresas, tais 

como máquina de café 

(Escritório Maia); 

 Necessidade de haver mais 

componente prática nas 

formações; 

- Salas destinadas à formação não 

são suficientes (Escritório Porto); 

- Utilização excessiva de papel para 

efeitos de disponibilização de 

materiais de apoio. 
 

Oportunidades: 

- Poucas empresas com oferta 

formativa na área da Saúde e da 

Indústria Automóvel; 

- Mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo, tornando a 

formação profissional dos recursos 

humanos um importante fator de 

diferenciação; 

- Impacto da transformação digital 

nas organizações; 

- Entrada dos Millennials no 

mercado de trabalho; 

- Micro-learning como uma das 

grandes tendências do mercado da 

formação: “any time, anywhere, any 

device”. Um conceito, um objetivo 

pedagógico, um módulo, um vídeo; 

- Revolução da formação 3D; 

- Uma das principais tendências do 

setor dos RH para o ano de 2019 na 

área da Formação, reside na 

mudança para abordagens 

individualizadas. 

 

Oportunidades: 

- Poucas empresas com oferta 

formativa na área da Saúde e da 

Indústria Automóvel; 

- Mercado de trabalho cada vez 

mais competitivo, tornando a 

formação profissional dos recursos 

humanos um importante fator de 

diferenciação; 

- Impacto da transformação digital 

nas organizações; 
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7. Sugestões para o futuro 

 

 Ações de marketing e redes sociais  

 

 A melhor maneira da Academia se destacar face aos seus concorrentes diretos, é criando 

diferenciais divulgados por meio de campanhas de marketing que permitam ao consumidor 

identificar vantagens na Academia em detrimento das restantes concorrentes. 

 A Academia devia fazer uma aposta maior na divulgação através da plataforma do 

LinkedIn, sobretudo porque é uma rede social com um intuito estritamente profissional, 

utilizada por empresas e profissionais nas mais diversas áreas, que podem ter interesse em 

usufruir dos serviços da Academia na área da formação. Como o Grupo tem apenas um perfil 

no LinkedIn que o representa a nível internacional, isso pode limitar a visibilidade da oferta da 

Academia em Portugal, porque não há um conhecimento mais profundo do que está a ser feito 

no país. Além disso, a Academia Portugal tem um grupo privado no LinkedIn, mas isso só 

permite a que quem aceda ao grupo tenha acesso a assuntos relacionados com a Academia. A 

Academia pode tirar vários benefícios ao estar presente nesta rede social com um perfil público, 

pois pode fazer posts publicitários e partilhar todas as informações sobre a Academia, tais como, 

um pequeno resumo de apresentação, quais os seus serviços de formação, vantagens e 

benefícios da oferta formativa e quais áreas de formação, bem como informações básicas - 

morada, contactos, website.  

 Além do LinkedIn, coloca-se, ainda, a questão do site. O site oficial do Grupo não faz 

qualquer referência ao site da Academia o que, mais uma vez, pode ser um obstáculo à 

divulgação do seu trabalho e oferta, pois quem não tiver conhecimento da existência deste site, 

não vai encontrar informações suficientes através da pesquisa no site da Academia. Outra 

sugestão passa pela Academia criar um catálogo de formação interativo para cada ano, onde 

conste uma breve apresentação, os serviços de formação, as vantagens e benefícios da oferta 

formativa da Academia, as áreas de formação e a oferta formativa. Do ponto de vista do 

consumidor, facilita ter uma visão geral da Academia em apenas um único documento. 
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 Preço, oferta formativa, condições e instalações 

 

 Tendo em conta o que está a ser praticado pelas suas principais concorrentes diretas, a 

Academia podia repensar os seus preços de modo a que estes possam ser mais competitivos. 

