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Resumo 

 

 O presente estudo tem como temática central a Avaliação de Desempenho em contexto organizacional e 

como objetivo macro analisar o processo de Avaliação de Desempenho numa pequena e média empresa situada 

na zona Minho de Portugal. De forma mais concreta, procuramos compreender se a organização promove a 

cidadania organizacional e torna o processo partilhado e democrático. 

Ao analisarmos as políticas e práticas de Avaliação de Desempenho implementadas pela organização, 

identificamos a necessidade de desenvolver uma ação de formação por forma a proporcionarmos um momento 

de reflexão e debate sobre o processo. Neste sentido, desenvolvemos um plano de formação, dividido em cinco 

sessões, com o propósito de recolher as impressões dos trabalhadores e administradores sobre a importância da 

Avaliação de Desempenho e simultaneamente tornar o processo formativo. 

O nosso trabalho também inclui a análise e a reflexão crítica de uma plataforma informática de gestão e 

realização da Avaliação de Desempenho criada pela entidade, portanto, procedemos à análise detalhada, à 

identificação de incidentes críticos e ao desenvolvimento de propostas de melhoria. Devemos sublinhar que 

construímos um Manual de Instruções que demonstra na íntegra o modo de funcionamento do produto e destaca 

a estrutura de um inquérito por questionário.  

Ao longo deste trabalho foram elencados os pressupostos teóricos que nos permitiram articular a 

Educação/Formação com a Gestão de Recursos Humanos: a Avaliação de Desempenho como uma ferramenta 

de levantamento de necessidades formativas; a ponte entre a gestão da formação, a gestão de competências e a 

gestão do desempenho e, por fim, a Avaliação de Desempenho como uma das principais práticas de Gestão de 

Recursos Humanos.  

A principal conclusão que retiramos refere que as pequenas e médias empresas portuguesas, utilizam 

processos de avaliação de desempenho sem a participação dos trabalhadores e geralmente são desenvolvidos de 

forma centralizada e contraproducentes aos valores de emancipação e humanização.  

 

Palavras-Chave:  Avaliação de Desempenho; Gestão de Recursos Humanos; Formação.
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Abstract 

 

The central theme of the present study is the Performance Evaluation process made in an Organizational 

environment, where the main objective is to perform a macro analysis on the Performance Evaluation process on 

a small and medium-sized enterprise from the Minho region, Portugal. In a more concrete way, we are trying to 

understand if the organization promotes the Organizational Citizenship and allows the Performance Evaluation 

process to be shared and democratic. 

During the analysis of the Performance Evaluation process implemented in the organization, was identified 

the necessity to develop a training plan in order to provide a moment of reflexion and debate regarding the process 

itself. In this regard, was developed a training plan, divided in five sessions, with the purpose of collect feedback 

from all the employees, about the importance of the process, and, simultaneous turn up the process itself formative. 

Our work, also includes an extensive analysis and a critic reflexion about the web platform created and used by the 

organization for the management and realization of the Performance Evaluation process. Therefore, was made an 

detailed analysis, an identification of the most critical incident and a development of a set of improvement 

proposals. We must emphasize that we developed an Instruction Manual which fully demonstrates the way the 

product operates and highlights the structure of a questionnaire survey. 

Throughout this work, were described the theoretical assumptions that allows us to articulate the 

Education/Training with the Human Resources Management: the Performance Evaluation process as a tool of 

assessment of formative needs; the bridge between the training management, skills management and the 

performance management and, lastly, Performance Evaluation as one of the main practices of Human Resource 

Management. 

One of the main conclusions which we highlight concerns the small and medium portuguese enterprises, 

use closed Performance Evaluation processes, in other words, without the participation of their employees in the 

process and generally are developed in a centralised form and counterproductive to the values of emancipation 

and humanization. 

 

Key words: Performance Evaluation; Human Resources Management; Training.
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1. Introdução 
 

Vivemos em tempos conturbados, no mundo, na Europa, em Portugal, marcados pelas correntes 

da globalização, da mercantilização e até da automatização e robotização do trabalho, das quais emergem 

sentimentos por parte de diversos profissionais de insegurança, medo, receio, angústia. E posições 

instáveis, flexíveis, rotativas e inseguras decorrentes da “instabilidade adaptativa” (Ruão, 2001, p. 2) no 

mercado de trabalho. Esta viragem é considerada um processo inevitável na medida em que já se iniciou, 

a título de exemplo, no século XIX através da Revolução Industrial, por um lado na sequência da 

necessidade em criar uma sociedade global e por outro, na lógica de auxiliar o Homem a registar e 

armazenar quantidades avultosas de informação (à luz da sua incapacidade), bem como automatizar 

processos de trabalho por forma a aumentar os níveis de produtividade e qualidade.  

Assistimos, quotidianamente, à transformação de um mundo empresarial cada vez mais 

automatizado e turbulento, dados os desafios e os estímulos externos “os mercados expandem-se e 

encolhem de um dia para o outro, conduzidos por tecnologias que mudam constantemente. Novos 

concorrentes surgem de lugares inesperados” (Cooper, 1991, pp. 13-14). Neste cômputo “as desculpas 

aceitáveis para a actuação subóptima são cada vez menos. Espera-se que consiga resultados 

impressionantes, não apenas de vez em quando mas repetidamente, consistentemente, hora após hora, 

dia após dia” (ibidem) e, portanto, enquanto investigadoras e profissionais sentimos a necessidade de 

responder às seguintes indagações, nomeadamente “como serão geridas as pessoas no futuro?”, “como 

será o emprego no futuro?” “como será a educação e formação profissional?”, “como se desenvolverá a 

Gestão de Recursos Humanos (GRH) nas organizações?” e “como será dinamizada a formação nas 

organizações?”. 

No que tange à GRH, apesar dos desenvolvimentos que vão ocorrendo no mundo em geral e na 

esfera empresarial em particular, devemos nos apropriar da GRH para “empenharmo-nos com e pelas 

nossas pessoas” (Dias, 2017, p. 4) empenharmo-nos em torná-las mais seguras, realizadas, motivadas, e 

sobretudo, muito mais felizes. Devemos de igual modo, olhar a GRH como uma fonte de congregação das 

pessoas, privilegiando a criação de uma cultura e cidadania organizacional em prol do desenvolvimento de 

projetos e objetivos comuns, na lógica da realização profissional e pessoal e não meramente por questões 

de sobrevivência. 

O que importa neste âmbito é entender as pessoas, perceber o que as motiva, o que as amedronta, 

o que podem oferecer e/ou receber para garantir o sucesso organizacional, o que precisam para atingir o 

desenvolvimento holístico, o que necessitam para sentir realização profissional e, sobretudo, pessoal. O 

importante, e indiscutivelmente o mais complexo e também difícil, é efetivamente ver, ouvir e compreender 

os trabalhadores e atuar em conformidade, salvaguardando sempre os princípios éticos e morais, de justiça, 
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igualdade e oportunidades para todos. É, por um lado, neste rumo que a Avaliação de Desempenho (AD) 

em contexto organizacional deve seguir e, por outro, que a organização deve permitir que flua.  

No que concerne à educação e formação, urge a necessidade de responder à procura, às 

necessidades e às tendências dos mercados de trabalho, da sociedade civil e atendendo à conjuntura 

económica, política e financeira, mais do que atuar em função da oferta. E também, proporcionar ao público 

oportunidades de autoconhecimento e autodescoberta de novas capacidades e competências, estimular 

privilegiadamente a criatividade e o sentido crítico, proporcionar a participação e sobretudo, dar voz às 

pessoas. Em suma, o esperado é promover, divulgar e oferecer aprendizagens e experiências 

personalizadas e diferenciadoras, (re)pensar políticas educativas e (re)definir posicionamentos de educação 

e de formação em prol da humanização da sociedade e da emancipação social de todos.  

Seguindo as considerações acima tecidas, desenvolvemos toda a intervenção no âmbito do estágio 

profissionalizante proporcionado pelo Mestrado em Educação, Formação, Trabalho e Recursos Humanos. 

O estágio foi desenvolvido numa pequena e média empresa (PME) doravante designada Omega S.A., na 

ânsia de tornar as políticas e práticas de GRH, e nomeadamente no que diz respeito à AD, aplicáveis de 

acordo com os ideais humanistas e emancipatórios acima descritos. Em sumula, o nosso objetivo macro é 

precisamente tornar a AD um processo formativo e partilhado, assim como, menos centralizado e mais 

qualitativo.  

Fazendo um throwback, tocamos na questão da tecnologia, nomeadamente nos fenómenos de 

robotização e automação, precisamente porque a entidade Omega S.A. criou um produto tecnológico para 

a realização e gestão da AD, e em termos de interpretação pode ser encarado como um “pau de dois 

bicos”, ora no sentido positivo dado o prolongamento da atividade dos trabalhadores, uma vez que otimiza 

o processo em termos de recursos e tempo, principalmente quando se trata de avaliar muitos 

trabalhadores, ora no sentido negativo dada a quase inexistência do contacto físico entre as pessoas e o 

acompanhamento contínuo de todo o processo de AD. 

Em termos de atuação no âmbito da investigação/intervenção do estágio curricular, num primeiro 

momento, através de uma reunião prévia à sua iniciação que contou com a nossa presença, com a do 

administrador e a acompanhante de estágio da Omega S.A. e a orientadora da universidade, foi-nos 

apresentado um produto criado pela entidade que seria necessário desenvolver. Deste modo, solicitaram-

nos que o analisássemos criticamente, nomeadamente a plataforma informática presente no inquérito por 

questionário de realização e gestão da AD, doravante designada de “Effectus”, a fim de contribuirmos para 

a sua melhoria e desenvolvimento.  

Por forma a atender a este pedido, tomamos a iniciativa de analisar rigorosamente o produto, bem 

como, de desenvolver propostas de melhoria. Neste sentido, criámos um Manual de Instruções de modo a 

compreendermos o funcionamento total da plataforma informática e a suportar a nossa análise, que 
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sistematicamente, consiste na descrição da “Effectus”, na identificação de incidentes críticos e nas 

respetivas possibilidades de resolução dos problemas detetados.  

Num segundo momento, pensamos em sensibilizar a administração não só, para a importância 

da participação de todos os trabalhadores no processo de AD, mas também para a pertinência em praticar 

a AD sob contornos formativos. Para isso, desenvolvemos uma ação de formação dividida em cinco 

sessões, nas quais todos os membros da organização participariam e teriam oportunidade de refletir 

criticamente sobre o processo de AD da Omega S.A. e contribuir diretamente para mudanças ao nível das 

políticas e práticas da AD. Neste cenário o objetivo seria conceder espaço e voz aos sete trabalhadores 

pertencentes aos departamentos de Administração, Marketing, Gestão de Projetos, Gestão e Coordenação 

Pedagógica, Contabilidade e Recursos Humanos (RH).  

Contudo, devemos sublinhar que não a concretizamos, devido a resistências e condicionalismos 

organizacionais, então incluímos a ação de formação no presente trabalho como uma proposta de 

implementação futura na Omega S.A. 

 Concernente à estrutura do presente relatório, está organizado em seis capítulos, nomeadamente: 

No primeiro capítulo- a Introdução- foi realizada uma sumula da problemática de 

intervenção/investigação do estágio, assim como da explicitação da estrutura deste relatório.  

No segundo capítulo- o Enquadramento Contextual do Estágio- estarão contemplados a descrição 

da PME Omega S.A., designadamente os principais marcos que contribuíram para o seu desenvolvimento, 

as áreas de negócio, a estrutura organizacional, as políticas e práticas de GRH, bem como, do Sistema de 

Gestão e Avaliação de Desempenho (SGAD) , as políticas e práticas da Gestão da Formação, a apresentação 

da problemática,  a caracterização do público alvo e a definição de objetivos de intervenção/investigação.  

No terceiro capítulo- o Enquadramento Teórico- serão explanados os quadros teóricos concetuais 

afetos às temáticas presentes na nossa problemática de estágio. 

No quarto capítulo- o Enquadramento Metodológico- será fundamentada a metodologia do nosso 

estudo, a escolha do(s) paradigma(s), do método e das técnicas de recolha de dados. 

No quinto capítulo - Apresentação e Discussão do processo de investigação/intervenção- não só 

será apresentada o produto “Effectus”, e respetiva reflexão, análise e identificação de incidentes críticos e 

propostas de resolução dos mesmos, mas também outra sugestão de implementação futura na organização 

Omega S.A., nomeadamente o plano de formação divido em cinco sessões de formação.  

Por último, mas não menos importante, no sexto capítulo- Considerações Finais- apresentaremos 

os resultados, as potencialidades e as limitações do nosso estudo, assim como as aprendizagens e 

experiências adquiridas. 
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2. Enquadramento Contextual do Estágio 
 

 

2.1. Caracterização da Instituição 

Antes de iniciarmos a caracterização da instituição na qual decorreu o estágio, pretendemos 

ressalvar que todo este capítulo será construído com base na análise documental interna à entidade, 

portanto estará de acordo com a informação disponibilizada pela mesma. Além disto, adiantar que se trata 

de uma Pequena e Média Empresa (PME) situada na zona Minho, cujas áreas de negócio são a Formação, 

Tecnologia, Consultoria e Organização de Eventos. 

 De acordo com a informação consultada, a Omega S.A. fundada em 1992, é uma entidade que 

ao longo tempo conquistou uma panóplia de marcos importantes que contribuíram para o seu 

desenvolvimento e posicionamento no mercado de trabalho. Sinteticamente eis o percurso cronológico da 

organização: 

 Em 1992 inicia atividade formativa apenas com um centro de formação localizado na zona Minho 

e ao longo dos anos, nomeadamente entre 2000-2017, adquiriu diversos reconhecimentos, certificações e 

estatutos, entre eles eis os mais significativos: reconhecimento do seu sistema de gestão (SG) da qualidade 

de acordo com a Organização Internacional de Normalização (International Organization for 

Standardization) ISO 9001; atribuição do estatuto PME excelência de serviços, certificação do SG de RH 

pela Norma Portuguesa (NP) 4427 Sistema de gestão de recursos humanos- requisitos; certificação do 

sistema de formação profissional incluindo aprendizagem enriquecida pela tecnologia pela NP 4512; e, por 

fim, parceria Microsoft. 

 Atualmente, a atividade formativa levada a cabo pela entidade Omega S.A., é desenvolvida a nível 

nacional com nove centros de formação localizados em diferentes zonas do país, cujo enfoque central é a 

zona Minho. 

 

2.1.1. Missão e visão estratégica 

A Omega S.A. tem como compromisso permanente “desenvolver pessoas e organizações”1, sendo 

este compromisso concomitantemente o lema da organização, serve-se da sua visão estratégica na 

intervenção nos mercados de trabalho articulada à “cultura de excelência global, digital e certificada para 

atingir resultados”. Neste cenário situamos a Omega S.A. numa posição estratégica orientada para obter 

resultados e, assim, criar uma cultura de excelência.  

                                                           
1 Retirado dos documentos de apresentação da entidade Omega S.A. 



6 

 

De igual modo, procura obter destaque através da prestação de serviços integrados e 

complementares, no âmbito das áreas de gestão, tecnologia e inovação para o desenvolvimento da própria 

entidade, de outras organizações e sobretudo, das pessoas.  

 

2.1.2. Princípios e valores 

São sete os pilares da entidade Omega S.A. no que concerne aos princípios e valores, 

nomeadamente, “assumir o desafio da sustentabilidade; gerir com integridade; gerir as competências dos 

trabalhadores; promover uma consciência sustentável; promover igualdade de oportunidades; atuar com 

transparência; e gerar valor acrescentado”2. As políticas e práticas veiculadas na entidade estão 

intimamente relacionadas com os valores e princípios acima enumerados e geridas para que efetivamente 

os mesmos sejam assegurados. 

 

2.1.3. Áreas de negócio 

Concernente aos serviços de Consultoria, a organização presta apoio especializado através de uma 

equipa diversificada e experiente em todas as áreas de gestão das organizações. Desde a estratégia global 

a sistemas certificados de gestão, passando pelas áreas de RH, gestão financeira, inovação, 

internacionalização, marketing, gestão comercial, tecnologia e sistemas de informação, qualidade, 

comunicação, sucessão familiar e desenvolvimento organizacional.  

O cerne das orientações são os objetivos do cliente; a persistência no trabalho orientado para 

resultados; a experiência e competência técnica da equipa de consultores; as soluções com risco partilhado; 

as metodologias e processos certificados e digitais; e o serviço integrado e complementar, designadamente 

a consultoria, a formação, a tecnologia e os eventos. 

Quanto à área de negócio de Formação, é notável a experiência dos trabalhadores da Omega S.A. 

na elaboração de programas de formação adaptados às necessidades específicas de cada cliente, 

essenciais à obtenção dos resultados esperados. 

Oferece uma panóplia de soluções e/ou metodologias formativas, tais como: a formação 

intraempresas e interempresas, e-learning, coaching, formação-ação, outdoor e serviços de formação 

profissional em todas fases do ciclo formativo. 

Por um lado, elabora projetos formativos em contexto de formação ação, capacitação dos serviços 

da administração pública, formações modulares, capacitação para investimento social, capacitação 

inclusão, formação de formadores, cheque formação, formação técnicos especializados e capacitação para 

o empreendedorismo. Por outro, dispõe de diversas opções formativas nas seguintes áreas de intervenção: 

estratégia/internacionalização, comunicação e marketing, vendas e negociação, qualidade/sistemas de 

                                                           
2 Retirado dos documentos de apresentação da entidade Omega S.A. 
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gestão, GRH, línguas, ambiente, segurança e saúde no trabalho, finanças, contabilidade e fiscalidade, 

gestão de projetos e inovação e tecnologias de informação. 

 Durante a realização do estágio, a entidade Omega S.A. submeteu uma candidatura no âmbito 

do Portugal 2020, nomeadamente ao abrigo do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego - PO ISE 

e, por conseguinte, iniciou serviços de formação nesse contexto. Relativamente à missão, visão, valores e 

lema do projeto PO ISE3, são apresentados da seguinte forma: Missão- “Apoiar ações que promovam maior 

inclusão e melhor emprego em Portugal”; Visão- “Ser um parceiro decisivo e de confiança para um Portugal 

mais inclusivo, com mais e melhores empregos” Valores- “Integridade, Confiança, Inovação”; Lema- 

“Acreditamos no valor das pessoas”. 

A área de Tecnologia, ocupa uma posição exímia na Omega S.A. já que é um vetor transversal a 

todas as áreas e segmentos na qual a mesma se move e certificada pela NP 4457 Investigação, 

Desenvolvimento e Inovação. É utilizada e aplicada em prol do desenvolvimento, da integração e 

personalização dos clientes e das empresas.  

Em contexto empresarial, a mesma é desenvolvida para a conceção, o desenvolvimento à medida, 

a integração, a formação de utilizadores e apoio na implementação e desenvolvimento de soluções 

empresariais baseadas em produtos Microsoft. 

 Neste sentido, a Omega S.A. possui experiência e competências técnicas certificadas em: 

Dynamics CRM – Customer Relationship Management (ou Gestão do Relacionamento com o Cliente, em 

português), SharePoint, Azzure e Office 365. Em articulação com a GRH, é um motor de potenciação de 

recursos e métodos, sendo que permite resolver problemas em tempo real e aceder a um conjunto de 

documentos afetos à GRH de forma rápida e eficaz, bem como, gerir os RH através de um sistema de 

gestão da entidade, o que contribui para a otimização de tempo, recursos e custos. 

Por fim, e concernente à área dos Eventos a Omega S.A. desenvolveu uma aplicação para 

Microsoft Dynamics CRM com soluções para a gestão sustentável de eventos: “gestão da sustentabilidade, 

gestão de inscrições, bilhética e pagamentos, gestão de check-in por QR-Code, avaliação de satisfação, 

emissão e gestão de certificados de participação, reporting generalizado, avaliação e encerramento”4. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Retirado de http://poise.portugal2020.pt/missao-visao-valores-e-lema , consultado a 24 de agosto de 2017. 
4 Retirado dos documentos de apresentação da entidade Omega S.A. 
 

http://poise.portugal2020.pt/missao-visao-valores-e-lema
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2.1.4. Estrutura organizacional 

Previamente à definição e descrição da estrutura organizacional da delegação onde decorreu o 

estágio curricular, é importante sublinharmos que a entidade Omega S.A. conta com um número maior de 

trabalhadores do que os que vamos apresentar neste contexto.  

 A delegação onde decorreu o estágio é constituída por sete colaboradores, incluindo nesta 

contagem o administrador da entidade, que por seu turno, representa a autoridade máxima da estrutura 

organizacional. Seguindo esta linha de raciocínio, classificámos a estrutura organizacional como sendo 

hierárquica dada a evidente centralidade de poder e tomada de decisões observada na figura do 

administrador.  

Entre os sete colaboradores existe uma prevalência de trabalhadores do sexo feminino 

comparativamente aos do sexo masculino, tal como ilustra o gráfico que se segue: 

 

 

 

 

 

No que tange aos departamentos nos quais se inserem os trabalhadores, o número de 

trabalhadores em cada setor é variável, sendo que alguns exercem uma ou mais funções simultaneamente. 

 Os departamentos associados à delegação de estágio são: Marketing, Coordenação e Gestão 

Pedagógica, Contabilidade, Gestão de Projetos e RH.  

O gráfico que se segue demonstra como estão organizados os trabalhadores pelos departamentos 

acima enumerados, eis a demonstração: 

 

7

4
3

Nº de trabalhadores

Divisão por sexo

Total Feminino Masculino

Gráfico 1- Divisão por sexo 
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Relativamente à questão das habilitações académicas dos profissionais da Omega S.A., todos os 

trabalhadores possuem habilitações superiores, coincidentes com as áreas dos departamentos que 

ocupam. Dada a totalidade de trabalhadores com habilitações superiores e a consonância com os setores 

em que exercem funções, não consideramos relevante criar um gráfico a demonstrar tais evidências. 

 

2.1.5. Gestão da Formação 

As políticas e práticas de gestão da formação da entidade são aplicadas de acordo com o 

referencial normativo, nomeadamente, a NP 4512 sistema de gestão da formação profissional, incluindo 

aprendizagem enriquecida por tecnologia- requisitos.  

O modelo do sistema de gestão da formação à luz dos requisitos da NP 4512 é instituído pela 

Omega S.A. segundo a metodologia conhecida como “Plan-Do-Check-Act” que pode ser descrito 

resumidamente da seguinte forma:  

 

“Plan (Planear): estabelecer os objetivos e os processos necessários para apresentar resultados de acordo 
com os requisitos do cliente e as políticas da organização; 

Do (Executar): implementar os processos; 

Check (Verificar): monitorizar e medir os produtos de formação profissional fornecidos, em comparação com 

políticas, objetivos e metas e requisitos para os mesmos, e reportar os seus resultados; 

Act (Atuar): empreender ações para melhorar continuamente o desempenho dos processos.”5 

 

                                                           
5 Retirado de NP 4512- Sistemas de gestão da formação profissional, incluindo aprendizagem enriquecida por tecnologia- Requisitos 

(Documento disponibilizado pela Omega S.A.). 
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Marketing

Gráfico 2- Nº de trabalhadores por departamento 
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2.1.6. Sistemas de GRH 

As políticas e práticas de GRH da entidade estão orientadas segundo um referencial normativo, 

designadamente, a NP 4427 Sistemas de Gestão de Recursos Humanos- Requisitos6, na lógica de “atrair, 

manter e desenvolver os RH da organização”7, assim como, adequar para a prossecução dos objetivos 

estratégicos da organização. 

 

2.1.7. Avaliação de Desempenho 

A AD é parte integrante do Sistema de Gestão e Avaliação de Desempenho (SGAD) que por sua 

vez está integrado no sistema de GRH no âmbito da NP 4427.  

O SGAD é gerido de acordo com o modelo misto por objetivos e por competências. Os objetivos 

estão orientados para os objetivos de negócio, dos trabalhadores e de acordo com o perfil de competências 

afeto a cada função, por seu turno, as competências estão associadas a perfis funcionais e a matrizes de 

competências.  

Ainda ao abrigo do SGAD, este é direcionado para a melhoria contínua do desempenho e comporta 

valores de transparência, flexibilidade, comunicação, objetividade, critérios, rigor e disciplina e elenca uma 

série de instrumentos técnicos de implementação, bem como, os documentos associados ao processo. 

                                                           
6 No capítulo teórico a questão da NP 4427 “Sistemas de Gestão de Recursos Humanos- Requisitos” terá maior enfoque e 
desenvolvimento. 
7 Retirado da NP 4427 Sistemas de Gestão de Recursos Humanos- Requisitos (Documento disponibilizado pela Omega S.A.). 

•Produto de 
formação

•Gestão de 
Recursos

•Medição, 
análise e 
melhoria

•Satisfação

Avaliação e/ou
certificação das
aprendizagens

Diagnóstico de
necessidades
de formação

Planeamento e
organização de
ações de
formação

Execução de 
ações de 
formação

Figura 1- Modelo de gestão da formação profissional NP 4512 (adaptado) 
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Neste seguimento, o modelo de SGAD está baseado nos seguintes procedimentos de 

implementação8:  

“1. Identificação das funções existentes; 

2. Criação de perfis funcionais; 

3. Avaliação das funções; 

4. Enquadramento das competências numa matriz de competências; 

5. Gestão por competências; 

6. Gestão por objetivos; 

7. Avaliação de Desempenho.” 

 

 Os documentos e instrumentos de trabalho associados ao processo de implementação são o 

catálogo de competências, os manuais do avaliado e do avaliador, a calendarização do SGAD, a matriz 

geral de objetivos, os perfis funcionais, a grelha de funções, a matriz de avaliadores e por fim, os formulários 

(questionários) de AD. 

O SGAD na ótica dos avaliadores permite identificar o grau de ajuste entre o posto de trabalho e a 

função exercida, o cumprimento de objetivos e os níveis de produtividade dos trabalhadores. Enquanto 

avaliados possibilita clarificar quais as exigências e responsabilidades definidas na atribuição dos objetivos 

e competências a desenvolver e demonstrar. Para a organização não só auxilia no alinhamento do papel 

de cada trabalhador com a estratégia e objetivos da empresa e no conhecimento do desempenho e dos 

níveis de produtividade profissional, como também, permite diagnosticar os pontos positivos e negativos e, 

por conseguinte, as necessidades formativas. 

No que toca ao ciclo de avaliação do SGAD, este está divido em quatro fases que exigem a 

aplicação de vários procedimentos por parte dos envolvidos, eis as fases e os respetivos procedimentos9: 

 

   “1. Definição de objetivos estratégicos 

- Estabelecimento das linhas estratégicas de atuação para o ano seguinte pela Administração; 

- Discussão com as diferentes áreas funcionais; 

- Revisão/validação de critérios tais como: funções, perfis, quem avalia, formulários de avaliação, 

competências e matriz de objetivos.” 

 

 

 

 

                                                           
8 Retirado dos documentos do SGAD da Omega S.A. 
9 Retirado dos documentos do SGAD da Omega S.A. 
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“2. Comunicação do início do ciclo de avaliação e negociação de objetivos 

- Envio/entrega dos respetivos documentos para todos os intervenientes do processo; 

- Estabelecimento efetivo dos objetivos para o ciclo de avaliação em questão de acordo com os 

objetivos estratégicos definidos pela Administração.” 

 

“3. Acompanhamento 

- Desenvolvimento de Planos de Desenvolvimento Profissional (PDP); 

- Monitorização de objetivos; 

- Reformulação, substituição, acrescento de objetivos; 

- Avaliação de objetivos de curto prazo; 

- Coaching e Feedback.” 

 

“4. Avaliação 

- Aplicação de formulários/questionários; 

- Balanço global e final acerca do desempenho anual e objetivos atingidos; 

- Avaliação individual de resultados; 

- Autoavaliação de desempenho; 

- Elaboração de PDP; 

- Elaboração do Relatório Final.” 
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Relativamente aos envolvidos no processo de AD as responsabilidades variam consoante o papel 

que assumem durante o ciclo de AD, de forma sistémica o quadro que se segue elenca as 

responsabilidades da administração, dos avaliadores, dos avaliados e dos RH: 

 

A
dm

in
is

tr
aç

ão
 

Planeamento Gestão Avaliação 

Definir objetivos da empresa; 

Definir objetivos e métricas; 

Definir intervalos da escala. 
 

 

Providenciar direção clara e 

realizar ajustamentos 

necessários ao sistema. 

 
 

Avaliar cumprimento dos 

objetivos da empresa; 

Avaliação dos coordenadores; 

Analisar e validar resultados 

globais. 

A
va

lia
do

re
s Definir e negociar objetivos 

para os avaliados; 

Identificar bases para realizar 

a avaliação. 

Monitorizar objetivos e 

competências; 

Providenciar coaching e 

feedback. 

Realizar avaliações dos 

avaliados e definir planos de 

desenvolvimento profissionais 

A
va

lia
do

s Compreender e assumir 

compromissos quanto aos 

resultados a alcançar. 

Ser um agente ativo no seu 

desenvolvimento. 

Receber e aceitar o feedback 

que lhe for dado. 

R
ec

ur
so

s 
H

um
an

os
 Distribuir e recolher 

informação; 

Providenciar suporte ao 

processo; 

Assegurar formação no 

sistema. 

Providenciar suporte em 

feedback; 

Providenciar suporte para 

questões de avaliação. 

Acompanhar avaliações; 

Recolher avaliações; 

Moderar análise de dados; 

Remeter informação para a 

administração; 

Dar feedback das avaliações. 

Quadro 1- Síntese das responsabilidades no âmbito do Sistema de Gestão e AD (adaptado) 

 

2.2. Problemática de investigação 

Eleger a problemática de investigação e intervenção exigiu a passagem por diferentes momentos, 

nomeadamente, períodos de reflexão, negociação e seleção de interesses e necessidades por parte da 

academia e simultaneamente por parte da organização. 

Assim, num primeiro momento refletimos sobre o que pretendíamos estudar e em que contexto 

trabalhar, o que resultou na escolha da área de GRH e cujo enfoque geral seria a AD, nomeadamente as 

conceções e práticas em contexto organizacional. Num segundo momento apresentamos este interesse, 

ao longo de uma reunião na Omega S.A juntamente com o administrador e a acompanhante de estágio e 
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a orientadora, da qual resultou a proposta de intervenção, a análise crítica da plataforma informática de 

realização e gestão da AD.  

A proposta realizada pelo administrador e pela acompanhante de estágio emergiu pelos seguintes 

fatores, designadamente, por se tratar de um produto desenvolvido recentemente pela entidade, dado então 

o seu estado embrionário, tornou-se pertinente e prolífico, no nosso ponto de vista, não só analisá-la 

criticamente por forma a validar as metodologias e práticas inerentes à mesma, mas também, contribuir 

para a sua melhoria e, consequentemente, melhorar o processo de AD.  

Esta sugestão nasceu, também, da necessidade sentida pela Omega S.A. no que toca ao 

conhecimento efetivo da potencialidade do novo processo de AD, nomeadamente, a realização da gestão e 

avaliação de desempenho através da plataforma informática. Neste sentido e sistemicamente, o enfoque 

geral do nosso estudo é efetivamente a temática da AD e o enfoque específico o estudo e análise crítica da 

aplicação informática.  

Ainda que o cerne deste estudo seja a GRH e a AD, também optamos por trabalhar no âmbito da 

educação/formação já que no estágio, para além das atividades realizadas em contexto de RH, também 

foram desenvolvidas atividades de gestão da formação, precisamente no âmbito do projeto PO ISE. 

Concomitantemente, sentimos a necessidade de implementar uma ação de formação por via de resolução 

de algumas lacunas no que respeita aos procedimentos de AD levados a cabo pela organização. 

 Concernente ao Mestrado em Educação- Formação, Trabalho e Recursos Humanos, com a seleção 

destas temáticas de investigação estamos em consonância com os pressupostos enunciados por este 

mestrado profissionalizante. 

 

2.2.1. Objetivos de investigação/intervenção 

Antes de delinearmos os objetivos da intervenção colocamos as seguintes perguntas de partida: 

“Quais as políticas e práticas de formação presentes na Omega S.A.?”, “De que forma é desenvolvida a 

gestão e avaliação de desempenho na Omega S.A.?”, “A AD desenvolvida pela Omega S.A. promove a 

cidadania organizacional ?”. 

Uma investigação proporciona o levantamento de perguntas tais como: “Qual é o meu problema? 

E o que devo fazer?” e investigar pressupõe algo que é investigado, uma intencionalidade de quem investiga 

e um conjunto de metodologias, métodos e técnicas (Coutinho, 2013). Perante este questionamento e 

entendimento os objetivos começaram a surgir:  

Neste seguimento, definimos como objetivos gerais os seguintes:  

1. Compreender o ciclo de gestão de formação aplicado na Omega S.A; 

2. Refletir e analisar o processo de realização e gestão da AD na Omega S.A; 
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3. Problematizar o processo da AD da Omega S.A. em termos de democratização e cidadania 

organizacional. 

No que diz respeito aos objetivos específicos:  

1. Conhecer as práticas de gestão da formação na Omega S.A.; 

2. Participar nas diferentes fases do processo de gestão de formação;  

3. Conhecer o modelo de AD utilizado na Omega S.A.; 

4. Identificar e validar a metodologia utilizada no processo de AD da Omega S.A.; 

5.  Documentar e fundamentar a metodologia de suporte à ferramenta informática;  

6. Caracterizar a ferramenta informática de AD; 

7. Refletir criticamente sobre as vantagens, benefícios e limitações da ferramenta informática; 

8.  Realizar propostas de melhoria da ferramenta informática; 

9. Construir um plano de formação como proposta de implementação futura na Omega S.A.; 

10. Promover a participação dos trabalhadores no processo de AD; 

11. Fomentar a reflexão, o debate e a troca de ideias nos trabalhadores e administrador em torno 

da AD; 

12. Transformar a AD num processo formativo e democrático. 

 

2.2.2. Público-alvo 

O público alvo foi selecionado por forma a abranger todos os trabalhadores da entidade, 

designadamente, todos os pertencentes à delegação onde realizamos a intervenção de estágio. Assim, 

selecionamos sete colaboradores, pertencentes aos departamentos: Administração, Marketing, Gestão de 

Projetos, Gestão e Coordenação Pedagógica, Contabilidade e RH.  
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3. Enquadramento Teórico 
 

 

3.1.  O campo da Educação e Formação de Adultos 

3.1.1. As políticas educativas portuguesas: principais abordagens e tensões 

A tese aqui apresentada, no âmbito das políticas educativas portuguesas, por um lado, terá como 

base o entendimento que “as alterações nas políticas educativas públicas no campo da educação de 

adultos são parte constituinte de uma nova estratégia macropolítica inscrita na complexa e contraditória 

alteração no equilíbrio de forças em que assenta a gestão estatal e governativa em contexto de capitalismo 

democrático”, alterações essas motivadas pela “relação entre a crise estrutural do Estado Capitalista 

Democrático, a regulação  social e a crise actual das políticas sociais” (Barros, 2010 p. 21).  

Complementarmente, teremos em consideração as incitações dos autores sobre as principais 

influências na alteração do papel do Estado nas políticas públicas de educação: 

 

“a) a construção de um espaço europeu de acção pública; b) a emergência de novas territorialidades; e c) 
a difusão dos ideais neoliberais. A partir dos anos 80 começa a delinear-se o processo de europeização, 
associado a uma progressiva implementação de normas comuns aos vários Estados-membros e a uma nova 
agenda política, contribuindo para a formação de um espaço público europeu de políticas” (Stoer & Correia, 
1990, p. 13). 
 

E, por outro lado, terá como linhas orientadoras, 

 
“duas ordens de transformações fundamentais que caracterizam a contemporaneidade, e pode ser expressa 
nos seguintes moldes: ao rumo tendencial da mudança sócio-política nas formações sociais capitalistas 
avançadas, que parece processar-se pela transição do modelo de Estado-Providência para o modelo do 
Estado Neoliberal, é funcional e operante o rumo tendencial da mudança paradigmática da educação 
permanente para o paradigma da aprendizagem ao longo da vida” (Barros, 2010, p. 21). 
 

E, ainda, pretendemos através da abordagem sumária acerca dos diferentes modelos analíticos 

de políticas de educação de adultos (EA)10 propostos por L. Lima e P. Guimarães, articular, a partir deles, 

                                                           
10 Modelo democrático-emancipatório” - educação como um direito social básico e como processo de capacitação; controlo do 

estado descentralizado da política da educação e formação.  Neste sentido, “the political priority of this model is to build a 

democratic and participatory society by means of a fundamental social right: education” (Lima & Guimarães, 2011, p. 42). 

“Modelo de modernização e controlo do Estado” – educação associada ao enriquecimento cultural e à modernização; controlo 

centralizado do estado da política de educação e formação. Assim, “this model stresses the functional nature of education, in which 

the welfare state fosters economic growth and full employment. This intervention aims at economic and social modernisation, 

looking at school education as the most valid instrument for this purpose” (idem, pp. 48-49). 

“Modelo de gestão de recursos humanos  – redução da realidade social e do campo da educação e da formação de adultos 

motivada pela perspetiva económica aliada à componente de rentabilização -“education and training target the productive sector 
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as principais mudanças políticas ocorridas no campo da educação e formação de adultos, seguindo, 

portanto, esta lógica “os conceitos de educação, formação e aprendizagem ao longo da vida, e o seu 

protagonismo relativo, encontram-se profundamente dependentes de distintos modelos de produção de 

políticas sociais” (Lima, 2007, p. 18). 

 De antemão podemos alegar, ainda que sistemicamente, que grande parte destas mutações no 

campo educacional ocorreram, segundo Barros (2010, p. 23) pelo “facto histórico do projecto sócio-político 

da modernidade ocidental se encontrar alicerçado, na sua matriz originária, num equilíbrio dinâmico entre 

regulação e emancipação”, porém a cedência de poder do Estado para o Mercado também é outra 

incidência de regulação moderna já que “operou-se também mediante um desequilíbrio entre os seus 

princípios basilares, que consistira globalmente no desenvolvimento hipertrofiado do princípio do mercado 

em detrimento do princípio do Estado, e de ambos em detrimento do princípio de comunidade” (ibidem). 

Em jeito de complementaridade, ainda que de forma contida, também nos iremos debruçar sobre 

o que diz respeito à mudança de paradigma encontrado nas instituições de ensino, nomeadamente “the 

transmission of knowledge is no longer designed to train an elite capable of guilding the nation towards its 

emancipation, but to supply the system with players capable of acceptably fulfilling their roles at the 

pragmatic posts required by its institutions” (Lyotard, 1984, p. 48).  

Neste seguimento, a instituição escolar pode ser compreendia como “empresa educativa”, ou 

como “escola cidadã”, ou ainda, como “escola S.A.”, as escolhas do modelo de instituição podem 

condicionar, como por exemplo, o “direito de cidadania organizacional; a escolha da cidadanização, da 

empresarialização ou da mercantilização dos direitos; a alteração do sentido da educação para a cidadania” 

(Estêvão, 2004, p. 5).  

Independentemente destas vicissitudes, continuam a ser alimentadas políticas educativas 

reduzidas à logica da racionalidade e de mercado e “nas suas metas de curto e médio prazo, assentam 

numa perspectiva em que crescentemente se torna visível a valorização do eixo escolaridade-mercado de 

trabalho (em vez de, por exemplo, o eixo educação-democracia)” (Stoer & Correia, 1990, p. 1). 

 O panorama aqui em diante apresentado está de acordo com as novas tendências no campo da 

educação e formação, nomeadamente “a cultura produtivista ou do rendimento da educação está na moda, 

em sintonia com o que ocorre noutros contextos onde os profetas e gurus da excelência Nestlé, do êxito do 

crocodilo sorridente Lacoste, ou da cadeia fast food da MacDonald e seus valores de plástico são vistos 

com apreço em detrimento das preocupações pela justiça social” (Estêvão, 2004, pp. 5-6).  

                                                           

and are viewed simultaneously as investments that can bring economic benefits to the companies that motivate the initiatives  

(idem, p. 59); papel central atribuído ao mercado de trabalho, à sociedade civil e ao indivíduo à procura de educação e formação-

“This model also stresses improving the knowledge people already have by developing specialised expertise. This involves two 

complementary aspects and aims to find ways that will increase productivity and competitiveness, keeping abreast of changes in 

contemporary societies related to the increase of information and importance ascribed to knowledge” (idem, pp. 58-59). 
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De facto, os movimentos que vamos analisar de seguida na esfera educacional não só podem 

levantar uma série de questionamentos éticos e morais, se pensarmos em questões ligadas à justiça e à 

criação (ou não) de oportunidades para a sociedade, mas também na possibilidade das novas agendas 

educacionais se mostrarem agentes de “mcdonaldização da sociedade” (Afonso, 2003, p. 42), isto é, 

criarem mecanismos de formatação das pessoas ao ponto de se tornar “indiferentes aos dialectos da 

justiça, à geografia das diferenças” (Estêvão, 2004, p. 6). 

 

3.1.2. Da educação permanente à aprendizagem ao longo da vida  

De forma a exploramos a mudança paradigmática repleta de contrariedades e tensas abordagens 

ocorrida no campo político, social e cultural da EA, parece-nos premente compreender tais mudanças 

peculiarmente, no início dos anos 60/70 e meados dos anos 80 em Portugal, sendo estes períodos 

marcantes nas abordagens em EA, ora no campo da educação permanente, ora na esfera da aprendizagem 

ao longo da vida. 

Contudo, antes de partirmos para a exploração de tal mudança paradigmática, devemos sublinhar 

que com os resultados das duas últimas conferências da UNESCO no âmbito da EA, é possível identificar 

a passagem de educação permanente para aprendizagem ao longo da vida e sobre este domínio. A este 

propóstio, Barros (2011, p. 189) denota “duas visões político-filosóficas que marcaram indelevelmente a 

história da educação de adultos, e para as quais contribuíram a UNESCO, a União Europeia e a OCDE: a 

perspetiva da educação permanente (lifelong education) e a perspetiva da aprendizagem ao longo da vida 

(lifelong learning).” Ainda na ótica da investigadora, a primeira abordagem é “herdeira de uma matriz 

eminentemente crítica assente nas teorias do conflito e na escola do pensamento marxista e neomarxista”, 

enquanto a segunda é “herdeira de uma tradição de matriz fundamentalmente tecnocrática e gestionária, 

assente nas teorias do consenso e na escola de pensamento funcionalista” (ibidem).  

Num contexto de grandes mudanças que se davam com o pós-guerra, a nível mundial, verifica-se 

um “processo de acomodação do sistema educativo às realidades sociais e económicas” que emergiam 

neste período (Campos, 2011, p. 1). Assim, “o crescimento económico que Portugal conheceu nesta fase, 

acompanhado de uma abertura da economia portuguesa e adesão a organismos internacionais, como a 

OCDE e a EFTA, revelou o atraso educacional do país e a carência em matéria de qualificação de recursos 

humanos” (ibidem).  No entanto, “ao longo da década de 60 e quase por toda a parte, a população vem 

tomando cada vez mais consciência da importância da educação de adultos e lhe vem reconhecendo o seu 

lugar no quadro geral da educação” tomando posição de destaque sendo considerado “de sector marginal 

e marginalizado passa para o centro da atenção das populações e poderes públicos” (Gusmão & Marques, 

1978, p. 44). Este protagonismo, acrescentam os autores, deve-se em parte ao “desenvolvimento nas suas 

diversas dimensões- económica, social e cultural” (ibidem).  
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Entrementes, na década de 70 emerge um verdadeiro “manifesto da educação permanente” que 

carateriza “um período marcado por iniciativas e movimentos sociais que tornaram possível articular a 

produção de práticas educativas inovadoras, com intenções de transformação social” (Canário, 2001, p. 

91).  Nesta altura áurea da educação permanente, de acordo com as diretrizes da UNESCO, cada Estado-

membro deverá: 

 

“recognize adult education as a necessary and specific component of its education system and as a 
permanent element in its social, cultural and economic development policy, it should; consequently, promote 
the creation of structures, the preparation and implementation of programmes and the application of 
educational methods which meet the needs and aspirations of all categories of adults, without restriction on 
grounds of sex, race, geographical origin, age, social status, opinion, belief or prior educational standard” 
(UNESCO, 1976, p. 4). 

 

Na perspetiva de R. Canário, a educação permanente “enfatiza a sua dimensão cívica, 

indissociável da construção de uma cidade educativa” (Canário, 1999, p. 88). Esta ideia é consubstanciada 

por L. Lima (2016, p. 63) que entende que “a educação permanente representa um contributo 

indispensável à humanização dos seres humanos e à realização da sua vocação intelectual, através da 

interpretação crítica do mundo e da participação ativa e responsável no processo da sua transformação”. 

Neste cenário de “humanização dos seres humanos”, de transformação e emancipação social 

através da educação, localiza-se o modelo analítico de políticas de EA democrático-emancipatório, sendo 

que visa a construção de uma sociedade democrática participativa, posiciona a educação e formação como 

um direito social básico, um processo de capacitação, um setor caracterizado pela heterogeneidade e 

diversidade e perspetiva a educação cívica básica como impulsionadora da democratização política e 

económica, da transformação das relações de poder e da mudança social (Lima & Guimarães, 2011). 

Por emergência da reconstrução das principais potencias mundiais no pós II grande guerra 

mundial, foram sentidas mudanças significativas no que respeita à ordem política e à estrutura social a 

nível mundial, ajustadas a uma nova forma de Estado. E esta nova forma de governação foi designada de 

Estado-providência assente na “prosperidade económica, na igualdade e no pleno emprego” (Guimarães, 

2011, p. 48).  Todavia a natureza do Estado continua em estado de “redefinição” (Afonso, 2003, p. 35).  

Em meados dos anos 80, dá-se, assim uma crise do Estado-providência nos países centrais 

surgindo então uma nova forma de políticas de Estado alinhado em políticas neoliberais assentes, 

essencialmente, no individualismo, na liberdade de escolha e na competitividade. E em Portugal verificou-

se que, no que toca ao modelo de Estado “este desenvolvimento a partir do modelo de Estado-Providência, 

de tipo social democrata, bem cedo suscitou críticas” relacionadas com o seu modo de funcionamento e 

posicionamento, já que “assumiu frequentes vezes feições meritocráticas e muito menos igualitárias do 

que se esperava e afirmava politicamente” (Lima, 2004, p. 21). 

Concernente às políticas neoliberais, A. Afonso (2003, p. 39) diz-nos que: 
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“Uma das características das políticas neoliberais tem sido a promoção de mecanismos de mercado no 
interior do espaço estrutural do Estado, liberalizando e promovendo pressões competitivas entre serviços, 
transformando os utentes em clientes, privatizando, adoptando instrumentos e princípios de gestão 
baseados na racionalidade instrumental e subordinando os direitos sociais às lógicas da eficácia e da 
eficiência. Surgem assim os designados quase-mercados” (ibidem). 
 

Sobre os “quase-mercados” o autor define-os como “uma espécie de ex libris do carácter híbrido 

público/privado, Estado/ mercado, inerente às políticas adoptadas na fase de expansão neoliberal” 

(Afonso, 2003, p. 39). Neste quadro, temos políticas educativas “orientadas segundo objectivos de 

empregabilidade, de emulação e de performance competitiva” (Lima, 2004, pp. 15-16). 

Aqui, “a educação de adultos, ou a educação permanente, entendida como um bem de e para 

todos, ou como um direito social de qualquer e de todo o cidadão, dá lugar a um direito do consumidor 

que procura, escolhe (e muitas vezes paga) a sua aprendizagem” (Veloso, 2004, p. 195), sendo que a 

política educativa enfatiza a relação entre sistema educativo e mercado de trabalho, sendo essa relação 

tutelada pelo Estado (idem, p. 189).  

Assim, constata-se que na secção sobre os desafios e as pistas para entrar no século XXI, se 

indicam as “prioridades da acção ao serviço do emprego” e que são: “apostar no ensino e na formação ao 

longo de toda a vida; aumentar a flexibilidade externa e interna; contar mais com a descentralização e com 

a iniciativa; reduzir o custo do trabalho pouco qualificado; renovar em profundidade as políticas de emprego; 

fazer face às novas necessidades” (Veloso, 2004, p. 189). 

Coaduna-se neste panorama neoliberal de políticas de EA o modelo analítico de GRH, cujo enfoque 

é a educação e formação ao dispor  do capital humano e de imperativos económicos, já que se atribui um 

papel central ao mercado, à sociedade civil e ao indivíduo à procura de educação e formação; apela-se à 

adoção de políticas ativas para a integração e convergência no contexto da UE e à promoção de parcerias 

entre o Estado e outros atores institucionais; promove-se a empregabilidade, a competitividade e a 

modernização económica através da educação (Lima & Guimarães, 2011).  

Neste cenário torna-se cada vez mais relevante “o formato da educação/formação/aprendizagem 

em kits pré-programados uma vez que estes possibilitam transformá-las numa mercadoria transferível para 

qualquer parte do globo e fugir, assim, à ditadura do mundo educativo tradicional” (Estêvão, 2004, p. 6). 

 Em suma, este modelo inscreve-se num “movimento globalmente concertado de reforma 

neoliberal do Estado e instrumentalização da educação e formação de adultos, segundo lógicas 

concorrenciais de acesso ao mercado de trabalho e a direitos sociais mercantilizados, esvaziando o campo 

da sua dimensão democrática e democratizadora na construção da sociedade portuguesa” (Lopes, 2014, 

p. 189). 

Perante as considerações tecidas anteriormente, se nos questionarmos sobre o posicionamento 

das políticas públicas de educação em Portugal e a relação entre as diferentes abordagens, no sentido de 

compreendemos se existe “continuidade” ou “rutura” entre ambas, temos como respostas: 
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Respondendo brevemente à primeira questão, segundo L. Lima (2004, p. 21) “a educação de 

adultos em Portugal nunca constituiu objecto de uma política educativa pública, global, coerente e 

sistemática, reconhecida enquanto política social de um Estado-Providência” e  “presentemente, em 

Portugal, o conceito de educação de adultos volta a ser evacuado dos discursos políticos, das acções 

legislativas e das medidas governamentais, cedendo protagonismo à mais individualista e solitária 

aprendizagem ao longo da vida; a qualificação de recursos humanos e a aquisição de competências para 

competir”(idem, pp.15-16).  

A autora R. Barros responde-nos à segunda questão dizendo que a transição entre os paradigmas 

“representa um claro retrocesso sobretudo pelo que configura de esmagamento do potencial da 

emancipação pessoal e social afeto aos pressupostos da educação permanente” (Barros, 2011, p. 189), 

portanto podemos a partir deste entendimento retirar como ilação a rutura “pura e dura” em termos de 

valores, ideologias, políticas, perspetivas, entendimentos, aplicabilidade, finalidade, entre educação e 

aprendizagem.  

Em suma, devido à condição pós-moderna, à globalização e à erosão do Estado “a educação, em 

sentido humanista, crítico e potencialmente transformador, chega a ser representada como um obstáculo 

à modernização do país, como uma pedagogia demasiado presa a compromissos sociais e a ideários 

emancipatórios e autonómicos ultrapassados, ou irrealistas” (Lima, 2004, p. 16), acarretando assim uma 

série de desafios e fronteiras a esbater no sentido de redefinir rumos e posicionamentos. 

 

3.2. A gestão da formação e a gestão de competências 
 

Num primeiro momento devemos sublinhar que a formação compreende várias fases, que 

sumariamente, podem ser definidos como o ciclo da formação. Neste sentido, os autores identificam quatro 

fases necessárias ao planeamento de uma ação de formação: 1) identificação ou diagnóstico de 

necessidades; 2) programação; 3) execução; e 4) avaliação. 

Do mesmo modo, Estêvão (2006) refere que fazem parte do processo de gestão da formação 

quatro grandes momentos de intervenção: 1) diagnóstico de situação de empresa/levantamento de 

necessidades; 2) plano integrado de desenvolvimento; 3) implementação de medidas (resultantes do 

plano); e 4) avaliação. 

 No que respeita ao nosso estudo, situamo-nos nas duas primeiras fases e dedicamos especial 

atenção à primeira etapa do ciclo de formação na medida em que a AD é, também, um instrumento de 

levantamento de necessidades de formação assim como sugere Bilhim (2006, p. 251) “há diversas 

técnicas para o levantamento das necessidades de formação: observação participante; pedidos das chefias; 

entrevistas; análise de funções; questionários de pesquisa […]; avaliação do desempenho”. A programação, 
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segunda fase do processo de gestão da formação, no nosso trabalho passa pelo plano de formação que 

construímos à luz da necessidade detetada no diagnóstico de necessidades. 

Numa segundo momento, perante as transformações socais, económicas, políticas e culturais que 

a sociedade contemporânea assiste diariamente, somos conscientes que se torna veemente um “processo 

de reestruturação produtiva”, que no âmbito organizacional é materializado por intermédio de “processos 

de racionalização organizacional e técnicas que incorporam ao ambiente empresarial novas tecnologias e 

novos modelos de gestão” que garantam um certo nível de competitividade atual e futuro (Brandão & 

Guimarães, 2001, p. 9).  

Não obstante das transformações que fomos referindo no campo da educação/formação, “novas 

formas de pensar e fazer, inicialmente introduzidas pela revolução industrial, sofrem agora alterações tão 

rápidas e radicais que fazem com que qualificações e competências anteriormente valorizadas se 

desactualizem e fiquem obsoletas” (Duarte & Torres, 2011)11. 

Uma das propostas para a obtenção de vantagem competitiva e constante 

atualização/adaptabilidade, parece caminhar em direção à “gestão estratégica de recursos humanos; […] 

gestão de competências; […] acumulação do saber; […] e gestão do capital intelectual” (Brandão & 

Guimarães, 2001, p. 9). Neste contexto, “é possível visualizar a gestão de competências e a gestão de 

desempenho como instrumentos que fazem parte de um mesmo movimento, voltado a oferecer alternativas 

eficientes de gestão às organizações” (ibidem).  

No que respeita particularmente à gestão de competências, neste quadro “além do nível individual, 

o conceito de competência aplica-se também à equipe de trabalho e à organização como um todo” (idem, 

p. 10).  

Sistematicamente, a gestão de competências e a gestão do desempenho cruzam-se “a partir da 

necessidade das organizações de contar com instrumentos para estimular o trabalhador a adotar ou 

reforçar determinadas atitudes” sendo que “as técnicas de avaliação de desempenho foram sendo 

aperfeiçoadas, valendo-se, principalmente, de contribuições das Ciências Sociais” nomeadamente das 

vantagens oferecidas pela formação profissional (idem, p. 12). Apesar de por vezes a gestão de 

competências e a gestão de desempenho parecerem fragmentadas teoricamente, “é possível perceber a 

relação de interdependência entre elas” (idem, p. 14): 

 

“A necessidade de associar o desempenho ou as competências humanas com o desempenho ou as 
competências da organização como um todo faz com que tanto a gestão de desempenho como a de 
competências estejam inseridas em um contexto de gestão estratégica de recursos humanos, entendida 
como a função de atrair, desenvolver e manter o pessoal necessário para atingir os objetivos organizacionais, 
por meio da utilização de sistemas de recursos humanos” (idem, p. 13). 

                                                           

11 Disponível em http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/detalhe/aprendizagem_ao_longo_da_vida_e_adaptabilidade , 

consultado a 9 de agosto de 2017. 

http://www.jornaldenegocios.pt/opiniao/detalhe/aprendizagem_ao_longo_da_vida_e_adaptabilidade


24 

 

 

Em suma, Le Boterf através da obra “Da Engenharia da Formação à Engenharia das 

Competências: Que Procedimentos? Que Actores? Que Evoluções?” elucida-nos que hoje em dia não se fala 

tanto de gestão da formação, mas gestão de competências, uma vez que, trata das mutações ocorridas 

também em contexto organizacional e no domínio da educação e da formação. E, também introduz o 

conceito de engenharia do âmbito das competências, da formação e/ou da GRH dizendo que “a engenharia 

é um conceito que «está a ser construído»” (Boterf, 2001, p. 355). Essa construção deve-se em grande 

parte às correntes de competitividade, motivadas pela veemência sentida pelos administradores das 

empresas, em realizar projetos de forma mais interativa, rápida, com vista à redução de custos e na lógica 

de “conceber e inovar mais depressa que os outros” (idem, 356). 

Assim, “desde o final dos anos 80, uma tendência emergiu pouco a pouco nas empresas e nas 

organizações: a engenharia da formação, mesmo mantendo a sua importância, viu o seu lugar relativizado 

em relação a uma abordagem mais ampla da engenharia das competências” (idem, p. 363). A passagem 

de engenharia da formação para a engenharia das competências surge neste seguimento, “a competência 

profissional tende a tomar um lugar de primeiro plano nas preocupações das empresas e dos indivíduos” 

(ibidem), por forma a responder precisamente aos novos desafios enfrentados.  