Caso essa não seja uma opção, a Academia podia oferecer outro tipo de condições aos seus 

formandos, de modo a que a relação preço-serviço se ajuste às expetativas dos mesmos. Para 

além da documentação em suporte digital e do certificado, a Academia podia fornecer aos 

formandos o coffee break ou apenas disponibilizar uma máquina de café. Este segundo aspeto 

é uma situação que é regularmente apontada nos inquéritos de satisfação ao cliente e no decorrer 

das ações de formação nas instalações da Academia Porto, à qual ainda não foi dada uma 

resposta. De igual modo, e para efeitos futuros, a Academia deveria ainda repensar a 

possibilidade de alargar o número de salas utilizadas para formação no escritório do Porto. O 

facto de existir apenas duas salas destinadas a este feito, acaba sempre por condicionar o 

agendamento de mais do que uma formação no mesmo dia, bem como o número de formandos 

permitidos. 

 No que toca à oferta formativa, a Academia deve manter o compromisso de dar 

continuidade à formação nos diversos setores de atividade, continuando a apostar nas área da 

Saúde, da Indústria Automóvel (que ainda não possuem muita oferta noutras empresas 

concorrentes) e dos cursos reconhecidos pelo IRCA, mas também desenvolver novas ofertas 

formativas em áreas como a gestão de pessoas, soft skills e desenvolvimento pessoal, marketing 

e comunicação e responsabilidade social, que já estão a ser contempladas pelas suas grandes 

concorrentes diretas. À questão da oferta formativa junta-se, ainda, outra relacionada com a 

necessidade de componente prática nas ações de formação, algo que é por várias vezes 

referenciado pelos formandos nos inquéritos de satisfação.  

 Hoje, a transformação digital é uma realidade nas organizações. As principais 

tendências no mercado da formação e desenvolvimento em 2019, estão relacionadas com as 

ferramentas digitais e as possibilidades que estas podem oferecer às organizações. Outra grande 

tendência são as sessões de formação centradas no indivíduo.  

 O micro-learning é uma das grandes tendências no mercado da formação e distingue-se 

de outros formatos, sobretudo, pelas suas pequenas sessões de formação centradas no indivíduo 

e no reforço de competências previamente adquiridas, com o poder sempre nas mãos do 

formando. Esta questão vai-se tornar cada vez mais importante com a entrada dos Millennials 
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no mercado de trabalho, que obriga a que se comece a pensar em formatos alternativos de 

formação. O micro-learning é flexível, e permite à pessoa aceder às partes do conteúdo 

relevantes e saltar aquelas que não têm tanto interesse, em função das necessidades e dos 

conhecimentos, tornando a aprendizagem mais personalizada e individual, possibilitando que 

cada um aprenda ao seu ritmo. É menos less time consuming do que a formação tradicional, é 

fácil de implementar (basta ter acesso a um smartphone) e pode ser mais económico, o que pode 

ser vantajoso para as empresas que pretendem serviços de formação intraempresa. 

 Finalmente, com a evolução da tecnologia, com o nascimento de cada vez mais soluções 

de realidade aumentada e realidade virtual, a formação em formato 3D pode permitir criar 

produtos de formação inovadores. Para além de ajudar a potenciar o trabalho em equipa, estas 

ferramentas podem permitir trabalhar novas competências, incentivando os formandos a 

colocar em prática aquilo que acabaram de aprender. A tecnologia 3D permite também 

“misturar” os conteúdos formativos no contexto real das organizações, permitindo visualizar e 

experienciar situações que podem de facto acontecer no dia-a-dia. No fundo, estas tecnologias 

vão permitir ter formandos mais motivados e envolvidos naquilo que estão a aprender, o que 

pode potenciar os objetivos da formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

121 

 

Anexo 2 – Proposta de plano de formação a aplicar a uma empresa cliente da 

Academia 
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1ª Etapa: Guião de entrevista a aplicar ao Diretor de Recursos Humanos e ao 

Responsável pelo Departamento de Formação da C.A. 