Concomitantemente, “as direcções operacionais dão-se cada vez mais conta que competência 

pode ser um recurso chave na obtenção do desempenho e de uma vantagem competitiva” (ibidem) e um 

suporte para fazer face “ao inédito que nunca pode ser eliminado” e enfrentar “as crescentes exigências 

de qualidade, da reactividade e de inovação” (ibidem), sendo que a noção de competência se torna, assim, 

a chave mestra e a nova ordem do dia a dia organizacional. 

A importância da obtenção de competências também se faz sentir nos indivíduos. Enquanto 

indivíduos à procura da profissionalização num contexto económico “difícil em que o emprego estável se 

torna incerto, possuir um leque de competências e poder utilizá-las tornou-se um trunfo que não pode ser 

descurado” (ibidem). Perante este cenário, “o capital de competências torna-se necessário para gerir da 

melhor forma a sua mobilidade profissional e a sua empregabilidade” (ibidem). 

Nesta vertente da engenharia das competências, não se trata apenas de reciclar vocabulário ou 

aumentar a nuvem de conhecimentos, a engenharia da formação passa de uma “engenharia de 

programação para uma engenharia de contexto”, isto significa que, as pessoas podem “profissionalizar-se” 

(idem, p. 367) se estiverem altamente motivadas, inseridas numa situação social e organizacional favorável, 

repletas (ou não) de oportunidades que criem sinergias para promover a diversidade de situações e 

modalidades de aprendizagem, articulando a teoria e prática e preenchendo e/ou moldando o perfil 

profissional das pessoas de acordo com as demandas do mercado de trabalho (idem, pp. 364-369). 
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No nosso estágio, através da AD conseguimos detetar uma lacuna nas práticas da Omega, S.A., 

nomeadamente no que diz respeito à participação dos trabalhadores no processo de AD, nomeadamente 

na participação da definição de objetivos e de competências a avaliar, o que, por conseguinte, despoletou 

a necessidade sentida por nós, de construir uma ação de formação afim de colmatar tais incidências críticas 

e sensibilizar, portanto, a organização para a importância da AD mais humanista e integradora (enviesando 

a sua centralidade), assim como para o valor intrínseco ao ato de responsabilizar os trabalhadores no 

processo. 

 

3.2.1. O processo de identificação ou diagnóstico de necessidades 

O levantamento de necessidades de formação “tem sido objecto privilegiado do debate 

comunitário nas áreas do ensino e da formação profissional. Esta relevância enquadra-se numa estratégia 

mais global de promoção de emprego e prevenção contra o desemprego no quadro comunitário” (Rodrigues 

et al., 1994, p. 139). 

Assim, a temática do levantamento de necessidades de formação está interligada com: 

 
“- A emergência de novas exigências do mercado de trabalho em termos de competências, conhecimentos 
e atitudes; 
- Suas implicações sobre a política de emprego; 
- O desafio que se coloca aos sistemas de ensino e formação profissional em responder com maior rapidez 
e eficácia a essas exigências” (ibidem). 
 

No que tange ao conceito de necessidades, estas são “resultantes do confronto entre expectativas, 

desejos e aspirações, por um lado e, por outro, as dificuldades e problemas sentidos no quotidiano 

profissional” (Rodrigues, 1991, p. 476). Pode admitir variadas “representações que divergem segundo o 

tempo, os contextos socioeconómicos, culturais” (Rodrigues & Esteves, 1993, p. 7). Perante os 

pressupostos acima descritos, “a noção de necessidade é, portanto, ambígua, se se compreender como 

algo que existiria independentemente do seu contexto” (Meignant, 1999, p. 110).   

O processo de levantamento de necessidades deve contribuir para a consciencialização de lacunas 

e sobretudo para a aceitação das mesmas, assim como, deve auxiliar na identificação de interesses e 

objetivos pessoais e profissionais. Neste sentido, o levantamento de necessidades visa “abrir horizontes 

para a auto-formação, através da consciencialização das suas lacunas, problemas, interesses e 

motivações” (Rodrigues & Esteves, 1993, p. 11). 

No que concerne ao contexto organizacional, “a formação liga-se, ao mesmo tempo, aos anseios 

de desenvolvimento e valorização dos trabalhadores e às necessidades das organizações, contribuindo para 

o sucesso de ambos: valorização individual das pessoas e valorização colectiva dos activos mais 

importantes da organização e consequentemente do seu poder competitivo” (Bilhim, 2006, p. 247). 
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Neste seguimento, Bernardes (2013, p. 63) argumenta que a análise de necessidades vai 

influenciar o modo como a formação se alinha com a realidade do trabalho. É um processo de 

esclarecimento e de negociação, A. Meignant consolida este entendimento ao afirmar que “a necessidade 

de formação é a resultante de um processo que associa os diferentes actores interessados e traduz um 

acordo entre eles sobre os efeitos a suprir por meio da formação” (Meignant, 1999, p. 109). 

Por fim, R. Canário acrescenta que a análise de necessidades e os respetivos resultados, depende 

de uma “construção social que implica um confronto de pontos de vista entre o pólo dos formadores, o 

pólo dos formandos e o pólo dos que encomendam a formação” (Canário, 1999, p. 115) estabelecida no 

decurso da análise de necessidades, portanto, contempla todos os atores envolvidos no âmbito do projeto 

de formação. 

 

3.3. Gestão de Recursos Humanos: Contextualização Temática 

A educação/formação agrega agendas diferentes e estabelece concomitantemente relações com 

“determinados valores, por vezes contraditórios, ligados quer ao mundo empresarial e gerencialista, quer 

ao mundo cívico e da cidadania” (Estêvão, 2001, p. 185) e decorrente destes movimentos ocorridos nas 

políticas associadas à EA, nomeadamente de educação permanente e aprendizagem ao longo da vida, 

percebemos que a educação/formação faz parte dos contextos organizacionais, assim sendo nos dias de 

hoje, abordar a GRH implica que ambas sejam uma das políticas fortes de RH. 

Efetivamente a educação/formação deve ser uma das políticas consolidadas de RH devido às 

inúmeras vantagens que oferece às organizações: 

 

“ela promove a eficiência; incrementa a motivação e a automotivação dos trabalhadores; aumenta as suas 
capacidades de saber, de informação, de expressão, de comunicação, de sociabilidade, de integração; 
propicia a emergência de projectos individuais (e também colectivos) no campo profissional; suscita 
alterações positivas ao nível do imaginário; questiona hábitos e modelos culturais; promove cultural e 
socialmente os trabalhadores; enfim, induz processos transformadores e mudanças organizacionais com 
efeitos apreciáveis ao nível da construção ou evolução das identidades colectivas” (Estêvão, 2001, pp. 186-
187). 
 

 

E, ainda, “são notórios ainda os efeitos da formação no plano das regulações sociais no interior 

da empresa, fidelizando os trabalhadores, tornando-os potencialmente mais lúcidos em relação à sua 

situação no trabalho, ainda que simultaneamente os torne porventura mais frágeis quanto às antigas 

estruturas de integração no grupo de colegas” (ibidem) assim, criam mecanismos de desenvolvimento 

coletivo e individual. 

No âmbito da temática da formação profissional contínua desenvolvida pelas organizações e 

respetivos empregadores, ao abrigo do regime jurídico estabelecido no Código do Trabalho em vigor, “no 

âmbito do Código do Trabalho a formação profissional assenta no dever do empregador de assegurar ao 
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trabalhador o direito individual à formação, mas também no dever do trabalhador de participar, de modo 

diligente, nas ações de formação que lhe forem proporcionadas”12 (ACT, 2015, p. 2).  

De acordo com a Lei nº7/2009 de 12 de fevereiro, nomeadamente no que diz respeito ao artigo 

131º: 

“1- No âmbito da formação contínua, o empregador deve:  
a) promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a 
sua empregabilidade e aumentar a produtividade e a competitividade da empresa;  
b) assegurar a cada trabalhador o direito individual à formação, através de um número mínimo anual de 
horas de formação, mediante ações desenvolvidas na empresa ou a concessão de tempo para frequência 
de formação por iniciativa do trabalhador; 
c) organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação anuais ou plurianuais e, 
relativamente a estes, assegurar o direito a informação e consulta dos trabalhadores e dos seus 
representantes; d) reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo trabalhador.  
2 — O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação 
contínua ou, sendo contratado a termo por período igual ou superior a três meses, um número mínimo de 

horas proporcional à duração do contrato nesse ano”.13 

 

 Neste seguimento, a nossa prioridade passa pela articulação das políticas de EA com a GRH por 

forma a mantermos presente a legitimidade do acesso a todos os trabalhadores à formação profissional. 

Assim, a nossa proposta de reflexão atravessa a área de RH e respetivas práticas, num contexto mais 

estratégico e não tão operacional (como se verificava antigamente), de modo a integrar precisamente a 

formação em contexto organizacional e concomitantemente apelar a práticas de GRH mais inovadoras, 

para efetivamente desenvolver as pessoas e as organizações.  

 Deste modo, apresentamos um conjunto variado de perspetivas acerca da GRH, sendo que a área 

de Recursos Humanos e os “principais aspectos da complexa função que é a Gestão de Recursos 

Humanos” é atualmente um palco científico e teórico-prático em que muitos especialistas e não 

especialistas da função, gestores, técnicos, colaboradores e investigadores, por um lado atuam e trabalham 

diariamente, e por outro demonstram interesse em desmistificar a dita “complexidade” inerente ao seu 

universo de “métodos e técnicas do fazer a gestão das pessoas” (Ceitil, 1991, p.17). 

Como havíamos mencionado anteriormente, são muitas as contribuições literárias levadas a cabo 

por distintos autores que aumentam a nuvem de conhecimento empírico e teórico no âmbito da temática 

de GRH, principalmente no que diz respeito à esfera organizacional, “todavia, a heurística dos conceitos e 

das abordagens em Recursos Humanos tornam-se suficientemente abrangentes para serem aplicados a 

diferentes realidades organizacionais” (ibidem).   

                                                           
12Disponível em 

http://www.act.gov.pt/(ptPT)/Publicacoes/Documents/Nota%20T%C3%A9cnica_001_2015_Forma%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20cont%C

3%ADnua%20no%20C%C3%B3digo%20do%20Trabalho.pdf, consultado a 16 de agosto de 2017. 
 
13Disponível em 
 http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-7-2009-de-12-de/downloadFile/file/Lei_7.2009.pdf?nocache=1234429631.38 , 

consultado a 16 de agosto de 2017. 

http://www.act.gov.pt/(ptPT)/Publicacoes/Documents/Nota%20T%C3%A9cnica_001_2015_Forma%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20cont%C3%ADnua%20no%20C%C3%B3digo%20do%20Trabalho.pdf
http://www.act.gov.pt/(ptPT)/Publicacoes/Documents/Nota%20T%C3%A9cnica_001_2015_Forma%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20cont%C3%ADnua%20no%20C%C3%B3digo%20do%20Trabalho.pdf
http://www.dgpj.mj.pt/sections/leis-da-justica/pdf-ult2/lei-n-7-2009-de-12-de/downloadFile/file/Lei_7.2009.pdf?nocache=1234429631.38
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O nosso propósito perante tais entendimentos é expor as diferentes possibilidades de GRH e situar 

a realidade das PME portuguesas neste campo abrangente, ressalvando sempre a condição em que as 

mesmas se situam, nomeadamente num “processo de mudança evidente em curso […] E para o 

acompanhar é cada vez mais necessário que a PME integre métodos de gestão de Recursos Humanos nas 

suas preocupações fundamentais de gestão empresarial” (idem, p.19). E tornar permanente o 

entendimento, com o qual nos identificamos, que existem pontos “aparentemente consensuais” tais como: 

“o papel vital das pessoas para a organização, a importância do conhecimento e a capacidade de a 

organização gerir em seu proveito, nestes tempos, como usamos de designá-los, de acelerada mudança, 

esta complexidade” (Sousa et al., 2006, p. 1). 

Neste seguimento e tendo em consideração que existe uma panóplia de agendas e abordagens 

sobre a temática de GRH torna-se perentório na ótica de contextualização, articulação e diálogo entre 

autores e, por conseguinte, consolidação temática, dissecar alguns entendimentos no que tange: (1) à 

evolução concetual de GRH, (2) a realidade atual e a importância da GRH nas PME portuguesas, (3) as 

políticas e práticas de GRH nas PME portuguesas (em contexto de mudança) à luz da análise dos modelos 

de GRH e (4) AD. 

 

3.3.1. Gestão de Recursos Humanos: Evolução Concetual 

Ao nível literário existem diversas perspetivas sobre a GRH, algumas delas comprovam a forma 

como esta foi ganhando relevo e sofrendo mutações terminológicas ao longo dos anos, sendo que se tem 

tornado numa área cada vez mais complexa. Contudo, as mudanças não se ficaram apenas pela 

terminologia, “a Gestão de Recursos Humanos tem vindo a evoluir, não só na forma de designação mas 

também ao nível da importância e intervenção na gestão das empresas” (Sousa et al., 2006, p. 9). 

 O conceito de GRH abarca inúmeras agendas que resultam de conceções variadas por parte de 

muitos autores, “ao consultarmos diversos manuais por onde no mundo se ensina gestão de recursos 

humanos, a primeira impressão com que ficamos é a de uma grande diversidade”, sendo que cada autor 

organiza as matérias da forma como considera pertinente (Bilhim, 2006, p. 6). Todavia, “a gestão de 

recursos humanos é, em geral, aceite como um tema central no estudo das organizações” (idem, p. 17) e 

diz respeito a todas as decisões de gestão que afeta a relação entre organização e trabalhadores. 

Na ótica dos autores Neves & Gonçalves “a temática da GRH tem sido objecto de teorização e de 

análise empírica”, por um lado são de natureza teórica já que centram o olhar para “conceptualizar a 

grande diversidade de práticas desta área e a sua relação com a competitividade” atual, e por outro lado 

de natureza prática associada à “necessidade de controlar os efeitos das suas práticas” determinadas pela 

estratégia de negócio, internacionalização e globalização das atividades e o respetivo efeito na produtividade 

organizacional (Neves & Gonçalves, 2009, p. 87). Segundo os mesmos, as duas vertentes de teorização e 

análise empírica afetas a estas realidades supracitadas são as que incitam a evolução do conceito (ibidem).  



29 

 

A designação de GRH “que descende do conceito de gestão de pessoal, antes dominante na 

literatura, está longe de apresentar um campo estabilizado de conhecimentos” (Bilhim, 2006, p. 18), sendo 

que “na gestão de recursos humanos, encontramos conceitualizações psicológicas, sociológicas, 

económicas, jurídicas e até oriundas da ciência política, que lhe conferem um carácter eclético” este 

ecletismo, elucida-nos o autor, deve-se “ao carácter extremamente variado e complexo dos problemas que 

constituem a agenda de investigação e de trabalho do pesquisador e do gestor de recursos humanos” 

(idem, pp. 18-19). O autor acrescenta que a “inexistência deste corpo teórico próprio constitui uma 

dificuldade que não é fácil de contornar, sobretudo num contexto económico marcado pelo aumento 

crescente da competição entre as nações e empresas” (ibidem). 

De certa forma, a sua evolução deu-se ao longo do século XX “em articulação estreita com a teoria 

e o comportamento organizacionais” bem como “pela globalização dos factores produtivos, as políticas 

nacionais de comércio externo, a gestão das pessoas, a tecnologia, a inovação e a educação” na lógica de 

representar “um papel crítico para o sucesso de qualquer país ou empresa” (Bilhim, 2006, p. 18).  

Simultaneamente, “esta evoluiu […], em simultâneo e de forma articulada com as teorias 

organizacionais (taylorismo, burocracia, relações humanas, abordagens sistemáticas e contingenciais, etc) 

e as teorias comportamentais (motivação e satisfação, poder e liderança, trabalho de equipa e participação, 

etc) que por sua vez resultam do estudo das estruturas e dos processos organizacionais” (Pinto, 2013, pp. 

23-24).  

É a partir dessa altura que efetivamente “surge a designação Gestão de Recursos Humanos em 

detrimento da noção de Gestão de Pessoal, assumindo um papel mais estratégico na organização e 

distanciando-se de um carácter mais administrativo e operativo” (Sousa et al., 2006, p. 9). Seguindo o 

raciocínio anterior, atualmente, ainda verificamos a tendência de GRH mais estratégica, separando-se, 

portanto, do registo mais administrativo e operativo da gestão de pessoal. 

Congruentemente, a mudança de paradigma, nomeadamente a passagem de Homem-

Trabalhador como complemento da máquina a Trabalhador-Cidadão como um ser humano dinâmico da 

organização, isto é, “de engrenagem sujeita ao determinismo cego de uma máquina”, os trabalhadores 

“passaram a ser cidadãos, parceiros activos, e são agora elevados a factor estratégico” (Bilhim, 2006, p. 

19) esta mutação ancorada a este “carácter estratégico” conferido ao fator humano “traduz o aspeto mais 

relevante da gestão de recursos humanos na actualidade” (ibidem).  

Neste domínio, infindavelmente “as pessoas constituem o recurso eminentemente dinâmico das 

organizações” (Chiavenato, 1991, p. 18), assim, a noção da importância do capital humano ganha corpo 

e terreno na medida em que “por outro lado, a qualidade das decisões estratégicas está ligada à qualidade 

dos recursos humanos existentes” (Bilhim, 2006, pp. 19-20). Deste modo, “a valorização do capital 

humano insere-se no que é hoje conhecido como economia da educação que, por sua vez, faz parte da 

economia de recursos humanos” (idem, p. 244).  
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A valorização do talento humano como estratégia de gestão de pessoas também se deu pela 

constante transformação do mundo, um mundo globalizado, no qual as empresas sobrevivem inseridas 

nele e em mercados competitivos que lhes apresentam consumidores exigentes e que esperam respostas 

arrojadas, inovadoras. Neste seguimento, “realizar o trabalho não é fácil actualmente. O mundo do trabalho 

de hoje exige mais. Pensamento mais criativo. Mais comunicação. Mais reacções do cliente. Mais acção 

de decisão. […]. Mais actuação sem paragem.”, assim empresas bem-sucedidas são aquelas que contam 

com uma eficaz administração empresarial, principalmente, que investe no capital intelectual (Cooper, 

1991, p. 13). 

Após a apresentação dos contornos de evolução da GRH ao longo dos tempos, torna-se pertinente 

mencionar os períodos que contribuíram para tal desenvolvimento e sublinhar que, na generalidade, os 

autores consideram três grandes períodos, inclusive a GRH: 

 

1. A Administração do Pessoal (fim do séc. XIX – 1950);  

2. A Gestão de Pessoal (1960 – 1980)  

3. A Gestão de Recursos Humanos (1980- até à atualidade) 

 

Tangente ao primeiro período a Administração do Pessoal – “corresponde a centrar as atenções 

e as práticas nos aspectos instrumentais das relações entre a pessoa e a organização” (Ceitil, 1991, p. 

22). 

Esta abordagem enquadra-se em padrões quantitativos e gestionários e assume “uma forma 

embrionária, correspondendo à sua concepção mais tradicional” (Brandão & Parente, 1998, p. 2). O 

tradicionalismo desta abordagem centra-se nos serviços tradicionais, como por exemplo, no recrutamento 

e seleção de pessoas. O enfoque direcionava-se para as capacidades motoras das pessoas por forma a 

responder às exigências das funções de trabalho. 

Efetivamente, a Administração do Pessoal está relacionada com a adaptação do trabalhador à 

produção como meio de elevar a produtividade, esta conceção levanta problemas na ótica dos autores A. 

Brandão e C. Parente (1998, p. 3), “pela reactividade” presente nesta forma de gestão “apostando, 

portanto, na recuperação de níveis de produtividade e não na investigação ou na inovação, é o da adaptação 

do homem à organização”. 

 No que diz respeito ao segundo momento a Gestão de Pessoal – “corresponde a centrar as 

atenções nos aspectos operacionais das relações entre a pessoa e a organização.” (Ceitil, 1991, p. 22). 

Como esclarecem A. Brandão e C. Parente (1998, p. 1) “a forma como a função Pessoal é concebida, o 

papel que se lhe atribui e o âmbito da sua acção nem sempre foram os mesmos. A concepção da função 

tem vindo a sofrer alterações ao longo do tempo sobretudo a partir dos chamados ‘30 anos gloriosos’”. 

Esta perspetiva “integra a gestão administrativa do pessoal com a vertente política de pessoal, que 
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compreende aspectos como o recrutamento, a gestão de carreiras, a remuneração, a avaliação de 

desempenho, a formação, entre outros” (Ceitil, 1991, p. 22).  

 De facto, é percetível a mudança de paradigma ocorrida neste período, as dimensões tradicionais 

e motoras (consideradas anteriormente fatores chave de desenvolvimento) foram descentralizadas, 

passando as questões intelectuais e culturais a conquistar terreno, bem como a gestão dos “recursos em 

termos de emprego […] formação, duração do trabalho e desenvolvimento e instrumentos de gestão 

específicos” a serem notados (Brandão & Parente, 1998, p. 3). É visível de igual modo, a presença da 

finalidade de gerar nos indivíduos determinadas capacidades e potenciar a sua empregabilidade. 

 O terceiro período a GRH- “corresponde a centrar as atenções nos aspectos energéticos das 

relações entre a pessoa e a organização” (Ceitil, 1991, p. 22). A energia na ótica do autor corresponde ao 

capital humano, “os recursos da organização são nesta óptica, portadores de energia que alimentam o 

sistema/organização” (idem, p. 23). 

A partir desta altura, nasce um novo paradigma que encara “a existência de verdadeiras sinergias 

entre o social e o económico”, aparecendo os RH como um recurso que é fundamental maximizar (Brandão 

& Parente, 1998, p. 1). É um “momento em que a função se começa a assumir gradualmente como uma 

das áreas estratégicas da empresa” (idem, p. 4). 

Na perspetiva de A. Brandão & C. Parente “a aceleração dos ritmos de mudança nos ambientes 

organizacionais e os desafios que as empresas têm que 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” (ibidem). Nesta 

abordagem o objetivo passa “não apenas o de conseguir a adaptação da empresa ao seu meio, mas 

também e sobretudo o de garantir a sua capacidade de antecipação das mudanças”, ou seja, assume uma 

função prospetiva (ibidem).  

Neves e Gonçalves (2009) mencionam um quarto período, iniciado na segunda metade da década 

de 1990, prolongando-se até aos dias de hoje e focaliza-se na gestão das competências e do conhecimento 

e no papel ativo dos RH na competitividade e na excelência. A par da gestão técnica e administrativa dos 

RH, emergem como requisitos desejáveis para o desempenho da função, aptidões estratégicas e de 

desenvolvimento organizacional, bem como a capacidade para gerir competências e o fomento da 

aprendizagem organizacional.   

A título de exemplo, M. Ceitil, também refere uma quarta abordagem da gestão de pessoas à qual 

intitulou de “A animação das pessoas e das equipas para o sucesso da empresa”, esta perspetiva decorre 

da abordagem da GRH, no entanto considera que o processo de conquista de objetivos organizacionais é 

“indissociável da realização de objectivos pessoais numa lógica de complementaridade” (Ceitil, 1991, p. 

23). 
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Em suma, a GRH apresenta uma visão estratégica e a Gestão de Pessoal operacional, logo 

estamos perante práticas distintas de gestão de pessoas. Segundo esta distinção, a GRH passa a estar 

integrada na gestão estratégica, faz o alinhamento claro com as novas conceções da gestão global e do 

funcionamento das organizações e adota uma perspetiva de individualização relativamente às pessoas na 

organização, “tornando-se a qualidade dos recursos humanos um fator estratégico” (Sá & Paixão, 2013, 

p.89).  Outros autores afirmam que a competitividade influenciou a evolução concetual, sublinhando que 

inicialmente a GRH teve efetivamente práticas administrativo-jurídicas, todavia, tem-se verificado de forma 

gradual a evolução da visão dos RH como fator estratégico, num contexto económico que evoluiu de uma 

“economia centrada no fator produção para uma economia centrada no fator mercado” (ibidem). 

 

3.3.2. Políticas e práticas de Gestão de Recursos Humanos nas PME 

O paradigma organizacional tem sofrido diversas alterações ao longo dos tempos. Uma das 

grandes alterações está relacionada com a forma como os RH são percecionados dentro de uma 

organização, ao par das mudanças económicas, sociais e culturais ocorridas ao longo dos tempos. Numa 

realidade socioeconómica em que as mutações na envolvente são uma constante, incita o tecido 

empresarial a uma outra perspetiva do que é o “sucesso”. Perante um contexto de mudança acelerada, 

entendemos que o sucesso empresarial é a resultante de um processo de adaptações do meio que lhe 

permite atingir de forma continuada os objetivos estratégicos estabelecidos, assim, “as Empresas são 

obrigadas a uma grande «ginástica» para responderem às novas tendências do mercado, à evolução da 

competitividade, à globalização, à europeização, à iberização, etc” (Camara et al., 1998 p. 31). 

Os autores acrescentam que “o reconhecimento de que não basta dispor da mais avançada 

tecnologia, de uma sólida base financeira, ou de uma posição dominante no mercado para assegurar o 

Sucesso, se as mesmas não forem sustentadas por uma força de trabalho motivada, com um perfil de 

aptidões virado para o futuro e elevada produtividade, constitui, de per si, uma notável alteração da 

mentalidade de muitos gestores” (idem, p. 33).  

À semelhança Gomes et al., (2008 p. 56) compactuam com a perspetiva de que “as pessoas são 

um factor chave para o sucesso organizacional. O impacto da gestão de pessoas no desempenho 

organizacional tem sido demonstrado empiricamente em múltiplos trabalhos de investigação”, onde estão 

patentes as vantagens competitivas que os recursos humanos podem trazer às organizações. 

Complementarmente os autores Sousa et al., (2006, p. 8) defendem que: 

 

“A Gestão de Recursos Humanos assume, assim, cada vez uma maior importância no desenvolvimento de 
uma cultura organizacional direcionada para a inovação e a aprendizagem contínua, e desempenha um 
papel fundamental ao nível das mudanças que ocorrem a nível interno e externo da organização e que 
provocam alterações nas estruturas organizacionais, nas relações de poder e nas práticas de organização 
do trabalho” (ibidem). 
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Neste contexto, as práticas de GRH podem ajudar as organizações a: 

 

“Melhorar a sua capacidade para atraírem e manterem pessoas com as competências (técnicas e 
comportamentais) que mais se adequam aos objectivos da organização, através da implementação dos 
processos de recrutamento e selecção mais adequados, bem como de um sistema de recompensas e de 
desenvolvimento de competências aliciantes; 
Estimular comportamentos alinhados com os objectivos estratégicos de longo prazo da organização, através 
do desenvolvimento de competências e de planos de carreira que permitam que as pessoas tenham uma 
perspectiva de evolução profissional futura; 
Adoptar sistemas de remuneração associados ao desenvolvimento de competências individuais, ao 
desempenho das equipas e da organização como um todo” (idem, pp. 8-9). 
 

 

Relativamente às políticas e práticas de GRH nas PME portuguesas, tencionamos refletir sobre 

esta questão sendo que o estágio foi realizado numa organização dessa natureza e assim, é-nos facilitada 

a compreensão das próprias políticas e práticas de GRH da Omega, S.A. Pretendemos ainda tecer uma 

reflexão à luz dos modelos possíveis e aplicáveis de GRH, articulando com as diferentes abordagens 

inerentes à evolução do conceito. 

 A GRH pode variar de organização para organização, esta diversidade prende-se com a ideia que 

“diferentes tipos de orientação em termos de gestão, partem de pressupostos e concepções distintas do 

que é uma gestão eficaz” (Camara et al., 1997, p.56). Efetivamente coexistem vários entendimentos sobre 

o que é uma gestão organizacional eficaz:  

 
“para uns, a gestão eficaz é aquela em que se desenvolve um elevado controlo e supervisão. Para outros, 
passa pela necessidade de definir regras, normalizar procedimentos para, de uma forma racional, se poder 
encontrar uma organização perfeita. Outros gestores partem do pressuposto que uma gestão adequada é 
aquela que se preocupa com o bem-estar e o relacionamento entre e com os seus funcionários” (ibidem). 
 