  

Considerando que a Academia desenvolve programas de formação à medida das necessidades 

das organizações e das suas equipas, bem como devidamente ajustados às competências a 

desenvolver e aos objetivos a alcançar, esta entrevista tem como objetivo primordial conhecer, 

de forma mais aprofundada, a cultura da C.A., não só ao nível do seu negócio, mas, sobretudo, 

ao nível das suas práticas e políticas de formação, para que então seja possível a Academia dar 

início à sua abordagem. 

 

 

Identificação 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Designação do posto de trabalho: _________________________________________________ 

Departamento: _______________________________________________________________ 

 

 

1. Qual a finalidade da formação profissional nas empresas do grupo C.A.? 

 

2. De que forma está estruturada a formação promovida pela C.A.?  

 

3. Quantos profissionais estão envolvidos no departamento de formação? 

  

4. Quem é o responsável por gerir o departamento? Que tarefas tem desenvolvido dentro desta 

área? 

 

5. Quem assegura a formação na empresa (serviço interno, serviço externo, …)?  

 

6. Como é financiada a formação profissional nas empresas do grupo C.A.?  

 

7. Que tipos de formação são disponibilizados?  
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8. Onde são feitas (sala, posto de trabalho, …)? 

 

9. Quem são os formadores? 

 

10. A C.A. promoveu ações de formação para os seus trabalhadores nos últimos anos?  

 

 10.1. Se sim, no último ano, quantas e quais foram as formações desenvolvidas para os 

trabalhadores da C.A.? 

 

 10.2. Se não, quais os principais motivos para não ter realizado formação? 

 

11. Quantas horas são disponibilizadas anualmente para formação?  

 

12. Quantos trabalhadores beneficiam de formação profissional? Como é feito o processo de 

seleção dos formandos? 

 

13. Quais são os resultados de negócio que a C.A. deseja a curto e a longo prazo? 

 

14. Que funções/cargos é necessário desenvolver para alcançar esses resultados? 

 

15. Que ferramentas e conhecimento é necessário para essas funções/cargos? 

 

16. Por que motivo a C.A. sentiu necessidade de promover a realização de uma formação 

profissional para as chefias do departamento de Investigação, Desenvolvimento e Qualidade e 

do departamento de Produção? 

 

17. Quais as áreas de formação que considera que podem ser importantes e necessárias para a 

melhoria do desempenho destes 2 departamentos? 

 

18. Quais os ambientes de aprendizagem mais apropriados para desenvolver essas 

competências? 
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19. É feito o levantamento das necessidades de formação na empresa? Se sim, quais os meios 

utilizados? Quem participa nesse processo? Com que regularidade é feito?  

 

20. Antes de se executar uma ação de formação, é feito um planeamento da mesma?  

 

21. É feita uma avaliação da formação? Se sim, como? Após as formações, os colaboradores 

são avaliados e acompanhados no seu posto de trabalho?  

 

22. Qual é a importância da formação profissional dos trabalhadores para o desenvolvimento 

da C.A.? De que forma as formações ministradas têm contribuído para o desenvolvimento dos 

colaboradores? 

 

23. Os trabalhadores estão envolvidos no processo de conceção do plano de formação? 

 

24. Qual tem sido o interesse dos colaboradores relativamente à sua participação nas ações de 

formação?   

 

25. Como é que a organização transmite aos trabalhadores a importância da formação 

profissional?  