É sobre este entendimento que podemos identificar a existência de diferentes modelos de GRH, 

que por sua vez, veiculam diferentes ideologias sobre o que é uma gestão organizacional eficaz. Por um 

lado, segundo os mesmos autores, as teóricas clássicas “apresentam uma melhor forma de gerir as 

organizações assente numa forte racionalidade, regras e supervisão” cujo enfoque principal são os 

“processos, métodos, regras e controlo interno da organização” (Camara et al.,1997, p. 73).  

Por outro lado, Rocha (1999, p. 47), refere que a abordagem das Relações Humanas focaliza a 

preocupação nas pessoas, assim, “os teóricos das relações humanas vão analisar preferencialmente o 

factor humano”. O grande contributo da escola das relações humanas prende-se com a importância que a 

mesma atribui às pessoas, alegando que é do seu potencial humano que “depende o sucesso da 

organização” (idem, p. 54).  

Em contraponto com as teorias mais racionalistas, as perspetivas mais recentes inauguradas por 

Herbert Simon definem “que não existe uma forma óptima de organizar (One best way)” a gestão 
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empresarial e de RH depende das seguintes variáveis: “ambiente externo; factores tecnológicos; motivação 

e cultura organizacional” (Rocha, 1999, p. 57). Na mesma ordem de pensamento, o autor J. Bilhim mostra-

nos que cada organização deve apostar numa gestão que “analise a especificidade dos seus clientes e 

objectivos, articulando, de uma forma harmoniosa, as suas características com as necessidades dos 

consumidores” (Bilhim, 2006, p. 20). 

Perante o balanço crítico sobre a situação das empresas portuguesas no âmbito da GRH no que 

toca à sua evolução concetual, muitos autores expõem incidentes críticos relacionados com a “ausência 

de planeamento estratégico e o centramento das análises no nível interno da organização”, descurando as 

incidências externas, que inevitavelmente, influenciam a dinâmica de qualquer organização (Brandão & 

Parente, 2000, p. 11). 

   Identificam, ainda, ocorrências como: 

 

 “a presença predominante dos sistemas de especialização, avaliação e controlo típicos do taylorismo ao 
nível da organização do trabalho, para além da fraca circulação de informação - centralizada nos centros de 
poder - e da restrição acentuada das margens de autonomia e decisão que se refletiria na fuga à 
responsabilidade e à decisão, nomeadamente através da sua transferência para os níveis hierárquicos 
superiores. O clima organizacional seria caracterizado pela apatia e pela crítica passiva, refletindo, 
designadamente, os baixos níveis de formação técnica e de gestão” (idem, pp. 11-12).  
 

Segundo A. Brandão & C. Parente (1988), Portugal encontra-se num registo de função Pessoal 

“caracterizada por um pendor legislativo acentuado, associado a uma forte intervenção estatal que impõe 

constrangimentos que é imprescindível cumprir o que se, por um lado, é fundamental como meio de defesa 

das condições de emprego dos assalariados, por outro condiciona as empresas que pretendem 

implementar uma Gestão de Recursos Humanos desenvolvimentista” (idem, p. 15). 

Na mesma direção, J. Ferreira refere que os traços gerais de funcionamento organizacional da 

GRH em Portugal, apesar dos desenvolvimentos do conceito de gestão de pessoal, ainda perdura o 

predomínio de “modelos organizacionais de tipo autocrático e burocrático, que impedem a participação 

aos níveis dos processos de decisão, implementação, controlo e avaliação das formas de trabalho” 

(Ferreira, 1991, p. 165).  

Congruentemente, M. Ceitil partilha da mesma opinião, uma vez que na sua ótica “das 

perspectivas de gestão de RH […] aquela que é ainda a mais evidente nas práticas da maioria das nossas 

PME é a da Gestão Administrativa de Pessoal”, no entanto adverte para a aproximação com a gestão 

integrada de RH, “a proximidade da PME em relação ao negócio e a interactividade muito evidente dos 

seus processos, aproximam-na potencialmente daquilo que salientamos como a perspectiva sinergética em 

Gestão de Recursos Humanos” (Ceitil, 1991, p. 37). 

Apesar das mudanças ocorridas em Portugal nos anos 60 e 70, as transformações no âmbito dos 

RH não foram muitas tal como verificamos no estudo “Human resource management in small and medium 

enterprises in Portugal: rhetoric or reality?” realizado por C. Machado e P. Melo (2013). 
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 A partir da análise do estudo, concluímos que a GRH ainda não faz totalmente parte da realidade 

das PME, não é vista como um fator estratégico para a organização e apenas são aplicadas algumas 

práticas de RH, de forma parcelada e reativa e sobretudo informal. Ainda é concebida de forma burocrática 

e administrativa, o que, por conseguinte, coloca Portugal numa situação desfavorável, dado que “in 

Portugal, HRM is still at an early stage in its development and implementation” (Machado & Melo, 2013, 

pp. 117-119). 

O facto de não existir um ambiente favorável para o crescimento dos RH em Portugal, tal como 

discernem os autores, deve-se em grande parte às condições e estruturas económicas vigentes no nosso 

país sendo que são maioritariamente “composed of SMEs and family business, without a personnel 

function, does not seem to be a favourable environment for the growth of HRM in Portugal” (idem, p. 119). 

Contudo, apesar da GRH ser, por vezes, negligenciada pelos administradores das organizações, 

ganhou terreno em contexto dos negócios pela existência de uma economia global e “very dinamic and 

demanding, SMEs struggle with the need for constant change to be able to adapt and survive in the market” 

(idem, p. 118). Assim, 

 
“the search for competitive factos has led business owners to invest in training for their employees, as well 
as in quality processes, encouraging the formalisation of all critical business processes. Areas such as 
marketing or human resources (HR), once neglected by employers, have gained importance in the business 
environment” (ibidem). 

 

Em suma, os autores alertam que apesar de todos os condicionalismos presentes no âmbito da 

GRH nas PME portuguesas, existem efetivamente práticas de RH em contexto organizacional. Todavia, 

como já havíamos referido, “only apply some human resources parcelled and reactive practices, without 

any strategic integration” (idem, p. 117) o que nos leva a concluir que ainda existe muito trabalho a 

desenvolver para contornar tais limitações presentes na GRH das PME.  

Os desenvolvimentos podem, eventualmente, passar pela abertura de pensamento por parte de 

muitos administradores das organizações, pela desburocratização do processo, pela criação de relações 

mais efetivas entre chefias e subordinados, pela criação de ambientes favoráveis à autonomia, inovação, 

partilha, participação de todos e sobretudo, à cidadania organizacional “sobretudo se ela for capaz de 

multiplicar formas de co-existência e de co-desenvolvimento e potenciar formas micro-emancipatórias 

desafiadoras de formas alienadas e tecnocráticas de organização do trabalho, da submissão das relações 

de género, enfim, de formas de conhecimento e de práticas que sustentam a ilusão de autonomia dos 

trabalhadores” (Estêvão, 2001, p. 200). 
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3.4.  Avaliação de Desempenho: Concetualização 

Nas práticas de GRH existem dois exemplos que demonstram a aplicação da AD em Portugal. Por 

um lado, no contexto da administração público, vigora o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do 

Desempenho na Administração Pública (SIADAP), por outro lado no âmbito privado, nomeadamente no que 

respeita ao 3º setor, consagra a NP 4427 sistemas de gestão de recursos humanos- requisitos. Estes são 

dois exemplos de práticas orientadas para a obtenção da certificação da qualidade. 

Conforme o Artigo 1.º da Lei n. º66-B/2007 de 28 de dezembro “o SIADAP visa contribuir para a 

melhoria do desempenho e qualidade de serviço da Administração Pública, para coerência e harmonia da 

acção dos serviços, administradores e demais trabalhadores e para a promoção da sua motivação 

profissional e desenvolvimento de competências”. Alguns dos princípios do SIADAP presentes no Artigo 5.º 

apontam a: 

 

“b) Responsabilização e desenvolvimento, reforçando o sentido de responsabilidade de dirigentes e 
trabalhadores pelos resultados dos serviços, articulando melhorias dos sistemas organizacionais e processos 
de trabalho e o desenvolvimento das competências dos dirigentes e dos trabalhadores; 
d) Transparência e imparcialidade, assegurando a utilização de critérios objectivos e públicos na gestão do 
desempenho dos serviços, dirigentes e trabalhadores, assente em indicadores de desempenho;” 

 

E no que concerne aos objetivos, eis alguns exemplos:  

 
“c) Identificar as necessidades de formação e desenvolvimento profissional adequadas à melhoria do 
desempenho dos serviços, dos dirigentes e dos trabalhadores;  
d) promover a motivação e o desenvolvimento das competências e qualificações dos dirigentes e 
trabalhadores, favorecendo a formação ao longo da vida;  
e) reconhecer e distinguir serviços, dirigentes e trabalhadores pelo seu desempenho e pelos resultados 
obtidos e estimulando o desenvolvimento de uma cultura de excelência e qualidade;” 

  
No âmbito da NP 4427 “esta norma portuguesa foi desenvolvida para responder à necessidade 

sentida pelos interessados na existência de uma norma aplicável a Sistemas de Gestão de Recursos 

Humanos (RH) relativamente à qual possam ser avaliados e ter os seus sistemas certificados”14.  

Quanto aos seus objetivos e princípios (NP 4427, 2004, p. 5) “a) estabelecer um sistema de 

gestão de recursos humanos uniforme e abrangente a toda a organização; b) implementar, manter e 

melhorar, de forma contínua, um sistema de gestão de recursos humanos; c) assegurar-se de que a política 

de recursos humanos estabelecida é seguida; d) demonstrar essa conformidade;”. 

No que diz respeito à AD, os pressupostos presentes na NP 4427 referem que “a organização 

deve estabelecer e manter procedimentos que definam o sistema de avaliação de desempenho dos 

recursos humanos, incluindo a metodologia, os instrumentos e os critérios de avaliação” (idem, p. 12). E 

                                                           
14 Retirado de NP 4427 Sistemas de Gestão de Recursos Humanos Requisitos (documento fornecido pela Omega S.A.) 

 



37 

 

para a formação são definidos procedimentos tais como “estabelecer e manter procedimento documentado 

que defina: 

a) A forma como se identificam as necessidades de formação dos recursos humanos; 

b) Os mecanismos de controlo e de avaliação da eficácia e impacte da formação” (ibidem). 

  

  Não devemos deixar de mencionar que o Código de Trabalho, ao contrário do que se prevê no 

SIADAP, em certas medidas, pune o desempenho negativo representado por quebras exponenciais de 

produtividade ou até mesmo pelo desinteresse em exercer funções, através do outplacement de RH. A título 

de exemplo, no artigo 351.º da Lei n. º66-B/2007 de 28 de dezembro consta que: 

 

“[…] 2 — Constituem, nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do 
trabalhador: 
[…] d) desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, de obrigações inerentes ao exercício 
do cargo ou posto de trabalho a que está afecto; 
m) Reduções anormais de produtividade”.  

 

No nosso estudo tentamos, precisamente, desconstruir esta visão menos formativa de AD ao 

integrar práticas mais qualitativas sustentadas nas questões do acompanhamento e do feedback ao longo 

do processo, apelando, portanto, a uma avaliação de cariz formativo por forma a melhorar o desempenho 

dos envolvidos. 

A AD, tal como outra avaliação, não só deve contemplar metodologias que passem pela 

referencialização da avaliação sendo que “o conceito de referencialização sobrevém carregado de um 

sentido de ‘tornar exemplar’, com um efeito paradigmaticamente prescritivo, exatamente no sentido de 

formalizar e oficializar os resultados do processo de referencialização: método de delimitação dos 

referenciais, dos referentes e da determinação dos efeitos esperados da avaliação” (Ramalho, 2014, p. 

15). Não obstante, esta metodologia pode, por vezes, originar processos formatados e racionais. Todavia, 

o que se pretende com a referencialização é precisamente definir “um quadro de referentes anterior à 

avaliação, que será devidamente criteriado” (Reis, 2005, p. 161), nomeadamente o que se vai avaliar. 

Como também, respeitar a temporalidade e sequencialidade inerentes ao processo de avaliação 

de uma ação (antes, durante e depois). A avaliação deve ser diagnóstica, prognóstica, preditiva, formativa 

e sumativa, isto é, promotora de progressão e melhoria em todas as fases do processo, tal como é 

enfatizado no modelo de “avaliação plural” de Hadji (1994).  

No caso da Omega S.A., os referentes são precisamente os objetivos e as competências 

estabelecidos para cada trabalhador. O desejável, aquando do processo de definição de objetivos e 

competências a avaliar durante o ciclo de avaliação, é recorrer à “referencialização participada e criteriada” 

(ibidem) uma vez que, com este procedimento a “progressiva espiral de discernimento vai sendo realizada 

a partir de uma negociação e vai-se desenvolvendo num processo contínuo de reflexão” (Guerra, 2002, pp. 

280-281) entre os avaliadores e os trabalhadores. 
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Tais princípios acima descritos devem transparecer no âmbito da AD, por forma a garantir a 

efetividade do processo, é a partir deste entendimento inicial que nos orientaremos para tecer alguns 

comentários sobre a AD nas organizações.  

Na ótica de I. Chiavenato (1988, p.191) as práticas de avaliação de desempenho “não são novas”, 

existem desde que emergiram as relações contratuais, “desde que um homem deu emprego a outro” 

assim, o trabalho passou a ser avaliado.  

Entrementes, surgiram algumas indagações em torno do campo laboral, cujo principal enfoque 

estava nas dúvidas sentidas em relação ao desempenho do Homem, tais como: 

 

“Como conhecer e medir as potencialidades do homem? (…) 
O que leva o homem a ser mais eficiente e produtivo? 
Qual a força básica que impulsiona suas energias à ação? 
Quais essas necessidades de manutenção para um funcionamento estável e duradouro? 
Qual é o ambiente mais adequado para seu funcionamento?” (Chiavenato,1989, p.84) 
 

  Uma infinidade de respostas foram surgindo e de certa maneira contribuíram para “o 

aparecimento de técnicas administrativas capazes de criar condições para uma melhoria do desempenho 

humano dentro da organização” (ibidem). Concomitantemente, a AD foi considerada “uma técnica de 

direção imprescindível na atividade administrativa” (Chiavenato, 1993, p. 261) e uma das principais 

práticas de GRH, a “a pedra angular de qualquer sistema eficaz de gestão de recursos humanos”, que 

favorece tanto a organização, como os trabalhadores e o próprio meio envolvente (Bilhim, 2006, p. 259). 

Outros autores como Sousa et al., (2006, p. 118) também consentem que a avaliação de 

desempenho é “uma das mais críticas práticas de Gestão de Recursos Humanos” e permite, por um lado 

“medir o contributo individual e da equipa para a prossecução dos objectivos estratégicos da organização” 

e, por outro lado, “detectar lacunas de competências ou antever possibilidades de desenvolvimento de 

competências latentes no colaborador”. Estes argumentos permitem-nos validar o favorecimento múltiplo 

da AD em relação aos envolvidos no processo, neste caso em particular, ressaltam a organização e o 

trabalhador.   

Sendo a AD parte integrante do sistema de GRH, o processo deve ser aplicado “em termos 

organizacionais, e não simplesmente dentre de uma visão microscópia e departamental”, adotando um 

sistema “molar, global, organizacional, sistêmico” (Chiavenato,1989, p. 12). Neste quadro concetual, a 

eficácia do sistema de AD depende do diálogo estabelecido com as outras práticas de GRH e departamentos 

organizacionais, assegurando uma “perspectiva que se pretende integrada e coerente com os recentes 

desenvolvimentos das teorias e práticas neste domínio” (Ceitil, 1991, p. 17). Na mesma linha de 

pensamento situa-se A. Caetano (2008, p. 92), alegando que “na concepção do sistema de avaliação é 

conveniente ter em atenção a sua interação com cada um dos outros sistemas de gestão de recursos 
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humanos, de modo a implementar as necessárias alterações ou ajustamentos em cada um deles”, esta 

reflexão do autor enquadra-se na perspetiva holística da AD. 

Segundo B. Pontes (1999, p. 24) “a avaliação de desempenho é um método que visa estabelecer 

um acordo com os funcionários, de forma contínua, de acordo com os resultados esperados pela 

organização, acompanhar os desafios, corrigindo os rumos, quando necessário, e avaliar o desempenho”. 

Entendemos que deve ser um acordo mútuo, já que na ótica do autor R. Maddux (2001, p. 14) as avaliações 

de desempenho “são um laço de comunicação essencial entre duas pessoas com um propósito comum” 

e “uma oportunidade periódica para uma melhor comunicação entre a pessoa que fixa o trabalho, e a 

pessoa que o desempenha, para discutir o que se espera do outro e como essas expectativas estão a 

evoluir” e de igual modo, é um processo que começa “quando o empregado e supervisor chegam a um 

acordo mútuo das necessidades a satisfazer, se as espectativas não são claramente expostas, mutuamente 

percebidas e apresentadas em termos mensuráveis, o desempenho será difícil de avaliar” (idem, p. 23), 

assim a AD deve contribuir essencialmente para a fortificação das relações estabelecidas pelos 

trabalhadores da organização. 

Na mesma linha de pensamento, I. Chiavenato (1989, p. 89) também defende a pertinência do 

relacionamento entre chefias e trabalhadores, nomeadamente, que a relação patronal deve ser unânime, 

partilhada e bilateral, “não pode restringir-se ao simples julgamento superficial e unilateral do chefe a 

respeito do comportamento funcional do subordinado; é preciso descer a um nível maior de profundidade, 

localizar causas e estabelecer perspectivas de comum acordo com o avaliado”. Então, daqui podemos 

inferir que a avaliação de desempenho deve ser comunicada, partilhada, compreendida e acima de tudo 

levar “ambas as partes a sentir que ganharam alguma coisa” em prol da qualidade e harmonia das relações 

(Maddux, 2001, p. 15). 

Segundo a tese de R. Maddux (2001, p. 18), as “investigações realizadas mostram que mais de 

metade dos profissionais activos não sabe como o seu trabalho é avaliado”. O problema que emerge 

imediatamente desta ocorrência, prende-se com o que o autor Levy-Leboyer (1991, p. 94) alega, 

nomeadamente, “nenhum trabalhador será motivado se não se aperceber claramente da maneira como 

estão ligados o seu trabalho e o que a organização lhe dá em troca”. Ao par disto, as avaliações quando 

são recebidas “de maneira formal ou informal, da parte dos outros […] nunca é um processo neutro aos 

olhos desse alguém” (ibidem), de maneira que deve ser um processo partilhado e acima de tudo, negociado 

de acordo com as necessidades e aspirações sentidas.  

Neste seguimento, é importante clarificar e desmistificar os modos como são conduzidos os 

momentos da AD, “os empregados precisam saber o que se espera deles” (Maddux, 2001, p. 72) e quando 

têm a oportunidade de participar na condução desses momentos, bem como na definição de objetivos, 

geralmente apresentam bons resultados (tanto os colaboradores como as avaliações de desempenho), daí 

a importância da criação de uma comunicação interna transparente e efetiva. 
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3.4.1. Os Objetivos e os Benefícios da Avaliação de Desempenho 

Antes de partirmos para a apresentação dos objetivos da AD temos que sublinhar que “os objetivos 

do desempenho humano constituem uma variável dependente da própria política da organização, em geral, 

e da política de recursos humanos, em particular” (Chiavenato, 1989, p. 120). Os objetivos geralmente 

atendem às características da empresa, das pessoas, das políticas e práticas, da visão estratégica, dos 

stakeholders, clientes, do negócio, etc. 

A AD apresenta os seguintes objetivos “genéricos”: 

“1. adequação do indivíduo ao cargo; 2. treinamento; 3. promoções; 4. incentivo salarial ao bom 
desempenho; 5. melhoria das relações humanas entre superior e subordinados; 6. auto-aperfeiçoamento 
do empregado; 7. informações básicas para pesquisa de recursos humanos; 8. estimativa do potencial de 
desenvolvimento dos empregados; 9. estímulo à maior produtividade; 10. oportunidade de reconhecimento 
dos padrões de desempenho da empresa; 11. retroação de informação ao próprio indivíduo avaliado; 12. 
outras decisões de pessoal, como transferências, dispensas, etc.” (Chiavenato, 1988 p.195) 
 

Mas, também apresenta “objetivos fundamentais” divididos em três categorias ou “facetas”: 

 

“1. permitir condições de medição do potencial humano no sentido de determinar sua plena aplicação; 2. 
permitir o tratamento dos recursos humanos como um recurso básico da organização e cuja produtividade 
pode ser desenvolvida indefinidamente, dependendo, obviamente, da forma de administração; e 3. fornecer 
oportunidades de crescimento e condições de efetiva participação a todos os membros da organização, 
tendo em vista, de um lado, os objetivos organizacionais e, de outro, os objetivos individuais” (ibidem). 

 

Os objetivos inerentes ao processo de avaliação de desempenho podem apresentar naturezas 

distintas, a título de exemplo Levinson (1976, p. 110) assume que: 

 

“a avaliação de desempenho tem três funções básicas: (1) fornecer feedback adequado a todas as pessoas 
sobre o seu desempenho; (2) servir como base para modificações ou mudanças de comportamentos em 
direcção à adoção de hábitos de trabalho mais eficazes; e (3) fornecer aos gerentes dados que possam ser 
usados para julgar futuras atribuições e remunerações.” 

 

Em jeito de sistematização, os objetivos da avaliação de desempenho relativos a todos os atores 

organizacionais, segundo os autores M. Sousa et al., (2006, pp.118-119) “agrupam-se em quatro grandes 

domínios. A saber: 

• Cumprimento dos objectivos estratégicos da organização, onde os objectivos individuais decorrem 
directamente das grandes metas organizacionais; 

• Potenciar a inovação e a promoção da adaptação à mudança organizacional; 
• Superação dos desempenhos médios, para a alteração de comportamentos, na senda da excelência; 
• Melhoria da comunicação interna” (ibidem).  

 

Neste sentido, podemos inferir que objetivos individuais, objetivos de equipa e objetivos da 

organização no âmbito da AD devem coexistir entre eles e com o meio envolvente, se nos referimos à GRH 

estratégica e contingencial.  
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3.4.2. Tipos de Avaliação de Desempenho 

No que diz respeito à responsabilidade pela avaliação, por exemplo, “essas técnicas evoluíram de 

um modelo de avaliação de mão única, por meio do qual o chefe realizava unilateralmente um diagnóstico 

dos pontos fortes e fracos do subordinado, para outros modelos, como a avaliação bilateral, em que chefe 

e subordinado discutem em conjunto o desempenho deste último, e, mais recentemente, a avaliação 360°” 

(Brandão & Guimarães, 2001, p. 12). 

Deste modo, a AD pode ser feita por diferentes intervenientes do processo, a abrangência deve 

ser total. J. Rocha diz-nos que “a avaliação pode ser feita: 

• Pelos superiores que avaliam os subordinados; 

•  Pelos subordinados que avaliam os superiores; 

• Pelos próprios funcionários que se avaliam uns aos outros; 

• Combinação de formas diferentes de avaliação” (1997, p. 120). 

 

À semelhança, Gomes et al., (2008, pp. 509-513), dizem-nos que existem sete tipos de avaliação: 

avaliação pela chefia direta, avaliação pelo técnico do departamento de RH, avaliação pelos colegas e pares, 

avaliação pelos subordinados, avaliação por autoavaliação, avaliação pelos clientes e avaliação 360 graus.  

Os autores apresentam-nos diferentes formas para avaliar e que, poderão ser utilizadas consoante 

os objetivos da AD, da organização e do ambiente envolvente. Como tínhamos visto anteriormente, deve 

ser um processo em que todos participem, de modo a tornar significativo para todos. E, acima de tudo, um 

processo democrático. 

  

3.4.3. Métodos de Avaliação 

Neste momento em que já estamos esclarecidos sobre quem pode avaliar, sentimos agora a 

necessidade de conhecer os instrumentos e/ou métodos para avaliar. Deste modo, “a avaliação do 

desempenho pode ser feita por intermédio de métodos que podem variar intensamente não só de empresa 

para outra, mas dentro da mesma empresa, quer trate-se de níveis de pessoal ou de áreas de atividades 

diversas” (Chiavenato, 1988, p. 195). Os métodos de AD “têm assumido características diferentes 

consoante se focalizem num ou noutro dos elementos que o compõem o desempenho das pessoas no 

trabalho” (Caetano, 2008, p. 49). Esta diversidade, como consequência da diferença dos contextos 

organizacionais e toda a sua dinâmica, refletem-se na panóplia de abordagens referidas por diferentes 

autores. A título de exemplo, Fernandes & Caetano (2002, p. 363) enunciam um conjunto de instrumentos 

que podem ser utilizados na AD, designadamente: 

 

“1.Abordagens centradas na personalidade;  
1.1 Escalas ancoradas em traços (ou gráficos);  
2. Abordagens centradas nos comportamentos;  



42 

 

2.1 Incidentes críticos;  
2.2 Escalas de escolha forçada; 
2.3 Escalas ancoradas em comportamentos;  
3. Abordagens centradas na comparação com os outros; 
3.1 Ordenação simples; 
4. Abordagem centradas nos resultados;  
4.1 Gestão por objetivos.” 

 
 

Contudo, consideramos pertinente conceder especial enfoque à Gestão por Objetivos (GPO) e à 

Gestão por Competências, sendo que são estes os instrumentos de AD utilizados pela Omega S.A. Mas, 

primeiro torna-se importante saber o que se entende por gestão. O termo gestão, no seu sentido mais lato, 

“refere-se à coordenação de esforços de pessoas e no uso de recursos económicos e técnicos afim de se 

alcançarem determinados objectivos” (Ceitil & Custódio, 2007, p. 203). Constitui-se, portanto, como uma 

atividade sociotécnica uma vez que implica, a um mesmo tempo, lidar com pessoas e com recursos não 

humanos, assim como, com a interação dos dois (ibidem). 

 

3.4.4.  Gestão por Objetivos na Avaliação de Desempenho 

A gestão por objetivos (GPO) é utilizada no desenho e na aplicação dos dispositivos de AD. E, 

“Pesem embora as diversas definições apresentadas na literatura especializada, a gestão por objectivos 
poderá ser descrita como um processo participado, por meio do qual, trabalhadores e gestores de uma 
organização, identificam em conjunto objectivos colectivos e individuais, definem áreas vitais de actuação e 
resultados a alcançar, usando medidas como guias de orientação para as diversas unidades orgânicas, 
estabelecendo as contribuições para cada um dos membros envolvidos” (Vaz, s/d, p. 2). 
 

Esta metodologia de GPO “é ainda hoje o pilar em que a generalidade das Empresas assenta o 

seu sistema de avaliação de desempenho” tal como verificamos na Omega S.A. (Camara et al., 1997, p. 

259). 

A GPO é um mecanismo eficaz para “alinhar os objectivos dos colaboradores com os objectivos 

da empresa. Descobrir em conjunto qual a missão da empresa, participando nalgumas decisões, mas 

sobretudo, convidar os colaboradores a envolverem-se na estratégia e objectivos organizacionais” (Rosa, 

2016, p. 1)15. Este mecanismo apresenta um “estilo de gestão de cariz participativo e democrático, onde 

os objectivos não devem ser impostos aos trabalhadores, mas antes delineados e decididos em conjunto 

com a gestão de topo” (ibidem). Contudo, este estilo de gestão por objetivos nem sempre é verificável na 

entidade, como temos vindo a advertir ao longo deste trabalho. 

Os objetivos são desdobrados em individuais de forma permanente e “estão ligados ao domínio 

da função, ou seja, à competência técnica e às dimensões comportamentais necessárias para a executar 

com sucesso” e em anuais que “consistem nos factores de sucesso, que se traduzem no atingimento dos 

                                                           
15 Disponível em http://humangext.com/noticias/gestao-objectivos/, consultado a 7 de setembro de 2017. 

http://humangext.com/noticias/gestao-objectivos/
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objectivos anuais” (Camara et al., 1997, p. 259). Este procedimento é efetivamente notório nas práticas 

de gestão da Omega S.A. no âmbito da AD. 

Para que haja resultados positivos na implementação da GPO, é fundamental que se cumpram 

estes princípios:  

 

“Hierarquização de objetivos e finalidades organizacionais; 
Objetivo específico para cada individuo; 
Tomada de decisões de forma participada; 
Determinação de um Período temporal para a realização de tarefas; 
Avaliação do desempenho; 
Feedback dessa avaliação” (Rosa, 2016, p.1). 
 
 

O Método “SMART” (specifc, measurable, attainable, relevant and time based), através do qual, 

previamente se classifica cada objetivo que a equipa deve cumprir, permite assegurar a eficácia dos 

objetivos. Essa classificação é feita do seguinte modo: específicos; mensuráveis; atingíveis; realísticos e 

temporalmente definidos. 

 

3.4.5. Gestão por Competências na Avaliação de Desempenho 

O conceito de competência tem vindo a ser objeto de diversas definições e entendimentos, 

mudando de sentido de acordo com o domínio em que é utilizado e contexto a que se refere (Sá & Paixão, 

2013). Neste âmbito, as competências são, de acordo com a metodologia proposta, “modalidades 

estruturadas de acção, requeridas, exercidas e validadas num determinado contexto” (Ceitil & Custódio, 

2007, p. 41), ou seja, modalidades estruturadas de ação requeridas pelas empresas aos seus 

trabalhadores, num dado contexto, suscetíveis de serem observadas e validadas pela relação instrumental 

que apresentam relativamente a resultados mensuráveis. 

A avaliação de competências é uma etapa essencial do desenvolvimento pessoal e organizacional 

e é baseado na tomada de decisões consoante a avaliação de premissas envolvidas nas situações. No 

âmbito da avaliação de pessoas existem dois aspetos que devem ser considerados. Por um lado, “a 

necessidade de se utilizarem instrumentos de avaliação que possuam qualidade métricas e que garantam 

objetividade do processo” (o avaliador terá que ter domínio sobre esses instrumentos e conhecimento 

efetivo da cultura organizacional e objetivos estratégicos), por outro, “o avaliador deve ter em conta a 

dimensão humana e a singularidade do sujeito avaliado” (evitar criar protótipos padronizados e atentar 

única e exclusivamente na subjetividade inerente à natureza humana) (idem, p. 183). 

Compreender o papel das pessoas nas organizações é determinante para as empresas cuja visão 

estratégica, missão e valores organizacionais, conduziu a uma flexibilização da estrutura empresarial, e 

tendo em consideração que “o valor acrescentado está nas pessoas e nas suas competências e que a sua 
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diferenciação competitiva, está directamente relacionada com a qualidade do seu capital humano” 

(ibidem).  

Esta complexidade afeta à clarificação do papel dos trabalhadores na empresa, motivou a 

(re)formulação de processos, métodos e técnicas de avaliação de desempenho, de maneira a otimizar 

custos e recursos, como por exemplo, sistemas integrados de GRH assentes na gestão de competências. 

Através da avaliação de competências podemos obter uma visão mais lúcida sobre o potencial humano 

que existe na empresa e quais as necessidades de atualização por forma a cumprir os objetivos da empresa 

e atingir, futuramente, o nível das competências estratégicas para a organização. 

Estão ao nosso dispor uma panóplia de métodos e técnicas para avaliar as competências, contudo, 

o conceito Development Centre- A Avaliação de Competências na perspetiva do Desenvolvimento Pessoal, 

deve ser explicitado no sentido em que o objetivo se focaliza na identificação de potencial e no 

desenvolvimento de competências, pelo que é muitas vezes utilizada nas organizações, (tal como a nossa 

organização de estágio, como por exemplo, no contexto de reencaminhamento dos trabalhadores para o 

PDP) que pretendem identificar necessidades de formação. Note-se aqui a interligação entre a formação e 

os objetivos estratégicos da empresa, focalizado nas necessidades individuais de reforço de competências 

e respondendo a um plano de carreiras pré-definido (Ceitil & Custódio, 2007). 

Esta metodologia destaca-se pela “construção de um plano de desenvolvimento pessoal que visa 

uma adequação das competências do colaborador aos objetivos da organização e à evolução do ambiente 

de trabalho” (idem, p. 192), construído após uma negociação, à luz dos resultados obtidos, as 

competências atuais do colaborador e os gaps/desvios de competências em função dos objetivos 

estratégicos da organização, entre avaliado e avaliador.  Posteriormente são exploradas soluções 

construtivas para colmatar os desvios de competências identificados conciliadas com o plano de 

desenvolvimento individual do colaborador (ibidem). 

 Concluindo, “esta perspectiva de interligação permanente entre colaborador e organização como 

partilhando de objectivos conjuntos e sendo intervenientes de uma realidade partilhada permitirá esbater 

os aspectos menos positivos associados à avaliação de pessoas, à medida que o modelo de gestão de 

competências se consolida enquanto modelo de desenvolvimento de pessoas” (idem, p. 193), fomentando, 

portanto, as relações laborais e a aceitação das potencialidades e/ou limitações existentes e detetadas. 

 

3.4.6. Constrangimentos do processo de Avaliação de Desempenho 

A avaliação de desempenho assume segundo Mourão, Miranda e Ramalho (2015, p. 3) “um 

caráter de complexidade, devido aos seus custos temporais e monetários que acarreta aquando do seu 

planeamento e da sua realização”. Mas, ainda assim são outras as limitações responsáveis pela AD, 

nomeadamente: 
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“-Geração de resistência à avaliação por parte dos avaliados; 
-Os processos avaliativos tendem a provocar alguma ansiedade e resistência nestes, pois são elaboradas 
apreciações a seu respeito; 
-Escassa exatidão dos julgamentos concretizados pelos avaliadores; 
-Desconfiança no processo avaliativo, colocando em causa a motivação para participar neste, reduzindo a 
identificação dos colaboradores com a organização, levando a possíveis degradações de relações com 
superiores hierárquicos e subordinados e ainda reduzindo eventualmente os níveis de desempenho dos 
avaliados; 
-Privação de confidencialidade; 
-Discórdias de opinião; 
-As apreciações realizadas pelos superiores hierárquicos tendem a estar sujeitas a erros de cotação, 
designados por distorções avaliativas” (ibidem). 

 

Todavia, é uma metodologia inovadora e se aplicada de forma efetiva pode trazer uma panóplia 

de contributos para a organização e particularmente ao processo de AD, como temos vindo a mencionar. 

Pelo facto de contemplar diversos atores organizacionais, inclusive, os trabalhadores da organização, pode 

de facto contribuir para a condução do processo de AD mais democrático e participativo. 

 

3.5. Contributos teóricos mobilizados para a problemática de 
intervenção/investigação 

Muitos foram os contributos teóricos, não só utilizados para a dissertação do relatório, 

nomeadamente nos capítulos teórico e metodológico, mas também para o planeamento e a conceção de 

práticas e instrumentos de investigação/intervenção. Assim, de forma sucinta mencionaremos os quadros 

teóricos utilizados para o efeito. 

Em primeiro lugar, no diz respeito à educação e formação, apoiamo-nos nas conceções do autor 

J. Bilhim (2006), nomeadamente na importância da educação e formação para a preparação dos 

trabalhadores de uma dada organização face ao clima de mudança que assistem todos os dias a todas as 

horas, assim, “o que importa aqui relevar é o papel catalisador que os sistemas de educação e formação 

profissional desempenham numa sociedade em mutação, como se encontra a nossa. A renovação da 

competitividade e o restabelecimento de um nível de emprego socialmente aceitável dependem do 

investimento feito em educação e formação profissional” (idem, p. 245). Indubitavelmente, a educação e 

formação devem ser interpretadas como um investimento e não um custo a suportar, como um motor de 

desenvolvimento tanto para as pessoas como para a organização, dadas as potencialidades, no que diz 

respeito, ao desenvolvimento dos seus compradores.  

Também somos condescendentes acerca desta perspetiva, designadamente, “espera-se dos 

sistemas de ensino e educação e formação profissional que resolvam os problemas da competitividade nas 

empresas, a crise do emprego, o drama da exclusão social e da marginalidade, no fundo, que contribuam 

activamente para o controlo das mutações que a sociedade está atravessar” (ibidem).  

Em suma, no que diz respeito às estruturas e práticas de formação profissional consideramos que 

a gestão da formação no ponto de vista social “a responsabilidade principal ao nível da formação 
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profissional contínua cabe aos parceiros sociais, através do desenvolvimento de mecanismos, pela via da 

negociação colectiva, que facilitem o acesso de todos os trabalhadores à formação contínua e que 

confrontem o indivíduo com a sua responsabilidade pessoal na aquisição de novas qualificações e 

competências, aprendendo a apender e formando-se ao longo de toda a vida” (André, 1998 p. 30). 

Em segundo lugar, no que tange à AD, I. Chiavenato (1992, p. 179) elucida-nos que “na realidade, 

a avaliação de desempenho deve envolver cada pessoa da equipe, a própria equipe, o gerente e o 

departamento”, portanto deve envolver todos os trabalhadores no processo. Este envolvimento pode exigir 

mudanças, potencialmente promissoras dado que: 

 

“A empresa constitui o ambiente dentro do qual as pessoas trabalham e vivem a maior parte das suas vidas. 

Nesse contexto as pessoas dão algo de si mesmas e esperam algo em troca, seja a curto ou a longo prazo. 

A maneira pela qual esse ambiente é moldado e estruturado influencia poderosamente a qualidade de vida 

das pessoas. Mais do que isso: influencia o próprio comportamento e os objetivos pessoais de cada ser 

humano. E isto, consequentemente, afeta o próprio funcionamento da empresa” (Chiavenato, 1992, p. 8). 

 

Entendemos no cômputo da participação “um processo compartilhado entre gerente e 

subordinados. O gerente deve incentivar continuamente a participação dos seus subordinados” (idem, p. 

58) através de três aspetos fulcrais: 

“A) Envolvimento mental e emocional; 

B) A motivação para contribuir; 

C) A aceitação da responsabilidade” (ibidem). 

Estamos conscientes que “a tendência global que emerge é que uma boa gestão passa pela 

constituição de uma equipa altamente motivada que eventualmente poderá participar em graus diversos 

nos processos de tomada de decisão” (Jesuíno, Pereira & Reto, 1993, p. 192), e que “a liderança e a 

cultura organizacional emergem como dois conceitos estreitamente associados” (idem, p. 180). Uma 

equipa altamente motivada é indiscutivelmente mais forte e concomitantemente mais preparada para 

enfrentar os desafios impostos pelo mercado de trabalho, na lógica do lema universal de que juntos somos 

mais fortes.  

Quando o elo organizacional não é alvo de desenvolvimento e consolidação, pode eventualmente 

enfraquecer toda a atividade da organização, assim como, as relações laborais. No nosso parecer, a força 

está situada no ponto mais alto e também no ponto mais baixo da organização, estabelecendo relações de 

interdependência e complementaridade entre si. 

Perante “a complexidade da situação económica, política, social e cultural que actualmente 

vivemos aconselham a que os Recursos Humanos sejam hoje qualificados em outras áreas distintas das 
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tradicionais, tais como o saber agir (a iniciativa), o saber fazer fazer (chefiar eficazmente) e o saber aprender 

(ou capacidade de auto desenvolvimento permanente)” (Cardim, 1990, p. 14). 

 Neste sentido, um/a ótimo/a gestor/a de RH, por gestão entendemos “o conjunto de práticas 

adoptadas pelos gestores no exercício da sua autoridade” (Jesuíno, Pereira & Reto, 1993, p. 191), no 

âmbito da gestão por objetivos já que segundo estes autores uma “prática gestora muito referida é a gestão 

por objectivos. É possível que tal não corresponda a acepção estritamente técnica do conceito mas traduz 

de qualquer forma uma preocupação de clarificação e de estruturação que corresponde aliás as ideias mais 

recomendadas na literatura da especialidade” (idem, p. 192), deve essencialmente estabelecer objetivos 

exequíveis e ter “«uma percepção muito clara dos objectivos que se querem conseguir, e segundo é preciso 

conseguir mobilizar toda a equipa, primeiro para os perceber da mesma forma que nos percebemos e 

segundo para que formem uma equipa de forma a conseguir atingi-los.»”, assim como, tender  “«cada vez 

mais para a negociação, para o diálogo, para a concertação, para a dinâmica de grupo»”(idem, p. 181).  

Outras tendências também “apontam no sentido de considerar responsabilidade do topo da 

hierarquia estabelecer objectivos, traçar estratégias, introduzir mudanças” (ibidem). 

Em suma, uma das tarefas essenciais do/a gestor/a de RH “é conseguir tirar partido desses 

recursos, obtendo sinergia a partir do trabalho dos grupos coesos. Para além disso o gestor pode e deve 

desenvolver o potencial dos subordinados quer através do exemplo ou do encorajamento quer através duma 

política hábil e gradual de maior responsabilização, associando cada vez mais os subordinados ao processo 

de tomada de decisão” não só deve motivar, mas também transferir responsabilidades para o trabalhador 

por forma a demonstrar que confia nas suas capacidades (idem, 194).  

A nossa prática foi conduzida segundo estes entendimentos iniciais, uma vez que pensamos na 

educação/formação como meios de mudança, cujos efeitos se repercutissem na organização e 

principalmente nos trabalhadores, na lógica de os tornar mais conscientes e integrados. Também, como 

forma de alteração do modo de realização do processo de AD na entidade, ou seja, a passagem de um 

processo centralizador para um visivelmente mais democrático e participativo.  

Concernente à primeira fase do ciclo de formação, neste âmbito assumimos um levantamento de 

necessidades em formação numa lógica construtivista (Correia et al., 1999), na qual as necessidades de 

formação são expressas por carências e acompanhadas pela existência de discrepâncias entre o desejado 

e o real. Por um lado, encaramos a necessidade como uma discrepância, isto é, “uma discrepância 

mensurável entre os resultados actuais e os resultados esperados ou considerados convenientes” 

(Rodrigues & Esteves, 1993, p. 16). Por outro lado, aproximamos o conceito de necessidade com o de 

problema a resolver. Assim sendo, a resolução de um problema resume-se no “processo de passar das 

condições actuais a outras que se desejam” (ibidem). 

Ainda segundo Zabalza (1992, p. 62) uma necessidade é constituída por uma “discrepância que 

se produz, entre a forma como as coisas deveriam ser (exigências), poderiam ser (necessidades de 
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desenvolvimento) ou gostaríamos que fossem (necessidades individualizadas) e a forma como essas coisas 

são de facto”, o nosso posicionamento é precisamente gerir estas vicissitudes, ou seja, harmonizar o que 

é real (o que se passa na Omega S.A.), com o que somos permitidos, o que desejamos e o que somos 

capazes de fazer no âmbito da nossa intervenção. 

Correia et al. (1999, p. 13) refere que a análise de necessidades em formação, ou seja, numa 

lógica construtivista, privilegia “lógicas menos formalizadas, susceptíveis de restituir as subjectividades dos 

sujeitos em formação, a expressão dos seus desejos: a análise de necessidades em formação é um trabalho 

pedagógico de animação”, neste sentido criámos efetivamente as condições necessárias para que os 

trabalhadores conduzam a ação conforme as suas aspirações.  

O plano de formação que construímos assentam nos pressupostos acima referidos e tiveram como 

base o modelo MTP2- Modelo de Trabalho Pedagógico de tipo iniciativo e de orientação pessoal de Marcel 

Lesne. Selecionamos este modelo uma vez que, a natureza do próprio modelo propicia a participação ativa 

e dá voz aos sujeitos da formação, está voltado para o desenvolvimento do “eu”, despoleta a utilização da 

avaliação qualitativa (o que favorece a interpretação de todos os sinais dados pelos formandos), 

descentraliza o poder (sendo que não reside apenas no formador) e os grupos têm a possibilidade de gerir 

a ação de formação consoante as necessidades e interesses.  

Neste âmbito criamos espaço para a: negociação de interesses (entre organização e indivíduos); 

criação da cidadania organizacional; partilha do poder (entre formador e formandos); transformação; 

emancipação; debate conjunto; diálogo e socialização; reflexão crítica; expressão de pensamentos e 

sentimentos. 

Ainda ao abrigo dos planos de formação, estes respeitaram os procedimentos de construção de 

um plano formação, que segundo as palavras de J. Bilhim (2006, p. 252): “na elaboração do plano deve-

se: definir os objectivos; estabelecer critérios de medida de controlo; desenvolver os conteúdos da 

formação; identificar os suportes pedagógicos; indicar quem vai dar e receber formação e quando vai a 

formação custar”. No nosso caso em particular, não definimos critérios de medida e controlo, sendo que é 

uma formação livre e formativa e adaptativa aos estímulos dos trabalhadores, nem tão pouco os custos de 

formação, uma vez que seriamos nós a ministrar a formação e a suportar eventuais custos afetos a 

suportes/materiais pedagógicos.  

Reconhecendo que a técnica de Avaliação 360º “envolve mais fontes de informação do que os 

sistemas de gestão de desempenho tradicionais” e, por conseguinte, “isso significa um grande potencial 

para identificar áreas problemáticas (ou pontos fortes do empregado) do que se estivessem envolvidos 

apenas o gestor e o empregado” (Robert, 2002, p. 151), partimos deste consenso para integrar esta 

abordagem de avaliação na aplicação de AD da entidade Omega, S.A., que entrementes passaremos a 

explicar detalhadamente no capítulo de apresentação e discussão do processo de investigação/intervenção. 
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4. Enquadramento Metodológico do estágio 
 

 

É consensual que dispomos de uma panóplia de metodologias no campo de investigação em educação 

e formação com potencial para dinamizar uma intervenção/investigação. Todavia, devemos estar conscientes 

que “a investigação em Educação é um campo de acção e pensamento multi-referenciado se tomarmos em 

consideração a diversidade de perspectivas disciplinares, epistemológicas e metodológicas que integra, de 

formas múltiplas e frequentemente imbuídas de tensões e ambiguidades” (Alves & Azevedo, 2010, p. 1). A 

multireferencialidade, a nós parece-nos claramente uma vantagem presente na nossa investigação, sendo que 

“a inter-ligação entre perspectivas pode alargar as possibilidades de compreensão dos fenómenos” (ibidem). 

Da mesma maneira que existem diferentes perspetivas e abordagens metodológicas, também “a 

comunidade científica é composta por profissionais de vários contextos de educação/formação e segmentos do 

sistema educativo” (ibidem). Assim, cabe-nos eleger quais as metodologias que façam jus à identidade, 

finalidade e necessidade intrínsecas à nossa investigação, atendendo claramente ao contexto profissional em 

que nos inserimos, bem como ao nosso perfil académico e profissional. 

As metodologias aplicadas em prol do desenvolvimento da investigação foram pensadas à luz de uma 

abordagem de educação holística, já que “uma abordagem holística de investigação em educação se centra na 

dinâmica emergente da interacção entre, pelo menos, três grandes unidades analíticas: os indivíduos, os 

contextos e o conhecimento” e efetivamente a nossa investigação desenrolou-se em torno destas três grandes 

unidades analíticas (Alves & Azevedo, 2010, p. 7). 

 

4.1.  Paradigmas de investigação 

Na perspetiva da investigadora M. Melo (2013, p. 2): 

 
“Observa-se que uma investigação é um processo por meio do qual tentamos descobrir realidades, mesmo que 
parciais, mas ainda realidades sob um determinado ponto de vista. Logo, uma análise no campo das ciências 
sociais pode ser entendida como um método de pensamento reflexivo ao qual se chega por determinados 
procedimentos formais. Tais procedimentos podem partir de uma perspectiva qualitativa ou quantitativa (ou das 
duas simultaneamente)”. 
 

Seguindo esta lógica, a nossa intervenção/investigação engloba características do paradigma 

quantitativo e do qualitativo, uma vez que ambas as abordagens podem ser vistas como complementares, ou 

até mesmo simbióticas (Poeschl, 2006), embora o primeiro ocupe um espaço menos visível em relação ao 

segundo. Devemos sublinhar que o nosso objeto de estudo- a aplicação informática de realização da AD- 

contempla um hibridismo no tratamento da informação, sendo que utiliza tanto do paradigma quantitativo como 

do qualitativo, ainda que o primeiro seja mais evidente do que o segundo, portanto nada mais proposital do 

que utilizarmos ambos os paradigmas no nosso estudo. 
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A abordagem qualitativa terá um lugar privilegiado na investigação sendo que proporciona uma maior 

interligação entre teoria-prática e entre investigador-investigado (Coutinho, 2013) e, permite-nos penetrar a 

realidade estudada. 

Todo o projeto de investigação obedece aos pressupostos teórico-concetuais de um determinado 

paradigma, Morgado (2012, p. 26) descreve que “paradigmas não são teorias; são mais formas de pensar ou 

modelos para a investigação que, quando se aplicam, podem conduzir ao desenvolvimento de teorias”, neste 

sentido a aplicação dos paradigmas nesta intervenção foi pensada para responder aos nossos objetivos e a 

coincidir com a dimensão holística de investigação que nos propusemos a desenvolver.  

Ambos os paradigmas procuram “mostrar pressupostos de uma realidade a ser tratada, entender 

como a ciência deve ser conduzida e o que edificam os problemas, as soluções e os critérios de prova legítimos” 

(Melo, 2013, p. 3). De igual modo, ambos apresentam características próprias que contribuem para os 

distinguir quanto à sua natureza investigativa: “acerca da natureza da realidade, temos na perspectiva 

quantitativa uma realidade que tende a ser tratada como algo mais objetivo e singular, ao passo que na 

qualitativa essa seria mais subjetiva e múltipla” (ibidem). 

Concernente ao paradigma quantitativo, é um paradigma positivista e tem como objetivo a 

“identificação e apresentação de dados, indicadores e tendências observáveis” (Sousa & Baptista, 2011, p. 

53), o processo de recolha de dados é levado a cabo através da observação de dados mensuráveis e concretos 

num tom de sistematização da informação. No nosso caso em particular e no que concerne ao nosso objeto de 

estudo, o próprio incita a aplicação do paradigma quantitativo, uma vez que por um lado, os resultados da 

aplicação são tratados estatisticamente a partir de dados concretos e mensuráveis e, por outro, apresentados 

de forma sucinta e sistémica para proporcionar uma leitura/reflexão dos dados objetiva e rápida.  

Por sua vez, o paradigma qualitativo “centra-se na compreensão dos problemas, analisando os 

comportamentos, as atitudes ou os valores” (Sousa & Baptista, 2011, p. 56) e apresenta como finalidade 

máxima tirar o sentido de uma situação particular (Aires, 2015). No mesmo quadro teórico, C. Coutinho (2008, 

p. 7) acrescenta que “o paradigma qualitativo pretende substituir as noções de explicação, previsão e controlo 

do paradigma quantitativo pelas de compreensão, significado e acção em que se procura penetrar no mundo 

pessoal dos sujeitos”. 

  Na esfera qualitativa, cabe-nos interpretar a aplicação informática na íntegra, no sentido de a 

percebermos, para então podermos contribuir para o seu aperfeiçoamento estrutural e funcional. 

Concomitantemente, contornamos o tom redutor associado ao paradigma quantitativo, no que toca à 

generalização e superficialidade de dados obtidos. 

Ainda à guisa de comparação entre os dois paradigmas, a investigação quantitativa tem como pilar a 

medição, a quantificação, a mensuralidade e a objetividade e neste sentido, o método quantitativo pode ser 

entendido como “estabelecedor de comportamentos que podem ser medidos através de números” (Rodrigues, 

Monteiro & Melo, 2013, p. 12). Este entendimento alude ao que nos parece necessário na nossa investigação, 
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nomeadamente reconsiderar o entrave qualitativo sobre a impossibilidade de quantificar e medir em ciências 

sociais. 

Por oposição, a investigação qualitativa tem na sua essência, segundo Bogdan & Biklen (1994), cinco 

características: (1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural e o investigador é o principal agente na recolha 

desses mesmos dados; (2) os dados que o investigador recolhe são essencialmente de carácter descritivo; (3) 

os investigadores que utilizam metodologias qualitativas interessam-se mais pelo processo em si do que 

propriamente pelos resultados; (4) a análise dos dados é feita de forma indutiva; e (5) o investigador interessa-

se, acima de tudo, por tentar compreender o significado que os participantes atribuem às suas experiências.  

Contudo, somos cientes que na investigação no campo das ciências socias e humanas, existem 

grandes tendências de o investigador sentir-se desorientado dada a incoerência ou ambiguidade “que trabalhos 

de natureza interpretativa/compreensiva possam fazer sentir” propiciadas pelas próprias situações (Alves & 

Azevedo, 2010, p. 20). 

 

4.2. Métodos e técnicas de investigação 

A metodologia de investigação passará também pela utilização de vários métodos e fontes de modo a 

“garantir a confrontação de dados obtidos a partir de fontes diversificadas e/ou técnicas diferenciadas” (Alves 

& Azevedo, 2010, p. 21) assegurando assim, um meio de aumentar a complexidade, riqueza e rigor da 

compreensão do objeto de estudo, contribuindo ainda para o aumento da sua validade. Estamos perante a 

triangulação de dados “que evidenciam uma confluência das múltiplas fontes de evidência e que servem de 

suporte às interpretações que o investigador vai fazendo” (Alves & Azevedo, 2010, p. 21).  

Em termos concetuais L. Pardal & E. Correia (1995, p. 10) consideram que “o método consiste, 

essencialmente, num conjunto de operações, situadas a diferentes níveis, que tem em vista a consecução de 

objetivos determinados”.  

Outros autores como Latorre et al., (1996, p. 876) dizem-nos que, “o método é o caminho e as técnicas 

o modo de percorrê-lo”. Os métodos “constituem o caminho para chegar ao conhecimento científico, (sendo) o 

conjunto de procedimentos que servem de instrumentos para alcançar os fins de investigação” (Bisquerra, 

1989, p. 55). Podem ser constituídos por um conjunto de técnicas- “procedimentos de atuação”, “meios 

auxiliares” do método, sendo que num método usam-se várias técnicas e o método é mais geral que as técnicas 

(ibidem).    

Posto isto, não podemos deixar de fazer uma chamada de atenção para o facto de os métodos e as 

técnicas de investigação estarem intimamente relacionadas com a natureza dos paradigmas descritos no 

capítulo anterior e com os objetivos do estudo. 

Com vista à concretização do que vem sendo enunciado, o método prosseguido neste âmbito centra-

se, fundamentalmente, no inquérito por questionário, nomeadamente a Plataforma que suporta a Ferramenta 
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Informática da AD, tendo como pilar de auxílio o Manual de Instruções (apêndice 1) que criamos. E as técnicas 

compreendem a observação (transversal a todo o processo de investigação) a análise documental e a pesquisa 

bibliográfica. 

 

4.2.1. Método de investigação 

a) Inquérito por Questionário 

 

Concetualmente o inquérito por questionário consiste “em colocar a um conjunto de inquiridos […] 

uma série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas opiniões, […] às suas 

expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema, ou 

ainda sobre qualquer outro ponto que interesse os investigadores” (Quivy & Campenhoudt, 2008, p. 188). 

O inquérito por questionário no seu ato de aplicação “pode englobar duas formas e modalidades de 

aplicação, isto é, de administração indireta, onde o investigador preenche pelas suas mãos o inquérito com as 

respostas que o inquirido dá, e de administração direta aqui o inquirido responde às suas questões, 

preenchendo ele próprio as mesmas” (Silva, 2014, pp. 50-51). Em ambas as modalidades existem vantagens 

e desvantagens na aplicação, “tendo o inquérito por questionário as suas particularidades no que a isto diz 

respeito, nomeadamente, no rigor e objetividade das respostas dadas” (idem, p.51). 

Perante este entendimento podemos situar a nossa abordagem de inquérito por questionário, ou seja, 

a Aplicação Informática de realização da AD. O inquérito por questionário é aplicado no âmbito do processo de 

AD para recolher respostas afetas à situação e ao desempenho profissional, nomeadamente, relativas à 

avaliação, a opiniões e expectativas através da administração direta, sendo que os inquiridos para realizarem a 

AD preenchem os campos solicitados e respondem às questões de forma individual e autónoma.   

 

4.2.2. Técnicas de investigação 

a) Observação 

 

A observação foi transversal a todo o processo de investigação sendo que permite levantar e estruturar 

dados de modo a criar um conjunto de significações (Serafini & Pacheco, 1990). Na medida em que se aprende 

a observar, aprende-se a investigar, sendo que “a observação é uma etapa imprescindível que torna possível a 

integibilização do real” (idem, p. 2). 

Ainda em termos concetuais, “a observação é um processo fundamental que não tem um fim em si 

mesmo, mas que é subordinado ao serviço dos sujeitos e dos seus processos complexos de atribuir 

inteligibilidade ao real, fornecendo os dados empíricos necessários a posteriores análises críticas” (Dias, 2009, 

p. 176). No momento da observação garantimos a reunião de condições necessárias para captarmos todos os 
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fenómenos inerentes à dinâmica da organização, para tal, assumimos comportamentos/atitudes tais como: 

concentrados e altamente predispostos para observar, sensíveis a todos os aspetos; acontecimentos; situações; 

comportamentos; mudanças; métodos de trabalho.  