 

26. Que balanço faz da política de formação do grupo C.A.? 
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2ª Etapa: Questionário de levantamento de necessidades de formação do 

departamento de Investigação, Desenvolvimento e Qualidade e do departamento 

de Produção 

 

O presente questionário foi desenvolvido com o objetivo de fazer o levantamento das 

necessidades formativas existentes no departamento de Investigação, Desenvolvimento e 

Qualidade e no departamento de Produção da C.A. O levantamento de necessidades de 

formação tem como propósito detetar falhas, limitações ou necessidades atuais, quer a nível 

individual, quer coletivo, no que diz respeito a conhecimentos, capacidades e comportamentos 

dos trabalhadores. A realização deste levantamento de necessidades de formação adquire 

grande importância, não só porque auxilia a elaboração do plano de formação, mas também 

porque permite evidenciar os aspetos que poderão impedir ou comprometer a eficácia da 

mesma, bem como garantir que esta vai ao encontro das expetativas dos trabalhadores. O 

levantamento de necessidades de formação deve, portanto, ser entendido como numa estratégia 

para melhorar a qualidade e o desenvolvimento da C.A. e, sobretudo, dos seus departamentos.  

  

 

Instruções de preenchimento: 

- Assinale a sua resposta com uma cruz (X) nos respetivos espaços e/ou responda por extenso 

sempre que for pedido; 

- Responda com a maior clareza e objetividade possível a todas as questões;  

- Este questionário destina-se, exclusivamente, ao levantamento de necessidades formativas 

relativa ao seu posto de trabalho e, por isso, a informação fornecida por meio do mesmo, será 

mantida na confidencialidade dos serviços de formação da Academia e da C.A. 

 

 

Identificação 

 

Nome completo: _____________________________________________________________ 

Designação do posto de trabalho: ________________________________________________ 

Departamento/Subdepartamento: ________________________________________________ 
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1. Indique com uma cruz (X) qual o seu nível de escolaridade (selecione apenas 1 opção): 

 

 (1) Ensino Básico – 1º ciclo ______ 

 (2) Ensino Básico – 2º ciclo ______ 

 (3) Ensino Básico – 3º ciclo ______ 

 (4) Ensino Secundário ______ 

 (5) Curso técnico/profissional ______ 

 (6) Licenciatura ______ 

 (7) Mestrado ______ 

 (8) Doutoramento ______ 

 

2. Quantos anos de experiência tem nesta profissão? (selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) Até 3 anos ______ 

 (2) De 4 a 6 anos ______ 

 (3) De 7 a 9 anos ______ 

 (4) 10 ou mais anos ______ 

 

3. Em relação ao seu posto de trabalho, exerce chefia direta/supervisão a que postos de trabalho? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Sente-se preparado para exercer a função que desempenha? (selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) Sim ______ Se respondeu sim, avance para a questão 5. 

 (2) Não ______  
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 4.1. Se respondeu não, refira os motivos para tal. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. São necessárias formações profissionais específicas para exercer este posto de trabalho? 

(selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) Sim ______ 

 (2) Não ______ Se respondeu não, avance para a questão 6. 

 

 5.1. Se respondeu sim, indique as formações profissionais que considera necessárias ou 

que podem ser importantes para a melhoria do desempenho do posto de trabalho. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Já participou anteriormente em cursos de formação? (selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) Sim ______ 

 (2) Não ______ Se respondeu não, avance para a questão 7. 

 

 6.1. Se respondeu sim, que cursos de formação frequentou? (indique a duração de cada 

ação e se esta foi de formação inicial ou de atualização) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 6.2. Como avalia o nível das ações de formação em que participou? (selecione apenas 1 

opção) 

 

 (1) Muito fraco ______ 

 (2) Fraco ______ 

 (3) Médio ______ 

 (4) Elevado ______ 

 (5) Bastante elevado ______ 

 

7. Durante o exercício do seu posto de trabalho atual, foi necessário promover a realização de 

algumas formações profissionais para otimizar o seu desempenho? (selecione apenas 1 opção)  

  

 (1) Sim ______ 

 (2) Não ______ Se respondeu não, avance para a questão 8. 

 

 7.1. Se respondeu sim, indique quais as formações profissionais que realizou aquando 

do seu exercício profissional no posto de trabalho atual.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Indique os problemas que se verificam de forma mais regular no seu departamento. De 

seguida, indique que tipo de ações de formação pensa que poderiam ajudar a solucionar esses 

problemas. 