Durante o estágio, a observação foi uma técnica premente e permanente que nos permitiu ver e 

conhecer as práticas de GRH levadas a cabo pela Omega, S.A., especialmente no que tange às de AD; o 

relacionamento estabelecido com os seus colaboradores; a forma de integração (ou não) no estabelecimento 

de objetivos individuais e coletivos no âmbito da AD; e o modo de participação dos mesmos no processo. 

 No nosso entendimento, é uma técnica peculiarmente importante para descortinar alguns fenómenos 

no âmbito dos comportamentos, atitudes e escolhas assumidas pela organização que não constam nos 

documentos oficiais da mesma.  

 

b) Análise documental 

 

A análise documental passa pela análise de documentos pré-existentes (um documento consiste numa 

impressão deixada num objeto físico por um ser humano, podendo assumir a forma de fotografias, filmes, 

impressa, entre outras (Bell, 2002)), a análise documental “é uma técnica que pode ser importante para 

complementar informações obtidas com o uso de outras técnicas ou para descobrir novos aspetos sobre o 

tema” (Sousa & Baptista, 2011, p. 89).   

  Merriam (1998), entende que o problema de investigação é o que nos orienta e dá-nos sentido à 

procura de documentos que confiram congruência à investigação ajudando o investigador a descobrir 

significados, a aumentar o conhecimento e a descobrir ideias relevantes para o seu trabalho. Posto isto, a 

pesquisa documental consistiu na análise de documentos disponibilizados pela entidade, de um conjunto 

considerável de artigos, revistas, teses, (entre outros) disponíveis na literatura. No que tange aos documentos 

internos da Omega, S.A.: 

1. NP 4427 - Sistemas de gestão de recursos humanos- requisitos; 

2. Sistema de gestão e AD; 

3. Instrumento de trabalho: procedimento de gestão e AD; 

4. Manual de sistema de gestão e AD; 

5. Perfil funcional/competências; 

6. Matriz de avaliadores; 

7. Formulários (inquéritos) de avaliação; 

8. Organigrama funcional; 

9. Guião de competências; 

10. Manual do avaliado; 

11. Manual do avaliador; 
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12. Matriz geral de objetivos. 

4.3.  Atividades desenvolvidas ao longo do estágio 
 

Enumeras foram as atividades realizadas ao longo do estágio a fim de concretizar os objetivos que nos 

propusemos a atingir. Todas as atividades de seguida apresentadas contribuíram para caminhar na direção 

correta, no sentido do sucesso e alcance das metas definidas já que “os objectivos dão-nos um sentido de 

direcção, uma definição do que planeamos concretizar, e um sentimento de realização quando eles são 

atingidos” (Maddux, 2001, p. 13). 

Para a concretização dos objetivos traçados até então foram desenvolvidas as atividades que se 

seguem (note-se que a descrição das atividades, seguem a ordem de acontecimento, por isso existe a mistura 

de atividades no âmbito da formação e da GRH): 

a) Análise dos documentos da instituição e pesquisa bibliográfica dos pressupostos teóricos afetos às 

temáticas em investigação; 

b) Formação/Acolhimento na organização; 

c) Reuniões com a orientadora científica de estágio; 

d) Contacto/reuniões com a acompanhante de estágio;      

e) Observação não participante:     

Quotidiano da empresa; reuniões com a equipa técnica da Omega S.A.; métodos de trabalho dos 

trabalhadores da organização; e, métodos e práticas de abertura de uma ação de formação. 

f) Acompanhamento no processo de construção da ferramenta informática “Effectus- Human Resources” 

(EHR); 

g) Exploração e análise da ferramenta informática “EHR”; 

h) Construção do manual de instruções da “EHR”; 

i) Construção de proposta de Brochura de divulgação de produto, nomeadamente a “EHR”; 

j) Análise crítica das metodologias e práticas inerentes à aplicação “EHR”; 

k) Elaboração de propostas de melhoria concernente à aplicação; 

l) Planeamento e conceção de cinco ações de formação como proposta de implementação na 

organização; 

m) Construção de um powerpoint de apresentação da ferramenta informática “EHR”; 

n) Participação no projeto PO ISE (Formação modular para empregados, desempregados e 

desempregados de longa duração- DLD):  

1.  Leitura e análise dos seguintes documentos: concurso para apresentação de candidaturas aviso Nº 

POISE-24-2016-04- formação modular para empregados e desempregados; concurso para 

apresentação de candidaturas aviso Nº POISE-31-2016-05- formação modular para DLD; 
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2. Criação de listas em Excel de Unidades de Formação de Curta Duração (UFCDs) retiradas do 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) das seguintes áreas: Turismo, Industria, Comércio, 3º setor; 

3. Verificação de documentos e preenchimento de Templates de Formandos: com os respetivos 

dados obrigatórios definidos pela legislação do PO ISE (Ficha de inscrição, contrato, certificado de 

habilitações, e-mail, telefone, comprovativo da junta de freguesia, NIB, comprovativo de situação face 

ao emprego); 

4. Organização de kits de formandos no âmbito dos cursos 5440- Comunicação Interpessoal e 

Assertividade; 3564- Primeiros Socorros; 9208- Inteligência Emocional; 3315- Nutrição e Dietética; 

8986- Ergonomia e movimentação de cargas; 7229- Gestão do stress do profissional, entre outros 

(organização documental: fichas de Inscrição, contratos, autorização da divulgação do cartão de 

cidadão e brochura de curso); 

5. Construção de planos de sessão nos cursos “Informática- Folha de cálculo e Técnico 

Administrativo” a contemplar: objetivos específicos, conteúdos programáticos, métodos e técnicas 

pedagógicas; materiais e equipamentos; atividades/exercícios/trabalhos; duração e avaliação das 

aprendizagens; 

o) Análise e revisão de perfis funcionais Omega, S.A. e articulação com um documento Excel "Bateria de 

tarefas por Perfil Funcional a afetar a Projetos de Formação PO ISE/Omega, S.A.”; 

p) Organização de UFCDs, objetivos e programas no âmbito do projeto PO ISE (formação para 

empregados e desempregados); 

q) Realização de percursos formativos por áreas de conhecimento; 

r) Construção do catálogo de formação não financiada divulgado pela organização Omega, S.A.; 

s) Criação de brochuras dos cursos acima referenciados, aquando da organização dos kits, a contemplar: 

objetivos; síntese programática; destinatários; condições de acesso; duração; pontos de crédito, código 

e nível da UFCD; hora, data, local de realização da formação; recursos (kit de formação, documentação 

de suporte à formação); avaliação (“aos/às formandos/as aprovados será atribuído gratuitamente um 

certificado de qualificações. O sistema e os critérios gerais de avaliação e certificação, estão 

consagrados na Portaria nº 283/2011 de 24 de outubro”);  

t) Organização de kits de formandos- Organização documental: fichas de inscrição, contratos e brochuras 

dos respetivos cursos; 

u) Abertura de uma sessão de formação do curso 5897- Atendimento e venda presencial; 

v) Envolvimento no projeto DGERT: alargamento de áreas: 

Leitura do documento: Guia da Certificação de Entidades Formadoras Sistema e Requisitos de 

Certificação e observação das atividades realizadas pelos trabalhadores neste âmbito; 

w) Criação de relatórios mensais (descrição das tarefas realizadas, sugestões de melhoria/novas tarefas); 

x) Colaboração em diferentes atividades com diferentes colegas de trabalho; 
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y) Participação num evento dinamizado pela organização Omega S.A. “Ética e Cidadania” cujo orador foi 

o Dr. Álvaro Laborinho Lúcio; 

z) Redação da dissertação. 
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Quadro 2- Cronograma de atividades desenvolvidas no estágio 
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5. Apresentação e discussão do processo de intervenção/investigação 
 

 

5.1. Avaliação de desempenho: procedimentos e práticas da Omega S.A. 
 

5.1.1. Descrição dos procedimentos e práticas da Aplicação Informática de AD 

Quando iniciamos o estágio, a organização Omega S.A. tinha criado um produto no âmbito do SGAD, 

que se baseava numa aplicação informática para a gestão e realização da AD. O produto foi construído pelos 

técnicos informáticos em articulação com os administradores e os técnicos de RH da organização Omega. O 

projeto nasceu da necessidade em criar uma ferramenta informática que otimizasse o processo de AD nas suas 

variadas dimensões, bem como, no interesse de outra entidade cliente em obter um suporte informático para 

o efeito. Já que o projeto foi desenvolvido e posteriormente passou a ser comercializado pela entidade Omega 

S.A., os administradores tomaram a decisão de adotar o próprio produto nas práticas internas de gestão de RH 

e AD.  

Neste ponto, apresentamos uma síntese descritiva da plataforma, uma vez que o nosso estágio teve 

como foco criar e desenvolver um manual de instruções da plataforma de AD. Em termos de apresentação, o 

produto foi divulgado como sendo um “user friendly”, na lógica de possibilitar a implementação de uma 

metodologia integrada em grandes organizações (com mais de 50 trabalhadores) de forma flexível e ajustável 

às necessidades, “criando confiança, rigor e acessibilidade nos dados obtidos, assim como, segurança e reserva 

da informação”16. Devemos ressalvar que o inquérito foi construído para permitir o acesso a todos os 

trabalhadores da organização, sendo que cada um obtém uma password de acesso à aplicação, o que no nosso 

parecer, favorece a privacidade e autonomia no uso do inquérito por parte dos envolvidos.  

Segundo as informações dadas pela entidade Omega S.A., nomeadamente as descritas no documento 

interno designado “Ficha do Produto”, a implementação da aplicação na organização tem como objetivos 

“permitir a gestão efetiva de competências dos trabalhadores; evitar a criação de formulários em Excel/papel 

e a geração excessiva de relatórios” (portanto, visa a sustentabilidade de recursos); “facilitar o cumprimento 

dos procedimentos afetos à gestão da AD”; envolver toda a população da entidade ao criar relações de confiança 

e abertura; envolver clientes e parceiros; criar um sistema de informação global e integral; e, por fim, contribuir 

para a inovação organizacional.   

À medida em que fomos analisando o produto, concluímos que é um método de investigação, cuja 

finalidade é obter conhecimento sobre o desempenho dos trabalhadores, conseguido por via do inquérito por 

questionário. A aplicação apresenta a natureza de um inquérito por questionário sendo que existe um 

instrumento (a aplicação informática), o envolvimento de inquiridos (administradores, avaliados e avaliadores), 

                                                           
16 Retirado da ficha de apresentação e divulgação do produto desenvolvido pela Omega S.A. 
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a introdução de dados (perfis funcionais, competências e objetivos) e a recolha e análise de dados 

(maioritariamente estatística e realizada através de gráficos e dashboards).  

Neste sentido, seguidamente apresentamos e explicamos o inquérito por forma a clarificar a descrição 

e facilitar a leitura e compreensão do mesmo. De forma a escrutinar na totalidade o inquérito, optamos por 

dividi-lo em categorias funcionais, nomeadamente, em sete categorias (as que dão corpo e estrutura à 

aplicação) e posteriormente reparti-lo em subcategorias (as que pertencem às categorias funcionais) que variam 

em número consoante a categoria em que estão inscritas. 

Em primeiro lugar, propomos apresentar as categorias centrais, sendo que três das sete estão 

relacionadas diretamente com os momentos de avaliação, nomeadamente a gestão dos ciclos de avaliação, a 

avaliação intercalar e a avaliação final. Em segundo lugar, sublinhar que as categorias centrais contemplam 

subcategorias, correspondentes às diversas possibilidades de utilização e finalidade dentro de cada uma.  

Todavia, apenas iremos descrever as subcategorias pertencentes aos ciclos de avaliação, sendo que as outras 

são secundárias e de cariz mais operacional e podem ser consultadas todas as informações das mesmas no 

apêndice 1: “Manual de Instrução ‘Effectus’” que realizamos para descrever a aplicação e explicar o seu 

funcionamento.  

Posto este enquadramento inicial, passamos a enumerar as categorias e respetivas subcategorias, 

segundo a disposição das mesmas no inquérito (consultar apêndice 1): 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS     

 

ADMINISTRAÇÃO 

 

o Gestão da Home Page  

o Gestão de Notícias  

o Registo de Empresas  

o Registo de Departamento/Setores 

o Registo de Turnos  

o Registo de Tipos de Competências  

o Registo de Habilitações 

o Registo de Polivalências  

o Registo de Competências  

o Registo de Perfis Funcionais  

o Registo de Voluntariados  

o Registo de Colaboradores  

o  Registo de Equipas  

o Registo de Ações Plano de Desenvolvimento Pessoal (PDP) 

 

 

  

 

GESTÃO DOCUMENTAL 

 

o Tipos de Documentos/Ficheiros  

o Gestão de Ficheiros  

o Documentos do Sistema 

 

  

CICLOS DE AVALIAÇÃO 

 

o Gestão de Ciclos de Avaliação 

o Formação Coletiva 

 

  

AVALIAÇÃO INTERCALAR 

 

o Autoavaliação intercalar (Perfil de Avaliado)  

o Avaliação Intercalar (Perfil de Avaliador) 

 

 

AVALIAÇÃO FINAL 

o Autoavaliação final (Perfil de Avaliado)  

o Avaliação de objetivos  

o Avaliação final (Perfil de Avaliador)  

 

 

QUESTIONÁRIOS 

 

o Gestão de Questionários  

o Questionários Ativos  

 

 

  

GRÁFICOS E DASHBOARDS o Organograma  

o Dashboard Avaliação 

 

  

     Quadro 3- Estrutura da Plataforma Informática de AD 
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5.1.2. Funcionalidade(s) das categorias 

A 1ª categoria “Administração” foi desenhada principalmente para os administradores da organização, 

sendo que a principal atividade prevista na mesma é a gestão completa do inquérito e do processo de AD, que 

neste caso em particular, cabe maioritariamente à responsabilidade da administração da Omega S.A.  

Resumidamente, esta categoria é a parte do todo mais operacional da aplicação, uma vez que todos 

os procedimentos são de cariz administrativo dada a introdução e controlo de informação relativa a diversas 

dimensões referentes à AD. Toda a atividade administrativa realizada neste momento é consonante com os 

procedimentos e práticas de gestão da AD no âmbito do SGAD da entidade, entre as quais: (1) Registos das 

empresas, (2) Registo de departamentos, (3) Registo de turnos, (4) Registo de polivalências, (5) Registo de tipos 

de competências, (6) Registo de perfis funcionais, (7) Registo de voluntariados, (8) Registo de colaboradores, 

(9) Registo de equipas e (10) Registo de ações PDP.  

Consideramos pertinente para o nosso estudo ilustrar os procedimentos de registo das competências 

e dos perfis funcionais, no que concerne ao registo de competências, em primeiro lugar são elegidos um dos 

tipos de competências: competência nuclear, competência pessoal/gestão e competência técnica. De seguida, 

são identificados o departamento e o nível correspondente, acompanhados pela descrição da competência em 

questão.  

Relativamente ao registo de perfis funcionais, num primeiro momento são selecionados o 

departamento e o nível, o registo do código e o nome da função. Num segundo momento, são definidas várias 

dimensões de análise, como por exemplo, a dependência hierárquica, a missão e os objetivos da função, as 

responsabilidades e as autoridades associadas, os requisitos necessários nomeadamente, a formação 

académica/profissional, o conhecimento técnico específico, a experiência profissional, o domínio de línguas, as 

capacidades informáticas, entre outros, e por fim, as competências exigidas para o exercício de determinada 

função.  

À guisa da categoria anterior, a 2ª categoria “Gestão Documental” também pode ser caracterizada 

como maioritariamente administrativa, sendo que são geridos ficheiros referentes ao Ciclo de Avaliação, como 

por exemplo, a Calendarização e o Guião de Comunicação do SGAD e o Manual do Avaliado e do Avaliador. 

Geralmente, os ficheiros mais utilizados são os de formato Excel e são exportados diretamente do sistema de 

gestão geral da organização, nomeadamente o CRM, o qual suporta toda a documentação interna e relativa a 

todos os projetos em desenvolvimento, os envolvidos e associados (trabalhadores, equipas, clientes, recursos 

utilizados, entre outros). 

A 3ª categoria “Ciclos de Avaliação” tem como funcionalidade gerir o ciclo de avaliação, permite definir 

e controlar os diferentes momentos afetos ao ciclo de avaliação, bem como, controlar o estado em que se 

encontram, nomeadamente se ainda estão em desenvolvimento, publicados ou fechados. De igual modo, 

possibilita a qualquer momento editar o ciclo de avaliação, e/ou clonar e alterar sempre que necessário o 

estado do processo. Dentro desta categoria existem duas subcategorias “Gestão de Ciclos de Avaliação” 
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composta por quatro secções e a segunda “Formação Coletiva”. Relativamente à primeira, a Gestão de Ciclos 

de Avaliação esta subcategoria compreende a: 

 

a) Definição de objetivos (que podem ser de tipo geral, equipa e individual) 

 

Esta secção é direcionada para a definição dos objetivos a avaliar durante o ciclo de avaliação, a 

seleção pode variar entre objetivo geral, objetivo individual e objetivo de equipa, consoante o que se pretende 

avaliar. Permite introduzir novos objetivos, bem como realizar pesquisas rápidas de objetivos pré-existentes, a 

partir de uma busca por departamento, objetivo, gestor, equipa e trabalhador.  

 

b) Grelha de avaliadores/avaliados (que contempla o perfil funcional do avaliado e do avaliador) 

 

A 2ª secção “Grelha de avaliadores/avaliados” contém todas as grelhas de avaliação afetas ao ciclo 

de avaliação em vigor e permite introduzir novas grelhas de avaliadores/avaliados e posteriormente validar os 

dados introduzidos, mas também, pesquisar grelhas pré-existentes por Perfil Funcional, Avaliado e Avaliador. 

c) Ciclos de avaliação por perfil funcional 

 

Esta secção permite ao utilizador realizar momentos de avaliação consoante o perfil funcional elegido 

num determinado ciclo de avaliação. Pode pesquisar avaliações realizadas ou criar nova avaliação caso seja 

iniciado um novo ciclo de avaliação, neste caso em particular é necessário eleger um perfil funcional e introduzir 

as competências por tipo de competência (nuclear, gestão e pessoal e técnica) e por competência (descrever 

a competência). Nesta secção notamos a ausência da descrição das funções específicas que dão origem à 

descrição das competências em processo de avaliação, o que, por conseguinte, provoca uma certa sensação 

de descontínuo e não complementaridade entre função e competência. 

d) Colaboradores sem avaliação  

 

Esta secção apenas funciona para assinalar os trabalhadores que não realizaram a autoavaliação, de 

forma a alertar para a situação de irregularidade e concomitantemente solicitar a realização da autoavaliação 

dentro do período estipulado. 

A subcategoria Formação Coletiva possibilita procurar e/ou criar formação dirigida para as equipas de 

trabalho num determinado ciclo de avaliação. Os procedimentos de criação de formação passam pela definição 

e pelo preenchimento dos seguintes dados: o avaliador; os trabalhadores; o perfil funcional; a(s) competência(s); 

o tipo de ação (acompanhamento por parte de outro trabalhador, formação profissional, leitura, sensibilização, 

outros); a descrição, o motivo; e em que momento.  
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A 4ª categoria “Avaliação Intercalar” é maioritariamente dirigida ao avaliador e ao avaliado, tem como 

fim a realização de autoavaliação na fase intercalar do ciclo de avaliação. Neste período as competências e os 

objetivos são o alvo de avaliação traduzida no final pela pontuação dada pelos participantes, numa classificação 

de desempenho compreendida entre “Insuficiente”, “Suficiente”, “Bom” e “Muito Bom”. Assim, a avaliação 

Intercalar compreende: 

 

a) Autoavaliação intercalar (Perfil de Avaliado)  

 

Esta subcategoria é destinada à realização da autoavaliação intercalar pelo avaliado e, apresenta no 

painel superior do quadro onde são preenchidos os dados de avaliação, nomeadamente o ciclo de avaliação 

(ex. 2017), o avaliado (ex. trabalhador x), o avaliador (ex. dirigente y) e o perfil funcional (ex. técnico(a) 

coordenador (a) de projetos).  

Na aplicação o avaliado deve preencher vários separadores tais como: as Competências- nuclear (ex. 

abertura à aprendizagem), pessoal e de gestão (ex. análise de problemas) e técnica (gestão e organização de 

reuniões de grupos) e atribuir um valor compreendido entre 1 a 5 para cada uma. O avaliador realiza o mesmo 

procedimento de preenchimento destes dados perante a avaliação realizada pelo avaliado; e os Objetivos- de 

tipo individual (ex. organização - respeitar a atualização dos timings e realização das reuniões de seguimento) 

ao qual deve igualmente atribuir a métrica de 1 a 5.  

 

b) Avaliação Intercalar (perfil de avaliador) 

 

A avaliação intercalar executada pelo avaliador é realizada exatamente de acordo com os 

procedimentos descritos na autoavaliação intercalar realizada pelo avaliado. Neste quadro, o que varia é apenas 

o envolvido no processo, sendo o avaliador exclusivamente o responsável pela avaliação. 

  A 5ª categoria “Avaliação Final” possibilita ao avaliador monitorizar o momento de autoavaliação 

realizado pelo trabalhador e ao trabalhador realizar a autoavaliação de acordo com o ciclo de avaliação. As 

subcategorias correspondem aos seguintes momentos da AD: 

a) Autoavaliação final (Perfil de Avaliado) 

  

O momento final de autoavaliação é realizado da mesma forma que a autoavaliação intercalar é 

executada, o que varia é unicamente o timing do ciclo de avaliação.  

No final da avaliação emerge o balanço entre o resultado das competências e dos objetivos, 

nomeadamente o peso total da avaliação, sendo que a escala de avaliação global está mensurada em 

insuficiente, suficiente, bom e muito bom. Caso o desempenho do avaliado resulte numa apreciação quantitativa 

insuficiente é automaticamente direcionado para a realização de um PDP, na lógica de colmatar eventuais 

lacunas e/ou responder a necessidades formativas, pessoais e profissionais dado que “a utilização de modelos 
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de competências facilita a identificação das necessidades de formação” (Cardoso, Estêvão & Silva, 2006, p. 

33), neste caso em particular a AD como sendo um processo gerido de forma mista, isto é, pelos objetivos e 

competências, direciona os trabalhadores da Omega S.A. para as ações PDP precisamente no final do 

diagnóstico das necessidades. 

 

b) Avaliação de objetivos  

 

Nesta subcategoria avaliam-se os objetivos através do preenchimento dos seguintes dados: nome (ex. 

cumprimento do plano anual de manutenção); departamento (ex. técnico); função (z); gestor (x); tipo (ex. 

objetivo de equipa); colaborador (y); ponderação (ex. 0,5) e cumprimento (ex. 1,5, 2,5, 4,0). 

Após o preenchimento destes campos, o avaliado deve preencher o campo das ‘evidências’ a 

mencionar o prazo de cumprimento do objetivo, sendo que o tempo de realização varia a métrica, como por 

exemplo, “cumprimento num prazo superior a 30 dias” resulta em “1,0- Não atingiu o objetivo proposto”. 

 

c) Avaliação final (Perfil de Avaliador)  

 

A avaliação final executada pelo avaliador é realizada exatamente de acordo com os procedimentos 

descritos na autoavaliação final realizada pelo avaliado. Neste quadro, o que varia é apenas o envolvido no 

processo, sendo o avaliador exclusivamente o responsável pela avaliação. 

Por fim e relativamente às categorias 6 e 7 “Questionários” e “Gráficos e Dashboards”, foram 

construídas para realizar a análise quantitativa dos resultados da avaliação. Os resultados podem ser definidos 

consoante o estado em que se encontram, ou seja, se estão publicados ou fechados atendendo ao ciclo de 

avaliação.  

Existem dois tipos de inquéritos, nomeadamente, um de índole psicossocial e outro de satisfação 

interna. Contudo, em ambos os inquéritos os dados são agrupados através do cruzamento de dados, cujos 

elementos de análise são: o departamento, o perfil funcional, a equipa, o género, a escolaridade, a faixa etária, 

o avaliador e o avaliado. No que respeita à contagem dos dados, varia numa escala compreendida entre mínimo, 

média e máximo e são representados em três tipos de gráficos a escolher: a coluna, a circular e a barra.  

Aos trabalhadores que respondem ao questionário, são registados num campo “Colaboradores com 

Resposta” e aos que não realizam são assinalados num campo “Colaboradores sem Resposta”. Note-se que 

neste campo de resposta existe um espaço dedicado às “Observações” no qual os trabalhadores podem tecer 

comentários relativos à avaliação, no entanto, consideramos insuficiente sendo que são comentários produzidos 

já no fim do ciclo e não contemplam informações relativas a todo o caminho percorrido até ao final do processo 

de AD. No nosso entendimento, esta oportunidade de realizar comentários deveria estar presente ao longo do 

processo de AD (brevemente iremos aprofundar esta questão). 
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5.2. Dimensões de análise a contemplar na Aplicação Informática desenvolvida pela 
Omega S.A 

 

Em jeito de contribuição para a melhoria do inquérito por questionário identificamos três incidentes 

críticos que efetivamente devem ser colmados, bem como, três resoluções possíveis para contornar tais 

incidências. De forma a incentivar que as sugestões, de seguida apresentadas, de alteração da aplicação “saiam 

do papel”, também, assinalámos um conjunto de vantagens associadas à resolução dos problemas.  

É perentório fazer menção que para argumentarmos as resoluções dos problemas detetados, 

recorremos a leituras e a distintos quadros teórico-concetuais que simultaneamente dessem corpo e 

sustentassem as nossas propostas. Assim, os principais suportes bibliográficos utilizados foram: 

 

- A obra de I. Chiavenato “Gerenciando Pessoas. O Passo Decisivo para a Administração Participativa” 

e o estudo “Avaliação de Desempenho a 360º no Mercado de trabalho Português: Facilitadores e Barreiras” 

levado a cabo pelos autores R. Mourão, S. Miranda e N. Ramalho para a resolução nº 1; 

- A obra de P. Demo “Avaliação sobre o olhar propedêutico” e as considerações do consultor de RH e 

especialista na temática do feedback a 360 graus, K. Turki (2015)17 para a resolução nº2; 

- A “Abordagem às Competências na Perspectiva da Gestão das Organizações” tecida pelos autores 

C. Cardoso, C. Estêvão e P. Silva para a resolução nº3. 

Em súmula, eis os incidentes críticos identificados, as respetivas propostas de resolução e as 

vantagens associadas: 

                                                           
17Disponível em http://trustedadvisors-magazine.com/interview-lapproche-du-feedback-360-dans-la-grh/ , consultado a 21 de setembro 

de 2017. 

http://trustedadvisors-magazine.com/interview-lapproche-du-feedback-360-dans-la-grh/
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Incidente crítico nº 1: Ausência de outra metodologia de avaliação para além da tradicional/Top-

Down (avaliado-avaliador) 

 Dada a presença da metodologia de avaliação realizada apenas pelos superiores hierárquicos e/ou 

avaliadores pré definidos pela administração, ou seja, uma AD de cariz “tradicional/Top-Down”, centrada 

exclusivamente na figura do avaliador e do avaliado, no nosso entendimento, torna-se veemente no decurso de 

uma AD utilizar-se diferentes tipos de instrumentos de avaliação, como por exemplo, para além dos 

questionários, incluir observações, focus group “que tendem a incidir sobre os comportamentos dos indivíduos 

e sobre os seus resultados em contexto profissional” (Mourão, Miranda & Ramalho, 2015, p. 3) e introduzindo 

também a avaliação de pares. De modo a evitar degradações de relações entre superiores hierárquicos e 

subordinados e ainda reduzindo eventualmente os níveis de desempenho dos avaliados (Gomes et al., 2008), 

assim como, “refletir sobre a importância da aplicação de outras metodologias avaliativas para além do método 

tradicional” (idem, p. 4), sendo que se mostram modestamente eficazes neste enquadramento. 

Incidente crítico Proposta de resolução Vantagens 
1

 
 

Ausência de outra 

metodologia de avaliação 

para além da tradicional/ 

top-down (avaliado-

avaliador). 