 Problemas: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Soluções: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. De acordo com as seguintes áreas de formação, assinale os cursos que melhor correspondem 

às suas necessidades de formação (assinalar tudo o que for aplicável).  

 

(1) Ambiente  

(2) Industrial  

(3) Liderança, gestão de pessoas e desenvolvimento 

pessoal 

 

(4) Organização e gestão empresarial  

(5) Qualidade  

(6) Segurança  

(7) Sistemas integrados de gestão  

 

 9.1. Para além dos referidos, que outros temas teriam interesse para si e para a C.A. 

enquanto futuros cursos de formação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10. Tem algum papel/responsabilidade ao nível da gestão da formação da C.A.? (selecione 

apenas 1 opção)  

 

 (1) Sim ______ 

 (2) Não ______ 
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11. Que aspetos valoriza mais na formação? (selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) Formador ______ 

 (2) Programa do curso ______ 

 (3) Instalações ______ 

 (4) Empresa que presta o serviço de formação ______ 

 (5) Outro. Qual? ________________________________________________________ 

 

12. Indique o formato de formação pelo qual tem preferência (selecione apenas 1 opção): 

 

 (1) Formação presencial (em sala) ______ 

 (2) Formação e-Learning (à distância – online, sem sessões presenciais em sala) _____ 

 (3) Formação b-Learning (presencial e à distância - online) ______ 

 (4) Formação em contexto de trabalho ______ 

 (5) Coaching (atividades de treino) e mentoring (acompanhamento por um mentor) ____ 

 (6) Outro. Qual? ________________________________________________________ 

 

13. Qual a carga horária ideal para cada ação de formação? (selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) 16 a 30 horas ______ 

 (2) 31 a 60 horas ______ 

 (3) 61 a 90 horas ______ 

 (4) 100 ou mais horas ______ 

 

14. Qual o período do ano mais conveniente para frequentar a formação? (selecione apenas 1 

opção) 

 

 (1) 1º Trimestre (janeiro a março) ______ 

 (2) 2º Trimestre (abril a junho) ______ 

 (3) 3º Trimestre (julho a setembro) ______ 

 (4) 4º Trimestre (outubro a dezembro) ______ 

 



 
 

131 

 

15. Qual o interesse em frequentar uma nova ação de formação? (selecione apenas 1 opção) 

 

 (1) Muito fraco 

 (2) Fraco 

 (3) Médio 

 (4) Elevado 

 (5) Bastante elevado 

 

16. Comentários/sugestões 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ______ / ______ / ______ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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3ª Etapa: Plano de formação – Programa Kaizen C.A. 

 

 Breve nota introdutória 

 

O Kaizen é a prática da Melhoria Contínua e é reconhecido em todo o mundo como um 

importante pilar da estratégia competitiva de longo prazo para as organizações. Este tem como 

objetivo conferir vantagens competitivas às empresas, através, por exemplo, do aumento da 

produtividade, rentabilização de recursos, eliminação de desperdícios, redução de tempos de 

produção ou otimização de equipamentos. O Kaizen implementa, assim, as estratégias 

necessárias para que a Melhoria Contínua seja uma prática permanente dentro das organizações. 

O desenho e implementação de processos que permitam a prática da Melhoria Contínua de uma 

forma sustentada, de modo a conseguir alcançar-se a excelência operacional através da melhoria 

da qualidade dos produtos e serviços, do aumento da produtividade e da motivação dos 

trabalhadores, constituiu-se como o grande motivo pelo qual a C.A. decidiu iniciar o Programa 

de Formação Kaizen em conjunto com a Academia. 

 

 Estrutura e programa de formação 

 

A formação será ministrada em 4 módulos e estas possuem um caráter essencialmente prático, 

com ênfase na realização de exercícios no próprio terreno da empresa, simulações e discussão 

de estudos de caso. Para a obtenção da qualificação, os formandos terão de frequentar, com 

aproveitamento, 4 módulos: 
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Módulo 1 – Fundamentos do Kaizen 

 

- O Módulo 1 visa a sensibilização dos trabalhadores para a importância da Melhoria Contínua. 

Neste módulo, os formandos ficam familiarizados com os principais conceitos, bem como com 

as vantagens da aplicação de ferramentas de Melhoria Contínua em casos reais. 

 

Objetivos: 

- Aprender os fundamentos do Kaizen (Melhoria Contínua); 

- Saber como identificar e medir desperdício; 

- Perceber o impacto da aplicação de ferramentas de Melhoria Contínua; 

- Conhecer princípios e ferramentas Kaizen para a resolução de problemas e melhoria de 

processos. 

 

Programa: 

- Introdução ao Kaizen e ao Kaizen Management System; 

- Fundamentos Kaizen; 

- Paradigmas e resistência à mudança; 

- Kaizen Change Model; 

- Valor Acrescentado e MUDA (desperdício); 

- Ferramentas de Estabilidade Básica; 

- Exercícios de Simulação; 

- Análise de estudos de caso. 

 

Duração e horários: 

16 horas – 09h00 às 18h00 
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Módulo 2 – Kaizen e Qualidade 

 

- O Módulo 2 aborda a importância da qualidade no âmbito da Melhoria Contínua, e tem como 

principal objetivo ajudar os formandos a criar um sistema de gestão da qualidade que permita 

a redução de defeitos. 

 

Objetivos: 

- Entender o papel da qualidade numa estratégia de Melhoria Contínua; 

- Aprender a desenvolver uma estratégia de zero defeitos; 

- Saber selecionar a ferramenta mais adequada por tipologia de problema. 

 

Programa: 

- Valor Acrescentado e MUDA (desperdício) na Qualidade; 

- Modelo Total Quality Management; 

- Ciclo da Melhoria vs Ciclo da Normalização (PDCA/SDCA); 

- Metodologias de Resolução Estruturada de Problemas; 

- Poke-Yoke (Sistemas Anti-Erro); 

- Análise Diferencial; 

- Qualidade Autónoma; 

- 6 Sigma numa perspetiva Kaizen Lean; 

- Exercícios de Simulação; 

- Análise de estudos de caso. 

 

Duração e horários: 

24 horas – 09h00 às 18h00 
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Módulo 3 – Kaizen e Indústria 

 

- O Módulo 3 aborda a Melhoria Contínua em contexto industrial, e tem como principal objetivo 

ensinar aos formandos como organizar uma empresa para atingir a excelência operacional, bem 

como a utilizar as ferramentas que permitem aumentar a produtividade e reduzir custos na 

organização. 

 

Objetivos: 

- Conhecer o modelo de Melhoria da Toyota; 

- Compreender o modelo Total Flow Management; 

- Preparar os formandos para a liderança de projetos de melhoria nas áreas de produção; 

- Aprender a definir soluções de melhoria para otimização da produção e logística; 

- Aprender a aumentar a rentabilidade dos processos industriais. 

 

Programa: 

- Valor Acrescentado e MUDA (desperdício) na Produção e Logística; 

- Modelo Total Flow Management; 

- Criação de Fluxo na Produção; 

- Fluxo na Logística Interna; 

- Exercícios de Simulação; 

- Análise de estudos de caso. 

 

Duração e horários: 

24 horas – 09h00 às 18h00 
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Módulo 4 – Kaizen em Equipas de Direção 

 

- O Módulo 4 pretende partilhar as melhores práticas de Melhoria Contínua em equipas de 

Direção, e tem como principal objetivo compreender o tipo de rotinas e ferramentas que estão 

ao dispor da direção para garantir um bom desempenho das equipas operacionais. 