 

 

Introdução da metodologia de 

Avaliação 360º. 

 

 

 

Contornar algumas limitações 

presentes na AD tradicional. 

2
 

Maior incidência da 

avaliação quantitativa do 

que a qualitativa. 

 

Introduzir uma categoria com espaço 

para a realização de comentários, 

sugestões, feedbacks contínuos 

(portanto ao longo de todo o ciclo de 

avaliação); 

Avaliação formativa 

 

Dar voz aos participantes;  

Articular os resultados 

qualitativos com os 

quantitativos; 

Obter maior número e 

diversidade de dados. 

3
 

Descrição mais ampla de 

competências 

relativamente à descrição 

das funções. 

 

Descrever detalhadamente as funções 

dos trabalhadores (eventualmente 

realizadas e/ou sugeridas pelos 

próprios). 

 

Criar coerência e 

correspondência, articulação 

e harmonia entre função e 

competência exigida. 

Quadro 4- Síntese da proposta de alteração da plataforma informática de AD 
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É, neste contexto, que urge a necessidade de descentralizar a estrutura organizacional de cariz 

“mecanístico” e hierarquizado, assim “o caminho é a redução da distância entre o topo e a base da estrutura 

organizacional e aproximar o nível decisorial do nível operacional” (Chiavenato, 1992, p.19), por forma a 

consolidar as relações entre administradores e trabalhadores: 

 

“o que está por trás de toda essa mudança é a necessidade de administrar as pessoas mais de perto. De 
aproximá-las da alta direção. De senti-las e percebê-las. De permitir que elas realmente trabalhem com o coração 
e com a inteligência e não apenas com os músculos ou com os hábitos. Sobretudo, que participem da empresa 
não como recursos mecânicos de produção, mas como pessoas criativas, inteligentes, responsáveis que podem 
dar muito mais do que simplesmente esforço físico ou muscular na forma de contribuições proveitosas e 
necessárias ao sucesso empresarial” (idem, p.20). 

 

As vantagens do “achatamento da pirâmide organizacional” (proposta ambiciosa, mas valiosa) para a 

empresa, incidem na/o (idem, pp- 20-21): 

“a) Melhoria acentuada no sistema de comunicação; 
b) Agilização das decisões; 
c) Redução de custos; 
d) Definição clara dos objetivos e das responsabilidades; 
e) Transformação da burocracia em uma empresa dinâmica; 
f) Espírito inovador”  

 

E para os trabalhadores, os favorecimentos prendem-se com: 

“a) Novos desafios e maior dinamismo; 
b) Maior realização pessoal; 
c)Agilização do desenvolvimento da carreira; 
d) Ganho de status; 
e) Construção de uma nova lealdade; 
f) Repasse da redução de custos para as pessoas” (pp.22-23). 

 

Em suma, a proposta passa pela revisão e adoção de um sistema mais participativo, cujas principais 

características são (idem, pp. 36-37): 

 

“1. Processo decisorial” – os trabalhadores também têm margem e espaço para tomar decisões. 

Contudo, a “cúpula” empresarial defina políticas e diretrizes a seguir; 

2. “Sistema de comunicações” - “as comunicações fluem em todos os sentidos (vertical, horizontal e 

lateral)” é partilhada por todos os membros da organização; 

3. “Relacionamento Interpessoal” - “O sistema estimula a participação e o envolvimento grupal 

intensos, de modo que as pessoas se sintam responsáveis pelo que decidem e pelo que fazem em todos os 

níveis organizacionais”  

4. “Sistemas de recompensas e punições” – definidas pelos grupos envolvidos.  
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Alertamos que “não se trata de subverter a ordem interna e a hierarquia organizacional, mas 

simplesmente de transformar as pessoas em parceiros do negócio participando dos custos e benefícios da 

atividade empresarial” (idem, p.57) tornando-os conscientes e responsáveis pela dinâmica organizacional. 

 No que tange à adoção de outra metodologia de avaliação, sugerirmos a avaliação 360 graus já que 

“uma das principais características da avaliação 360º é ter como base vários atores organizacionais” e é 

caracterizada como uma metodologia que procura “a mudança comportamental dos indivíduos, essencialmente 

ao nível do desenvolvimento das suas competências, para que as alterações comportamentais possibilitem uma 

eficácia organizacional” (Mourão, Miranda & Ramalho, 2015, p. 4). 

O contexto da avaliação 360 graus (Reis, 2000, p. 53) é: 

 

“ 'caracterizado pela conectividade e comunicação em maior número de canais e direções, a percepção do 
superior imediato passa a ser insuficiente como fonte de feedback. Clientes internos e externos, equipes, pares, 
outras áreas funcionais - diferentes interfaces dos processos de trabalho - concentram cada uma delas preciosas 
percepções e informações a respeito da atuação profissional, no processo de articulação e mobilização de atores 
organizacionais na direção dos objetivos organizacionais” (ibidem). 
 
 

A avaliação 360 graus consiste em “coletar informações provenientes de diferentes perspectivas do 

ambiente interno e externo da organização. Quem emite o feedback são pessoas situadas em diferentes 

posições ao redor do receptor e que fazem parte de sua rede de contatos: seu superior imediato, pares, 

subordinados e outros stakeholders” (idem, p. 57), possibilita aos participantes do programa receber 

simultaneamente feedbacks estruturados de vários intervenientes no processo (Reis, 2000) e contribui “para 

contornar algumas limitações da avaliação de desempenho tradicional (i.e., chefia avaliar o subordinado)” 

portanto, “ torna-se pertinente uma abordagem à avaliação 360º, pois esta envolve mais do que um avaliador, 

permitindo controlar eventuais idiossincrasias dos mesmos” (Mourão, Miranda & Ramalho, 2015, p.1), além 

de permitir congregar diferentes reflexões de avaliação.  

 Concernente aos envolvidos no processo de AD no âmbito da avaliação 360 graus, “a definição do 

círculo de atores organizacionais que participam nesta metodologia parece variar de autor para autor” (Mourão, 

Miranda & Ramalho, 2015, p. 4). Contudo, é consensual a participação fixa do próprio trabalhador através da 

autoavaliação, os pares e os avaliadores.  

Segundo Brandão et al., (2008, p. 883) o trabalhador “é avaliado não apenas pelo seu superior 

hierárquico, mas também por outros sujeitos que interagem com ele no seu trabalho, como colegas da equipe, 

subordinados, clientes e, em alguns casos, até por fornecedores e pelo próprio funcionário (auto-avaliação)”. 

Neste sentido, “o pressuposto é o de que a avaliação realizada por diversos atores é mais rica e fidedigna do 

que aquela feita por uma única pessoa, sobretudo porque os envolvidos passam a compartilhar a 

responsabilidade pelo processo e eventuais distorções na percepção de um dos avaliadores se diluem nas 

avaliações realizadas pelos demais” estimulando, por exemplo, o diálogo no sentido bilateral (ibidem). 
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Devemos advertir para a presença de vantagens e desvantagens no caso de implementação desta 

metodologia no âmbito do processo de AD. No que respeita às vantagens apontamos a existência de múltiplos 

atores organizacionais envolvidos no processo e, por conseguinte, a partilha de diferentes pontos de vista dos 

mesmos; a possibilidade de acesso mais alargado aos níveis de desempenho dos trabalhadores através da 

“obtenção de avaliações mais ricas e precisas, bem como à possibilidade de gerar maior comprometimento 

dos envolvidos no processo” (Brandão et al., 2008, p. 883); a oportunidade de os subordinados avaliarem as 

chefias, consequentemente, a dissolução de hierarquias; um meio que torna possível a participação ativa de 

todos os atores, e sobretudo “fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores” (Mourão, 

Miranda & Ramalho, 2015, p. 13). 

No que tange às limitações, esta metodologia tendencialmente é dispendiosa em termos de custos e 

tempo, nem sempre os gestores estão recetíveis a este gasto relevante. Outro entrave prende-se com o 

“desconhecimento que os atores organizacionais têm relativamente ao trabalho que é desenvolvido pelos seus 

pares” (ibidem), nem sempre existe rotatividade laboral, de modo que não existe conhecimento efetivo sobre o 

que outro colega desempenha, tal como ocorre na Omega S.A. Sendo que o trabalho realizado é 

maioritariamente de pendor individual, isto é, cada trabalhador ocupa-se pelas suas tarefas e objetivos de 

acordo com o departamento em que se insere, geralmente, não conhecem de facto o trabalho dos seus pares 

devido à não realização de outras atividades e à ausência de diálogo e partilha de tarefas.  

Existe também “a possível influência de relações afetivas no processo avaliativo […] poderá enviesar a 

forma como este processo avaliativo decorre” assim como, “o enviesamento dos resultados da autoavaliação”, 

nestes casos há grandes probabilidades de ocorrência de inflação na avaliação, ora para beneficiar o outro, ora 

para beneficio próprio. Ainda no campo das relações, os participantes apresentam de certa forma “receio de 

represálias” (ibidem). 

Concluindo, esta metodologia avaliativa também pode ser encarada como sendo confusa dada a 

“complexidade operacional do modelo (pela ampliação do número de avaliadores)” (Brandão et al., 2008, p. 

883). A partir das informações recolhidas a partir do estudo “Avaliação de Desempenho a 360º no Mercado de 

trabalho Português: Facilitadores e Barreiras”, é perspetivada como positiva no âmbito da AD sendo que “a 

avaliação 360º assume particular relevância quando comparada com a avaliação de desempenho tradicional, 

pois permite a participação ativa de todos/quase todos os atores organizacionais” (Mourão, Miranda & 

Ramalho, 2015, p. 1).  

Sendo o modelo de gestão e AD da Omega S.A. baseado na avaliação de objetivos e de competências 

esta metodologia é particularmente importante para a organização no momento de avaliação das competências 

(Cardos, Estêvão & Silva, 2006, p. 19), dado que: 
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“Ainda que a avaliação das competências não seja uma ciência exacta, as organizações têm necessidade de um 
conceito de competência que permita estabelecer consensos sobre o processo e os critérios de avaliação das 
competências. É importante, por isso, conceber a avaliação como resultante da confrontação entre vários olhares 
e pontos de vista (trabalhadores, gestores, especialistas, clientes…)” (ibidem).  

 

No que toca diretamente ao inquérito por questionário, a sugestão passa pela introdução de uma nova 

categoria, eventualmente, intitulada de “Avaliação 360º” que permita a participação plena de vários atores 

organizacionais e, por conseguinte, descentralizar o processo de AD. Portanto, a ideia seria criar a categoria 

“Avaliação 360º” a contemplar outras subcategorias, tais como: 

 - Ciclo de avaliação (a mencionar o(s) respetivo(s) departamento(s), projeto(s), objetivo(s), 

competência(s) alvo de avaliação); 

- Participantes (a selecionar claramente quem é o avaliador -cliente, colega de trabalho, administrador, 

próprio trabalhador, e/ou todos em simultâneo- e o avaliado). 

 

 

Incidente crítico nº 2: Maior incidência da avaliação quantitativa e ausência de acompanhamento 

da AD 

 Apesar de constar na aplicação a fase intercalar da AD, assim como o acompanhamento intercalar do 

desempenho dos trabalhadores ao nível do cumprimento dos objetivos e competências, o processo de AD é 

“mais denso” no final do ano, é nesse período que se procede à análise dos resultados da avaliação, que por 

seu turno é realizada estatisticamente através dos gráficos e dashboards (presentes nas categorias 6 e 7 na 

aplicação). 

Este género de AD, maioritariamente anual e metodologicamente quantitativa, contribui para continuar 

“a verificar-se em simultâneo e regularmente a sua ineficácia junto dos colaboradores e gestores” (Barros, 

2017)18 sendo que os principais problemas estão associados com: 

“a) ciclo anual de revisão do processo de avaliação, 
b) facto de ser um único processo classificatório anual e 
c) depender de resultados anteriores, o que não permite acompanhar a evolução e as necessidades de 
desenvolvimento do negócio e o reconhecimento […] do potencial futuro de cada colaborador” (ibidem). 

 

Para além destes entraves, numa dimensão simbólica, um outro problema reside precisamente na 

transferência do trabalhador para a esfera meramente contável, no qual o próprio é um número passível de 

medição. Contudo, consentimos que a avaliação quantitativa oferece vantagens no processo de AD “desde que 

não se torne empirista, ao reduzir a realidade toda à sua manifestação mensurável numericamente”, como por 

exemplo, a rapidez no tratamento de dados e a objetividade na análise e interpretação dos mesmos (Demo, 

1996, p. 43).  

                                                           
18 Disponível em http://inforh.pt/avaliacao-feedback-futuro-nos-recursos-humanos/ , consultado a 17 de setembro de 2017. 

http://inforh.pt/avaliacao-feedback-futuro-nos-recursos-humanos/
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Numa dimensão física, e no que toca diretamente à aplicação, a questão mais problemática, tem que 

ver com a ausência de feedback contínuo. O objetivo não é utilizar práticas de acompanhamento só na fase 

intercalar e final do ciclo de avaliação, mas também ao longo do processo, já que a questão do feedback é 

fundamental para encaminhar eficazmente o processo da AD, sendo que  

 

“o feedback é parte fundamental do processo que orienta as pessoas a apresentarem comportamento e 
desempenho apropriados a uma determinada situação, fazendo com que saibam como estão sendo vistas no 
mercado ou no ambiente de trabalho, desta forma, podemos saber como estão sendo vistos e avaliados ao redor. 
A falta do feedback pode deixar sem saber qual direção seguir. Pode-se considerá-lo como sendo uma bússola, 

que dá a direção que deve-se tomar, para atingir o objetivo e satisfação do cliente” (Dorês, 2010)19. 

 

Enquanto administradores este tipo de acompanhamento, alicerçado na avaliação contínua e veiculado 

através do feedback contínuo, significa o direito à oportunidade de ajudar, orientar e motivar os trabalhadores 

no exercício das suas funções. Deste modo, o feedback deve ser de cariz formativo e “articular-se com o 

processo de avaliação de desempenho do colaborador, para estabelecer o que designam de feedback formativo 

positivo, não devendo enfatizar os resultados meramente punitivos ou pecuniariamente compensatórios” (Pinto, 

et al., 2017, p. 131). Na posição de trabalhadores, a “avaliação qualitativa significa o direito à oportunidade, 

que transcende sempre o mero desempenho quantitativo, alojando-se em cheio no espaço da cidadania 

competente” (Demo, 1996, p. 42).  

Segundo o olhar do consultor de RH e especialista na temática do feedback a 360 graus, K. Turki 

(2015)20 as duas grandes vantagens da aplicação e utilização do feedback no processo de AD e na organização 

são: “installer un processus de feedback dans l’entreprise devient donc un moyen de faire émerger ce besoin 

et cette volonté d’apprendre” assim como,  

 

“les placer ponctuellement dans le rôle du client, ce qui revient à communiquer implicitement un puissant 
message en provenance du Top Management: ‘Nous sommes ‘responsable’ et ‘exemplaires’ dans notre 
engagement à satisfaire nos clients tant internes qu’externes. Car la satisfaction d’un client est, entre autres 
choses, le produit d’une chaîne de création de valeur. Cette chaîne étant générée par la somme de toutes les 
actions individuelles coordonnées par le Management de l’entreprise” (idem). 
 
 

Após este enquadramento inicial a proposta nº 3 passa pela criação de uma categoria, eventualmente, 

intitulada de “Acompanhamento AD” que contemple registos realizados por todos os envolvidos no processo 

relacionados com: o projeto(s)/objetivo(s)/competências a desenvolver; as atividades realizadas para atingir os 

objetivos; a descrição de dificuldades sentidas e oportunidades de melhoria; o apontamento de sugestões para 

a atribuição/alteração/adaptação de projeto(s)/objetivo(s) e/ou competências e respetiva argumentação; 

                                                           
19 Disponível em https://www.infoq.com/br/news/2010/04/feedback-importancia-desempenho, consultado a 17 de setembro de 
2017. 
20 Disponível em http://trustedadvisors-magazine.com/interview-lapproche-du-feedback-360-dans-la-grh/ , consultado a 17 de setembro 
de 2017. 

https://www.infoq.com/br/news/2010/04/feedback-importancia-desempenho
http://trustedadvisors-magazine.com/interview-lapproche-du-feedback-360-dans-la-grh/
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apontar oportunidades de melhoria no âmbito pessoal, grupal e organizacional (métodos de trabalho, gestão do 

tempo e recursos, comportamentos, etc); e sugestão de ações de formação. 

A implementação da prática de acompanhamento nasceu da necessidade da criação de métodos que 

visem o “acompanhamento individual, tipicamente qualitativo, que descreve a trajetória histórica de cada aluno 

no sentido de sua evolução constante e progressiva” (Demo, 1996, p.42), [o aluno neste contexto é o 

trabalhador]. O que pretendemos sublinhar é que “não faz qualquer sentido descobrir ao fim do primeiro mês, 

na prova, que parte da turma não aprendeu bem ou nada. Já é tarde” [e a turma o todos os trabalhadores] 

(idem, p. 42). Efetivamente, avaliar os resultados do desempenho dos trabalhadores só na fase intercalar e 

final do ciclo de avaliação, é tarde, já não existe tempo nem espaço para alterar o que foi realizado, no sentido 

de melhoria contínua, “isto porque os resultados serão tendencialmente menos positivos quando a avaliação é 

realizada apenas anualmente” (Mourão, Miranda & Ramalho, 2015, p. 3). 

 

Incidente crítico nº 3: Descrição mais ampla de competências relativamente à descrição e análise 

das funções 

Apesar de a abordagem das competências ter vindo a ganhar particular relevância para a GRH e para 

as organizações, “os desafios que a adopção de modelos de competências acarretam são muitas vezes 

negligenciados e minimizadas as suas implicações para a estrutura e a gestão de recursos humanos. Estas 

dificuldades prendem-se com as transformações decorrentes de um sistema baseado na função para um 

sistema baseado em competências”, ou seja, na primazia conferida à questão da competência (Cardoso, 

Estêvão & Silva, 2006, p. 33). 

O incidente crítico que identificamos, nomeadamente a descrição mais ampla de competências face à 

descrição de funções, pode por um lado estar relacionado “com esta transformação, os sistemas de gestão de 

recursos humanos deixam de ser centrados na função e nas tarefas a ela associadas, para passar a ser 

baseados no indivíduo e nas suas competências” (idem, p. 34), e pelo outro, estar associado à “ transposição 

do nível micro (indivíduo) para o nível macro (organização), isto é, como traduzir as competências de cada 

indivíduo em competências da organização” (idem, p. 35).  

Compreender o modelo de relações humanas que visa “dar uma atenção especial ao ocupante, 

promover interação entre as pessoas e o seu superior, permitir participação em algumas decisões acerca das 

tarefas na unidade” em que “a consulta e a participação não devem interferir no cumprimento da tarefa, nem 

afetar o conteúdo do cargo” (Chiavenato, 1992, pp. 94-95) pode ser a solução para a coexistência entre os 

objetivos organizacionais e os objetivos pessoais e a criação de uma atmosfera amigável e cooperativa entre 

chefe e trabalhador.  

Posicionando-nos noutro ponto de vista, nomeadamente nas conceções do consultor N. Kinley e do 

psicólogo e professor S. Ben-Hur em liderança e comportamento organizacional, que na obra “Inteligência de 
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Talentos”, tecem explicações acerca da ocorrência de descrições de competências mais amplas 

comparativamente à descrição realizada no âmbito das funções, remetem para o tempo e recursos exigidos 

para realizar eficazmente a interligação e correspondência entre competência e função, geralmente 

dispendiosos para as organizações, principalmente quando se tratam de entidades com muitos trabalhadores.  

Deste entendimento emergem práticas dos administradores das organizações tais como, a 

generalização e a ampliação das competências como uma espécie de “atalho”. Nesta linha de pensamento, os 

autores Kinley & Ben-Hur (2014, s/p) consubstanciam este argumento: “pensando meramente em termos de 

tempo e recursos exigidos, porém, este tipo de análise detalhada dos empregos não é praticável em muitas 

organizações, de modo que as empresas geralmente pegam atalhos”. Esta justificativa é especialmente 

pertinente sendo que inicialmente a aplicação de gestão e realização da AD, foi construída precisamente para 

ser vendida a uma empresa com mais de 50 trabalhadores e daí a necessidade de generalização e ampliação 

encontrada na definição de competências. 

Ainda ao abrigo destas considerações, estes autores apontam para uma das práticas mais utilizadas 

neste domínio, assim como as consequências destas: “Uma prática comum é aplicar as competências 

identificadas em profissionais com elevado desempenho em uma função em específica de uma forma mais 

ampla do que se justificaria […] tais práticas podem parecer inofensivas, mas, […] a cada atalho adotado, a 

utilidade das competências em prever o desempenho é reduzida” (ibidem). Apesar de parecerem práticas 

inofensivas, atribuir competências que não se inscrevem no perfil de um determinado trabalhador pode 

acarretar consequências e danos irreversíveis, para além da incapacidade de previsão do desempenho.  

Dado que cada indivíduo é portador de uma identidade própria, é necessário aquando do processo de 

definição e atribuição de competências, atender ao que de seguida os autores C. Araújo e L. Almeida, referem: 

 
“o desenvolvimento de um perfil profissional competente e comprometido com as demandas sociais é um 
processo longo, pois envolve a construção de uma história profissional articulada às características pessoais e 
às especificidades do exercício profissional, requerendo o desenvolvimento de competências que permitam 
considerar e articular teorias, métodos e experiências no mapeamento e na resolução dos problemas no cotidiano 
social e laboral” (Araújo & Almeida, 2016, p. 2). 
 

Ao par disto, as identidades dos indivíduos nas organizações são construídas “a partir da interação 

humana, ao se compartilhar objetivos, regras e valores, entre outros, exercendo uma influência considerável 

sobre a motivação dos trabalhadores, assim como sua satisfação e produtividade”, por tudo isto devem 

conhecer quais as competências que lhes são atribuídas e principalmente aceitá-las no caso de se encontrarem 

num estado de alienação perante as mesmas. Para isso, no que cabe aos trabalhadores “devem estar 

conscientes e engajados com os valores organizacionais, bem como ter claramente definidos os objetivos que 

a organização pretende atingir e os meios para alcançá-los” e aos administradores, cabe-lhes fazer “um trabalho 

de conscientização, que se inicia no momento de inserção do empregado no ambiente organizacional”, sendo 

que cada vez mais os trabalhadores “são convidados a vestir a camisa da empresa”, portanto a vestir os valores, 

a missão e a visão estratégica do negócio (Fernandes & Zanelli, 2006, p. 56). 
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No que concerne à noção de competência, os autores C. Cardoso, C. Estêvão & P. Silva (2006, p. 16) 

remetem a sua importância no contexto empresarial. Neste sentido, “actualmente o que interessa às 

empresas/organizações é um conceito de competência” que: 

 

“1. Esteja de acordo com a evolução dos contextos e das situações de trabalho. 
2. Dê conta da dupla dimensão individual e colectiva da competência. 
3. Dê conta da necessidade de considerar a competência não somente como uma disposição  
para agir mas igualmente como um processo. 
4. Permita racionar em termos combinatórios e já não somente em termos de adição. 
5. Permita distinguir e tratar a diferença entre competência exigida e a competência real. 
6. Apele para a responsabilidade partilhada. 
7. Torne possível uma avaliação de competências” (idem, pp. 16-19). 
 

 

Complementarmente, o autor Hoffmann (1999) define competência como encerrando três dimensões: 

o comportamento observável, o padrão de qualidade ou resultado do desempenho de um individuo, os atributos 

básicos do indivíduo. 

 É neste caminho traçado pelos autores acima referidos que seguimos para construir a proposta de 

alteração da definição das competências e, consequentemente, colmatar estas vicissitudes, dada a minoria 

destas dimensões, principalmente, no que toca à questão da evolução dos contextos e das situações de 

trabalho, à necessidade de considerar a competência como um processo, e por fim, à pertinência de apelar à 

responsabilidade partilhada.  

Hoje mais do que nunca, as competências destinadas aos trabalhadores devem ser realizadas na 

lógica da “prescrição aberta no sentido de o indivíduo ter respostas singulares e apropriadas para situações 

cada vez mais complexas e distintas” (Cardoso, Estêvão & Silva, 2006, p. 16), encaradas pelos administradores 

e trabalhadores como “ o elo que reúne recursos, actividades e resultados em relação a desafios e destinatários” 

(idem, p. 17) e simultaneamente vistas como “um conceito de competência que situe de forma clara as 

responsabilidades dos diversos actores na construção do profissionalismo” sendo que “ a responsabilidade da 

construção das competências é uma responsabilidade partilhada entre todos os actores que interagem nesse 

processo (os indivíduos, os gestores, os formadores…)” (idem, p. 18). 

As competências podem ser múltiplas, no entanto, geralmente as competências atribuídas aos 

trabalhadores são genéricas e claramente transversais, tal como se verifica na aplicação informática, nenhuma 

é especificamente dirigida “aos modos de agir, as formas de trabalhar” e “é preciso reconhecer um valor ao 

modo como um profissional encara e traduz, de forma singular, as exigências da gestão (qualidade, economia, 

método…)” atendendo à identidade profissional de cada um (idem, p. 19). 

Em jeito de demonstração e a título de exemplo passamos a citar algumas das competências presentes 

na aplicação de AD referentes ao departamento geral, (independentemente do departamento e função o tipo 

de competência varia sempre entre: (1) nuclear; (2) pessoal e de gestão e (3) técnica). 
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Eis os exemplos para cada uma das competências: (1) “abertura à aprendizagem”, “polivalência”, 

“disponibilidade” e “orientação para a conformidade”; (2) “colaboração/integração”, “orientação para o 

cliente”, “gestão do stress” e “espirito de equipa”, por fim, (3) “gestão de pessoas. 

Timidamente estes exemplos de competências acima descritas estão em conformidade com as “cinco 

dimensões que surgem com o propósito de explicar atitudes e comportamentos relevantes no contexto 

organizacional” (Palma, 2012, p. 7), designadamente os cinco fatores da personalidade (big five). 

Apesar de corresponder à teoria dos cinco fatores da personalidade: “abertura à experiência 

(imaginativo e pensamento independente), conscienciosidade (sensibilidade), extroversão (sociabilidade e 

assertividade), amabilidade (merecedor de confiança, cooperante) e neuroticismo (ansiedade e depressão)” 

(ibidem), persiste a ausência de fatores mais evidentes dos traços da personalidade das pessoas, 

nomeadamente, das adaptações características dos “hábitos e atitudes, que resultam da interacção do 

indivíduo com o seu ambiente e que explicam como as dimensões universais da personalidade podem existir 

numa grande diversidade de culturas”, mas sobretudo, a ausência que “merece um tratamento distinto, é o 

auto-conceito” (Lima & Simões, 2000, pp. 172-173). Os autores sobre o autoconceito alegam que “trata-se de 

conhecimentos, perspectivas e avaliações relativas ao próprio eu, cuja influência na dinâmica da personalidade 

foi fortemente sublinhada por vários autores” (idem, p. 173). 

  É, de facto, este lado mais individual e personalizado no âmbito do desenho das competências que 

desdenha na aplicação. Nós enquanto investigadores/educadores, identificamos a necessidade de integrar a “ 

totalidade de sentimentos, pensamentos e acções de um indivíduo […] os seus comportamentos manifestos, e 

bem assim os seus sonhos, os seus sentimentos de medo ou de alegria mais íntimos” (ibidem), já que “defende-

se a noção de competência ancorada na mobilização intencional de diversos recursos próprios ao 

desenvolvimento humano: processos psicológicos, comportamentos, conhecimentos, afetos, crenças, 

habilidades, escolhas éticas e estéticas, que devem ser mobilizados pelo sujeito” (Araújo & Almeida, 2016, p. 

1) na questão da criação de competências e funções, de modo a tornar significativo o processo e permitir 

efetivamente o desenvolvimento holístico dos trabalhadores. 
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5.3. Uma proposta alternativa de AD para a Omega S.A. 
 

A nossa proposta incide na implementação de um plano de formação, dividido em cinco sessões de 

formação na organização Omega S.A. e emerge à luz de diferentes estímulos e razões, que genericamente 

passamos a identificar.  

Objetivos gerais: 

1. Apresentar a importância da GRH para as organizações; 

2. Sensibilizar a organização para a importância da AD mais humanista e participativa; 

3.  Apelar à mudança das práticas no âmbito do processo de AD no sentido de implicar ativamente e 

deliberadamente os trabalhadores na definição de objetivos e de competências e na tomada de 

decisões; 

4.  Promover a cidadania organizacional e a emancipação dos trabalhadores; 

5. Demonstrar o potencial da formação profissional para o desenvolvimento da organização e 

complementarmente esbater as barreiras limitadoras da sua implementação. 