 

Objetivos: 

- Melhorar o desempenho das equipas de gestão e o atingimento das metas estratégicas; 

- Aprender quais os comportamentos e sistemas de gestão necessários para uma boa 

implementação e monitorização das equipas; 

- Melhorar o processo de planeamento e implementação da estratégia; 

- Aprender a implementar o modelo de 4 níveis de Kaizen Diário para a Direção. 

 

Programa: 

- Kaizen Diário para equipas de Direção: 

   0) Planeamento do Kaizen Diário para Direção; 

   1) Gestão Visual; 

   2) Gemba Commitment; 

   3) Desdobramento da Estratégia; 

   4) Melhoria da Estratégia; 

- Exercícios de simulação; 

- Análise de estudos de caso. 

 

Duração e horários: 

24 horas – 09h00 às 18h00 
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 Cronograma das ações 

 

Março 2020 

D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31  

 

Legenda: 

  - Módulo 1 

  - Módulo 2 

  - Módulo 3 

  - Módulo 4 

 

 Destinatários 

 

1) Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Qualidade: 

- Diretor de I&D 

- Diretor da Melhoria Contínua 

- Diretor de Controlo de Qualidade 

- Diretor de Desenvolvimento do Produto 

 

2) Departamento de Produção: 

- Diretor de Produção 

- Diretor Industrial 

- Diretor de Operações 

- Diretor de Engenharia de Processo 

- Diretor de Manutenção 

 

 Investimento com formandos 

 

1.050€ (1 formando) 
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Total: 6.825€ (9 formandos) * 

*A partir do 5º participante – 50% de desconto no valor da inscrição.  

 

NOTA: O preço por formando inclui a documentação em suporte digital e a emissão do 

certificado. 

 

 Metodologia de avaliação 

 

No final de cada módulo é aplicada uma ficha de avaliação e/ou trabalhos individuais ou de 

grupo. 

 

 Regime de assiduidade 

 

Assiduidade obrigatória a 100% das horas totais de cada módulo. 

 

 Modalidade 

 

Formação em sala e on the job. 

 

 Recursos humanos 

 

Formador e equipa técnica não docente (responsável da Academia e responsável pelos 

departamentos de RH e formação da C.A.). 

 

Custos com formador: 250€ por dia 

250€ * 11 dias de formação = 2.750€ 

 

 Recursos técnicos 

 

Equipamento audiovisual e informático. 

 

 



 
 

139 

 

 Recursos didáticos 

 

Textos de apoio, normas, fichas de trabalho, documentação diversa, vídeos. 

 

 Recursos materiais 

 

Instalações da Academia e da C.A. e equipamentos. 

 

 Total custos da formação 

 

Custos da C.A.: 6.825 € 

Custos da Academia: 2.750€
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5ª Etapa: Questionário de avaliação da formação 

 

Designação da formação: __________________________________________________ 

Formador: ______________________________________________________________ 

Data de realização da formação: _____________________________________________ 

Data do preenchimento do questionário: ______________________________________ 

 

A sua opinião sobre a ação de formação em que acabou de participar é importante, pelo 

que pedimos a sua colaboração para nos ajudar não só a aferir em que medida satisfizemos 

as suas expectativas, mas também a melhorar o nosso desempenho em futuras ações de 

formação. 

Assim, pedimos que responda às questões do inquérito que se segue. 

 

Instruções de preenchimento: 

- Assinale a sua resposta com uma cruz (X) nos respetivos espaços e/ou responda por 

extenso sempre que for pedido; 

- Durante o preenchimento do questionário não escreva fora dos espaços que lhe são 

concedidos para as respostas; 

- Responda com a maior clareza e objetividade possível a todas as questões;  

- Este questionário destina-se, exclusivamente, ao levantamento de dados acerca da 

intervenção formativa em que acabou de participar, não sendo, por isso, uma forma de 

avaliação por parte de quem o elaborou; 

- As respostas a este questionário são confidenciais.  

 

Legenda: 

1: Totalmente insatisfeito 

2: Insatisfeito 

3: Nem insatisfeito nem satisfeito 

4: Satisfeito 

5: Totalmente satisfeito 

N/S: Não sei 

N/R: Não respondo 
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1. Avaliação da formação (selecione apenas 1 opção para cada questão) 

 

 1 2 3 4 5 N/S N/R 

1. Grau de satisfação com a formação 

 

       

2. Adequação da formação ao nível de 

conhecimentos dos formandos 

       

3. Cumprimento dos objetivos propostos 

 

       

4. Adequação dos objetivos propostos 

 

       

5. Articulação dos objetivos com as necessidades 

de formação previamente sinalizadas 

       

6. Cumprimento das expetativas iniciais dos 

formandos 

       

7. Utilidade da formação para o formando 

 

       

8. Utilidade da formação para a organização 

 

       

 

Observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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2. Avaliação dos conteúdos programáticos (selecione apenas 1 opção para cada 

questão) 

 

 1 2 3 4 5 N/S N/R 

1. Atualidade/pertinência dos temas 

abordados 

       

2. Profundidade na abordagem dos temas 

 

       

3. Estruturação e articulação dos conteúdos 

 

       

4. Coerência na abordagem dos conteúdos 

 

       

5. Equilíbrio entre teoria e prática 

 

       

6. Utilidade dos temas para o exercício do 

posto de trabalho 

       

7. Aplicabilidade dos conteúdos na 

resolução de problemas concretos de 

trabalho 

       

8. Aquisição de novos conhecimentos 

 

       

 

Observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Avaliação do desempenho do formador (selecione apenas 1 opção para cada questão) 

 

 1 2 3 4 5 N/S N/R 

1. Clareza na apresentação dos conteúdos 

 

       

2. Domínio técnico das matérias 

 

       

3. Adequação dos métodos pedagógicos 

utilizados 

       

4. Aplicação prática das matérias 

 

       

5. Disponibilidade para responder às questões dos 

formandos 

       

6. Eficácia na resolução de problemas colocados 

pelos formandos 

       

7. Interesse pelas questões/dificuldades 

apresentadas pelos formandos 

       

8. Incentivo à participação dos formandos nas 

atividades pedagógicas sugeridas 

       

9. Facilidade em acompanhar a dinâmica das 

exposições feitas pelo formador 

       

10. Relação com os formandos 

 

       

11. Pontualidade 

 

       

12. Postura 

 

       

 

Observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Avaliação da organização da ação de formação e dos recursos de apoio 

mobilizados (selecione apenas 1 opção para cada questão) 

 

 1 2 3 4 5 N/S N/R 

1. Qualidade e adequação da 

documentação distribuída 

       

2. Qualidade e diversificação dos 

suportes pedagógicos 

utilizados  

       

3. Qualidade das instalações e 

condições ambientais 

       

4. Qualidade do serviço de apoio 

administrativo prestado 

       

5. Adequação da carga horária a 

cada módulo 

       

6. Cumprimento das cargas horárias 

pré-estabelecidas 

       

 

Observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Avaliação dos procedimentos de avaliação (selecione apenas 1 opção para cada 

questão) 

 

 1 2 3 4 5 N/S N/R 

1. Instrumentos de avaliação 

utilizados (ficha de 

avaliação, trabalhos 

individuais/grupo, …) 

       

2. Feedback da avaliação 

(devolução dos resultados 

da avaliação aos formandos) 

       

 

Observações: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Pedimos, ainda, que responda às seguintes questões: 

 

1. Em que situações do seu contexto profissional prevê a aplicar os conhecimentos que 

adquiriu nesta formação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. Qual dos temas abordados considera ser de maior utilidade para a sua vida profissional? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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3. Recomendaria esta formação a outros colegas de trabalho? Justifique a sua opinião. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Que obstáculos considera que podem vir a dificultar a aplicação prática em contexto 

real de trabalho, das aprendizagens que absorveu ao longo desta formação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Comentários/Sugestões. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 