Apesar da educação/formação estar na ordem do dia, ainda são percetíveis por parte de muitos 

administradores de empresas resistência à formação profissional. Este entendimento é consubstanciado pelo 

autor P. Ferreira (1999, p.16): “certas empresas e organizações continuam a considera-la uma «actividade 

menor» ou «corpo estranho» que, não sendo possível «extrair», se deve «suportar»”, portanto, um custo e não 

um investimento.  

É precisamente esta conceção que tentamos desconstruir, ao introduzir não só a questão abordada 

pelo mesmo autor, nomeadamente, “hoje, mais do que nunca, a formação é uma exigência do quotidiano, 

tanto a nível pessoal como organizacional. Há, pois, que alargá-la a todas as áreas do saber, a todas as fases 

da vida e a todas as organizações, tornando-a contínua como contínuas são as transformações da sociedade” 

(ibidem), mas também salientar que “la formación está indisolublemente relacionada con la producción de 

sentidos sobre las vivencias personales y las experiencias profesionales. De esta manera, la formación es un 

espacio de (re)construcción de identidades personales, de apropiación reflexiva de las trayectorias escolares y 

profesionales” (González, 1999, p .37) que permite a coexistência entre a vida pessoal, social e a profissional. 

Sendo os maiores desafios lançados ao campo da educação do século XXI, segundo o autor Romão 

(2003, p. 142): “I- re-aprender a conhecer; II- re-aprender a fazer; III- re-aprender a conviver e IV- re-aprender a 

ser” (ibidem). 

Construímos a ação de formação baseada na tese de Y. Bertrand e P. Valois (1994) no âmbito do 

paradigma humanista. Elegemos este corpo teórico e concetual dada a importância concedida à pessoa em 

formação, que neste quadro é concebida “como fim (sujeito) e não como objecto” (idem, p. 129). O processo 

de mudança neste contexto “é natural e resulta de transacções constantes, possuindo a sua própria direcção; 
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é voluntário e produz-se segundo uma visão criada através das escolhas e dos valores vivenciados; é uma 

responsabilização pessoal”, já a colaboração e a comunicação “ nascem de um sentimento de pertença; […] 

provocam o reconhecimento de uma semelhança entre problemas individuais e problemas de grupo no 

funcionamento e organização dos indivíduos no interior de um sistema pelo qual são responsáveis” (idem, p. 

134). 

 Relativamente às componentes e aos elementos característicos deste paradigma temos que: no modo 

de conhecimento não existe uma separação entre animador e formando e é prevista a “diminuição dos 

reducionismos através da procura das relações”, assim como o favorecimento do “desenvolvimento de todas 

as potencialidades da pessoa para que ela possa funcionar em pleno” (idem, p. 129).  Os valores e os interesses 

dos formandos centram-se na “descoberta dos valores fundamentais a partir da experiência pessoal” e “na 

participação consciente no crescimento individual” (ibidem).  

A forma de execução passa pela criação de um “ambiente centrado na pessoa a fim de assegurar a 

sua vida plena”, o lucro da produção de conhecimento, aprendizagem e competências são “orientados para o 

desenvolvimento da pessoa na sua plenitude” e “dadas as interacções destas com as outras pessoas na busca 

de um mesmo fim” (ibidem). A condução da ação de formação neste cenário é expressamente livre, o que 

incita os formandos/trabalhadores a guiar a sessão em direção às suas necessidades e aspirações e, assim, 

retirar proveito máximo da ação, já que têm autonomia total para determinar o rumo da mesma. 

À luz deste enquadramento e perante a necessidade de conceder voz aos trabalhadores no âmbito da 

ação de formação e durante o processo de AD, só faria sentido conceber o  plano de formação de acordo com 

o Modelo de Trabalho Pedagógico de tipo Iniciativo, de Orientação Pessoal (MTP2) proposto por Marcelo Lesne, 

uma vez que, neste contexto é propícia a participação, a partilha, o diálogo, a interação, a tomada de decisão, 

a responsabilização e a implicação na condução e desenvolvimento das ações de formação, tal como se espera 

transferir estas conceções, para as práticas de AD da Omega S.A. 

Assim, partimos da nossa perceção sobre o potencial da educação/formação para transformar os 

trabalhadores e a organização, dado que “a educação compromete-nos sempre na procura de um melhor 

futuro, e inevitavelmente, com a melhoria das circunstâncias nas quais se inscreve quotidianamente a vida das 

pessoas” (Cebolo et al., 2012, p. 51). 

 Concomitantemente, trabalhamos para conciliar a educação à cidadania, e no nosso caso em 

particular, dinamizamos o plano de formação contemplando a dimensão da cidadania no processo formativo 

sendo que “assim se reivindica em nome da cidadania e dos seus êxitos a alcançar pela educação, 

possibilitando que cada indivíduo, para além de se entender a si mesmo também possa entender o mundo que 

o rodeia, sobre tudo em momentos de crise e incerteza” (ibidem), isto é, compreender o processo de AD e 

sobretudo, consciencializarem-se das suas funções e responsabilidades, assim como a dos outros colegas de 

trabalho.  
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Neste seguimento, o nosso propósito primordial é precisamente “ir mais além dos ordenamentos 

formais (que não outorgam mecanicamente a cidadania), se não se dotar as pessoas de competências e 

conhecimentos que tomem como referência a virtudes cívicas; quer dizer: uma educação que, para além de 

contribuir para que os sujeitos construam em cada comunidade a sua própria identidade, os faça partícipes do 

que é universal e diverso” e criar mecanismos que estimulem a transformação e a emancipação dos 

trabalhadores (idem, p. 58).  

Para finalizar, pretendemos com esta reflexão promover um momento de debate sobre a AD de modo 

a que este processo seja imbuído pela investigação-ação, onde as melhorias passam a ser implementadas ao 

longo do processo representando um exercício de cidadania. 

 

5.3.1. A formação à luz do MTP2 de Marcel Lesne 

A ação de formação foi planeada de acordo com o Modo de Trabalho Pedagógico de tipo Iniciativo, de 

Orientação Pessoal (MTP2) elaborado pelo autor Marcel Lesne e presente na obra “Trabalho Pedagógico e 

Formação de Adultos”, assim como, orientada através de uma intervenção baseada na construção coletiva e 

possibilitando a participação e a emancipação dos trabalhadores e na condução da ação de forma autónoma. 

Em conformidade com o entendimento do autor M. Lesne (1977, p. 18), “os formadores de adultos 

pretendem-se, «agentes de mudança»”, então o nosso papel enquanto animadores neste enquadramento, é 

privilegiadamente, gerar a mudança nos trabalhadores e na organização atendendo às experiências e vivências 

dos mesmos, dado que as “experiências dos actores em presença, a situação histórica-social determina a 

execução e a relação de formação” (idem, p.35) e apostar num “proceso de formación que desarrole una 

perspectiva crítico-reflexiva […] es decir, que pretenda la emancipación profesional y la progresiva consolidación 

de una autonomía en la producción de saberes y valores, que les permita desarrolar un conocimiento proprio, 

producto de sus experiencias y vivencias personales” (González, 1999, p.30). 

Relativamente à relação do animador com o tipo de saber que produz na formação, deve dizer respeito 

“às concepções e às opções relativas aos conteúdos que todo o acto de formação veicula: saber no sentido lato 

do termo e cobrindo a habitual trilogia de saberes, saber-fazer e saber-ser, assim como todas as formas 

provenientes da imaginação pedagógica (saber tornar-se, saber situar-se e mesmo aprender a aprender…)” e 

transferir essa capacidade de reconhecer, gerir e aplicar a trilogia de saberes para os formandos (Lesne, 1977, 

p. 39). 

Dada a possibilidade de escolha entre o Modelo de Trabalho Pedagógico de Tipo Transmissivo, de 

Orientação Normativa (MTP1)21 e o Modelo de Trabalho Pedagógico de Tipo Apropriativo, centrado na Inserção 

                                                           
21 Concetualmente o autor define o MTP1 da seguinte forma: “o modo de trabalho pedagógico de tipo transmissivo, de 

orientação normativa, pelo qual se transmitem saberes, valores ou normas, modos de pensamento, entendimento e acção, ou seja, 

bens culturais em simultâneo com a organização social correspondente” (Lesne, 1977, p. 43). 
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Social do indivíduo (MTP3)22, passamos a justificar brevemente a eleição do MTP2 para orientar as práticas da 

ação de formação.  

Elegemos o MTP2 fundamentalmente pelo seu cariz libertador e emancipatório, no qual o sujeito em 

formação é livre para pensar e participar deliberadamente no processo de formação.  Neste quadro, o MTP2 é 

um modelo segundo o qual “o indivíduo, depois a pessoa, se apropria, a partir de aquisições precedentes, de 

forma deliberada ou silenciosa, de uma parte do património sociocultural do grupo social ou da sociedade em 

que vive” e tem a oportunidade de se tornar “sujeito da sua própria formação”, sendo que os métodos e práticas 

deste modelo “encontram a sua unidade operatória profunda na lógica e na prática do «sujeito»”, 

nomeadamente no raciocínio e nas experiências/vivências dos sujeitos em formação (idem, p. 77).  

Contudo, somos conscientes que “não há verdade eterna e universal, nem saber pedagógico 

constituído, de que se possam fazer depender os conceitos e as práticas dos formadores, para depois se 

distribuírem louros ou censuras” (idem, p. 18), sabemos que o saber pedagógico pode variar de contexto para 

contexto e pode ser adaptado consoante os desafios que o animador enfrenta, perante o grupo que anima e de 

acordo com as aspirações e as necessidades dos mesmos. 

Este tipo de pedagogia posiciona as pessoas em formação “mais como «educando-se» ou «formando-

se» que como «ensinados» ou «formados»”, portanto os envolvidos no processo formativo são os atores 

principais do cenário da aprendizagem e do conhecimento, no qual existe o desenvolvimento da capacidade de 

                                                           

Este modelo é caracterizado como a pedagogia “dita tradicional” e este modo de formação é muito utilizado “em formação 

de adultos, para certos níveis de formação (nomeadamente, os mais baixos” (idem, p.47). Os métodos e práticas neste contexto são “o 

prolongamento das práticas de treino que têm por objecto constituir hábitos ou actos mecanizados, das práticas de domesticação que 

visam desenvolver um certo conformismo das actividades e também de certas práticas escolares” (idem, p.48). A relação estabelecida 

ente formador-pessoas em formação é individual, baseada na transmissão de saberes, sendo que o formador é o detentor do poder da 

palavra e do conhecimento e o formando o recetor desse conhecimento (Lesne, 1977). 

Contudo, “se é verdade que não é o único modo de trabalho que corresponde ao mecanismo de produção e reprodução 

sociais, não deixa por isso de constituir um modo fundamental, sem o qual não há continuidade social” (idem, pp.74-75). 

 
22   Em termos concetuais o autor define o MTP3 como “O modo de trabalho de tipo apropriativo, centrado na inserção social do 

indivíduo, considerada como uma medição pela qual se exercerá o acto de formação, como ponto de partida e ponto de chegada da 

apropriação cognitiva do real” (Lesne, 1977, p. 43).  

É um modelo de trabalho “que corresponde a uma lógica diferente” à guisa de comparação com o MTP1 e MTP2 (idem, 

p.151). Trata-se, portanto, “de ter em conta, real e efectivamente, a relação pedagógica enquanto relação instaurada entre termos 

socias que serão, ao mesmo tempo, o ponto de partida, o suporte e ponto de chegada do acto de formação” (idem, p. 152). Neste 

âmbito o formando é sobretudo um agente social e, portanto, o enfoque deste MTP3 são os efeitos das relações sociais “em todos os 

aspectos e momentos da formação” (idem, p. 155). 

O papel do formador é conhecer as situações concretas dos formandos e da consciência que estes têm da sua situação e 

simultanemante, “encontrar apoio num corpo suficientemente sólido de conhecimentos teóricos para ajudar as pessoas em formação 

a apropriarem-se do real” (idem, pp. 187-190). 
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iniciativa e tomada de decisão, e concomitantemente, o espaço para a “gestão da sua própria formação” bem 

como, a possibilidade de “análise das suas próprias condutas” (idem, p.78).  

Um outro autor imprescindível no campo de educação é P. Freire já que reflete sobre esta questão 

fundamental, “quanto mais somos capazes de desvelar a razão de ser de por que somos como estamos sendo, 

tanto mais nos é possível alcançar também a razão de ser da realidade em que estamos, superando assim a 

compreensão ingénua que dela possamos ter” (Freire, 1997, p. 123). É precisamente isto que queremos fazer 

com esta ação de formação “isto é, temos de ter, como objecto da nossa reflexão, as nossas experiências ou 

as experiências do outros sujeitos no campo que estamos a tentar entender melhor” (ibidem), ou seja, tentar 

entender como podemos melhorar o processo, as práticas e os contributos dos trabalhadores no âmbito do 

processo de AD. Então o ideal seria a aproximação às práticas libertadoras de P. Freire, conscientizando os 

trabalhadores e “provocar o reconhecimento do mundo, não como um «mundo dado» mas como um mundo 

dinamicamente «dando-se»”, ou seja, um universo laboral pensado e construído por eles (idem, p. 132). 

Em súmula, o modelo MTP2 fomenta a introspeção do individuo e estimula o “movimento interno”, 

portanto, centra-se na pessoa em formação como o responsável pela sua própria formação, que “parece 

implicar uma dupla intenção de autêntica actividade intelectual e de real actividade de gestão e de organização 

da própria formação no «formando-se»” (idem, p.79). 

Ainda ao abrigo do entendimento de M. Lesne, as características ao nível das práticas, métodos e 

técnicas específicas deste modelo, que nos apropriamos e utilizamos no âmbito da ação de formação, foram: 

- O não-diretivismo: “centrado no autodesenvolvimento da pessoa em formação” onde o formador deve 

libertar o formando e “se limita a favorecer” a sua aprendizagem (idem, p. 86); 

- A dinâmica de grupo: trata-se do “grupo centrado no grupo” sendo que “o grupo vive e discute sobre 

o que vive, sob a condução de um animador”. À luz desta dinâmica o animador deve essencialmente “explicitar, 

analisar e interpretar o que passa no grupo” e não interferir impositivamente na dinâmica estabelecida (idem, 

p. 89); 

- Utilização dos saberes do grupo: entende-se que “o saber está também no grupo: as dissimetrias de 

informação e de saber favorecem a autoformação, graças a uma co-formação e a uma formação mútua que se 

estabelecem no interior do grupo” (idem, pp. 106-107); 

- A autogestão pedagógica: é um modelo que permite formar trabalhadores autónomos, criadores e 

responsáveis. A autogestão “é o modelo instituído que permite ao grupo-classe tomar a palavra” (idem, p.93); 

- Debate (“Certos tipos de reuniões-discussões” intitulado por M. Lesne (p.129)): destinado 

essencialmente ao que o autor chama a atenção “«examinar em comum um problema ainda não resolvido»” 

(ibidem); 

- Brainstorming: é uma “técnica de libertação do pensamento imaginativo” que favorece a emergência 

das “ideias originais” dos trabalhadores (idem, pp. 131-132); 
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- Suporte visual: “A multiplicação destes media permite diminuir o peso dos contributos didácticos 

orais” (idem, p.145) bem como, “abandonam o seu estatuto de ajudantes dos formadores e passam a um 

estatuto de ajudantes das pessoas em formação” (idem, p.147). 

Concernente ao papel do formador/animador da formação, este “precisa de possuir atitudes que 

induzam atitudes nas pessoas em formação; deve poder criar situações, como o trabalho em grupo, em que 

as pessoas em formação possam delimitar e organizar o campo da sua formação” (idem, p. 109). Deste modo, 

optamos pela adoção de uma posição não diretiva e seleção de instrumentos e técnicas de formação que 

proporcionassem precisamente momentos de socialização e implicação dos trabalhadores na ação. 

Deve permitir que o formando se liberte, que utilize a sua criatividade e que o faça participar 

deliberadamente, e concomitantemente, o animador deve mostrar a atitude de um formador que “procura fazer 

nascer um saber-adquirir, um saber-mudar, um saber-informar-se, mais do que comunicar um saber 

estabelecido” (idem, p. 109). 

No que tange à avaliação da formação, neste cenário, designadamente, “no MTP2, a avaliação só 

pode ser qualitativa” já que, tal como assume o autor, a avaliação neste contexto pedagógico “é a verificação 

da passagem de um estado a outro, e não a medida de um desvio em relação a normas formalizadas” tal como 

acontece, a título de exemplo, no MTP1 (idem, p.115).  

Efetivamente o que nos importa avaliar, designadamente, através da implementação deste MTP, é no 

fim da formação que as pessoas estejam “suficientemente modificadas em profundidade por terem posto em 

causa equilíbrios pessoais anteriores, para acolherem, ou encontrarem e adquirirem por si próprias no seu 

meio ambiente, tudo o que convém à realização da sua personalidade profunda ou à satisfação das suas 

necessidades autênticas” (idem, p.98). Se soar ambicioso esperamos a mudança dos trabalhadores e, por 

conseguinte, da organização Omega S.A., pelo menos ansiamos que a ação de formação contribua, 

principalmente, para a integração e conscientização dos formandos.  

 Por fim, mas não menos importante, pretendemos mencionar que a escolha do MTP2 na condução 

da ação de formação, é particularmente importante para tornar o processo de AD mais participativo, já que é 

um mote para conceder voz aos trabalhadores, incitar a sua participação ativa e estimular a reflexão crítica.  

Não só cria espaço para a consciencialização dos trabalhadores sobre as suas funções e competências 

como também os torna responsáveis pelo que fazem e pelo seu desempenho. A metodologia formativa, nestes 

contornos ganha corpo e densidade, o que, por conseguinte, possibilita ao trabalhador ter conhecimento sobre 

os seus resultados ao longo de todo o ciclo de AD e assim, consoante as necessidades, fazer (re)ajustamentos 

em prol do sucesso individual e, também, organizacional. 

 

5.3.2. Apresentação do plano de formação 

A ação de formação planeada é um esboço preliminar de uma intervenção formativa efetiva. Deste 

modo, desenhamos o planeamento, aberto, da ação de formação. Note-se que o planeamento da ação de 
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formação deve ser consultado nos apêndices 2, 3, 4, 5 e 623, dadas as seguintes informações relativas à ação 

de formação presentes nos mesmos, nomeadamente: 

1. Enquadramento; objetivos; temáticas; participantes; estrutura; cronograma; e local;  

2. Descrição e análise de funções (DAF) e descrição e análise de competências (DAC); 

3. Oficina de trabalho- DAF (tarefas e procedimentos de realização das mesmas); 

4. Oficina de trabalho- DAC (tarefas e procedimentos de realização das mesmas); 

5. Considerações finais- apresentação ao grupo dos seguintes trabalhos: novo perfil funcional; 

proposta da nova estrutura de perfil funcional; nova matriz de competências; proposta da nova 

estrutura da matriz; e proposta de definição de objetivos. 

 

“A actividade formativa, para ter êxito e ser eficaz, necessita de ser planeada, isto é, previamente 

pensada, ordenada e articulada. Omitir ou desvalorizar este requisito é limitar-se a «navegar à vista»” (Ferreira, 

1999, p.17). De seguida apresentamos a síntese do plano de formação que contempla as cinco sessões de 

formação, os temas a abordar, a definição dos objetivos específicos, as metodologias e os instrumentos 

pedagógicos a utilizar:  

 

 

 

 

 

                                                           
23 Apêndice nº2: enquadramento; objetivos; temáticas; participantes; estrutura; cronograma; e local; Apêndice nº 3: descrição 

e análise de funções (DAF) e descrição e análise de competências (DAC); Apêndice nº4: oficina de trabalho- DAF; Apêndice nº5: oficina 

de trabalho- DAC; Apêndice nº6: considerações finais;  
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Quadro 5- Sistematização do plano de formação 

            Tema(s) Objetivos específicos Metodologias Instrumentos 
1

ª 
se

ss
ão

 
GRH- importância 

nas PME; 

AD- conceções e 

práticas 

organizacionais. 

 

Sensibilizar o grupo para a 

importância da GRH na entidade; 

Identificar o 

posicionamento/representações 

do grupo face ao processo de AD. 

Brainstorming; 

 

Expositiva; 

 

Focus Group; 

 

Debate conjunto. 

 

Projetor e tela de projeção; 
PowerPoint AD- Práticas 
organizacionais (apêndice 2). 

2
ª 

se
ss

ão
 

Descrição e 

análise de 

funções; 

Descrição e 

análise de 

competências; 

Definição de 

objetivos. 

Especificar como se identificam 

as funções e competências de 

cada trabalhador; 

 

Explicar como se constrói 

objetivos; 

Brainstorming; 

 

Trabalho de 

grupo; 

 

Debate conjunto; 

Projetor e tela de projeção; 
PowerPoint AD – Descrição e 
análise de funções e de 
competências (apêndice 3). 

3
ª 

se
ss

ão
 

Oficina de 

trabalho- 

Descrição e 

análise de 

funções. 

Analisar as funções impostas 

pela entidade; 

Identificar as funções assinaladas 

pelo colaborador. 

Trabalho 

individual; 

 

Debate conjunto. 

Perfil funcional 

(disponibilizado pela Omega, 

S.A.); 

PowerPoint de descrição e 

análise de funções (apêndice 

4); 

Folhas A4; 

Projetor e tela de projeção. 

4
ª 

se
ss

ão
 

Oficina de 

trabalho- 

Descrição e 

análise de 

competências; 

Definição de 

objetivos. 

Analisar as competências 

definidas pela entidade; 

Identificar as competências 

construídas pelo colaborador; 

 

Eleger os objetivos para cada 

equipa ou colaborador. 

Trabalho 

individual; 

 

Trabalho de 

grupo; 

 

Debate conjunto. 

Matriz de competências 

(facultado pela Omega, S.A.); 

PowerPoint de descrição e 

análise de competências 

(apêndice 5); 

PowerPoint de definição de 

objetivos (apêndice 5); 

Folhas A4; 

Projetor e tela de projeção. 

5
ª 

se
ss

ão
 

Apresentação dos 

trabalhos 

realizados na 

oficina de 

trabalho; 

Debate final; 

Balanço crítico 

acerca da ação 

de formação. 

 

Promover a socialização; 

Fomentar a partilha de 

experiências/pensamentos; 

Fomentar a reflexão crítica; 

Estimular a participação; 

Recolher feedback da ação de 

formação. 

 

Interrogativo; 

 

Debate; 

 

Reflexivo. 

PowerPoint; 
Considerações finais 
(apêndice 6); 
 
Projetor e tela de projeção. 
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As metodologias elegidas para dinamizar a ação de formação, designadamente, o brainstorming, o 

trabalho de grupo, o debate conjunto, as interrogações e a reflexão crítica, são sonantes com as diretrizes 

presentes no MTP2 sendo que colocam os trabalhadores no centro da aprendizagem. Segundo o estilo aberto 

adotado no planeamento da ação, os trabalhadores conduzem a ação de formação consoante as suas 

necessidades e aspirações, então a qualquer momento pode ser alterada e adaptada de acordo com novas 

circunstâncias motivadas, em grosso modo, pelo feedback dos formandos.  

 

5.3.3. O resultado final da ação de formação 

No final da ação da formação, o enfoque principal é compreender através da observação e análise das 

respostas dadas pelos trabalhadores/formandos, se efetivamente a ação de formação foi útil e contribuiu para 

a maior consciencialização dos processos e práticas da AD. 

O tipo de avaliação realizada para apurar os resultados obtidos no final da formação atravessa a 

avaliação contínua designada como “um processo sistemático e contínuo” que ocorre ao longo de toda a 

formação (Ferreira, 1999, p. 244) e possibilita: 

“- Verificar em que medida estão a ser atingidas as metas ou objectivos da aprendizagem 

- Comprovar a adequação dos conteúdos e métodos aos formandos 

- Rediagnosticar novas necessidades de aprendizagem 

- Introduzir reajustamentos às falhas detectadas 

- Fortalecer as motivações dos formandos para aprender 

- Redefinir novos itinerários de aprendizagem” (ibidem). 

 

Neste âmbito, o nosso propósito não consiste em “emitir um juízo de valor sobre a pessoa do 

formando, nem apurar o que ela não sabe”, mas sobretudo em “aferir a partir da observação e da medida- a 

validade dos objectivos da aprendizagem e das estratégias para os atingir, conduzindo-os a uma melhoria” 

(idem, p. 246). 

Deste modo, dividimos o itinerário de questões em três grandes vertentes: o animador, as sessões 

formativas e as temáticas abordadas (Ferreira, 1999, p. 252) para a recolha das seguintes informações: 

-O animador foi capaz de: (1) despertar nos formandos o gosto pela aprendizagem “tendo sempre em 

linha de conta as suas aspirações e necessidades?”; (2) fomentar no grupo um clima apaziguável “apelando à 

comunicação, participação e trabalho em grupo?”; (3) ordenar paulatinamente as temáticas “de forma a facilitar 

as aprendizagens?”; (4) ajudar os formandos a relacionar os conhecimentos e a criar conexões?; (5) envolver 

os formandos nos objetivos da atividade formativa?; (6) utilizar um discurso apelativo, simples, claro e concreto?; 

e, (7) estimular nos formandos o “desenvolvimento das suas capacidades de observação, investigação, análise 

e sentido crítico?” ; 



86 

 

-As atividades formativas contribuíram para: (1) reforçar a autonomia dos trabalhadores; (2) adquirir 

ou renovar conhecimentos, aptidões, atitudes e comportamentos; (3) melhorar as competências pessoais e 

profissionais; (4) promover a partilha de saberes e de experiências entre os formandos e administradores; e (5) 

intensificar o sentimento de pertença à organização (idem, p. 253); 

-Os assuntos foram: (1) úteis para a vida pessoal e profissional; (2) aplicáveis à atividade profissional; 

(3) adequados às necessidades, aos interesses, às habilitações e ao contexto organizacional; (4) concretos 

tendo em consideração as situações vivenciadas quotidianamente; e, (5) ajustados ao tempo disponível para a 

abordagem (idem, p. 253). 
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6. Considerações finais 
 

 

Ao longo da jornada na organização Omega S.A. tivemos a oportunidade de conhecer em geral a sua 

realidade organizacional e em particular as políticas e práticas de GRH e da gestão da formação, uma vez que 

foram estes os domínios de intervenção no âmbito da nossa investigação.  No que tange à GRH, tal como refere 

I. Chiavenato (1992, p. 13) a responsabilidade pelas pessoas “no cômputo global, é uma responsabilidade do 

presidente da empresa” o que é totalmente verificável na Omega S.A., sendo que o estilo de gestão é 

maioritariamente diretivo no qual o poder de decisão recai totalmente na figura do administrador. 

 Todavia, o que procurávamos era contribuir para a descentralização do poder e da tomada de 

decisões, por forma a proporcionarmos aos trabalhadores meios de maior integração e sentimento de pertença 

em contexto profissional, assim como, espaço para demonstrar não só as suas dimensões de cariz mais 

operacionais, mas também as intelectuais e emocionais. Uma das nossas aspirações era favorecer os 

trabalhadores no sentido de proporcionar-lhes mais oportunidades de participação (mostrarem um pouco mais 

de si) e concomitantemente serem reconhecidos por isso. Este desejo de mudança em contexto laboral é 

deveras pertinente sendo que os trabalhadores passam a maior parte das suas vidas nesse contexto.  

Deste modo, “a mudança empresarial em direção à modernização precisa acontecer inicialmente 

através das pessoas. Sobretudo na administração das pessoas” (Chiavenato, 1992, p. 12) o que nem sempre 

é fácil de gerir e por vezes, o que pode limitar este processo é “à medida em que as empresas são bem-

sucedidas nas suas operações e crescem, as pessoas tendem a ser gradativamente restringidas em sua 

participação e em sua liberdade na execução e operação das tarefas” (idem, p. 9). Esta ocorrência está presente 

na organização de estágio, uma vez que em momentos, de por exemplo, surgimento repentino de novos projetos 

e/ou atividades a desenvolver, os trabalhadores eram convidados a executar imediatamente a nova tarefa, sem 

levantar questionamentos e receber justificações.  

No âmbito da Avaliação de Desempenho, este facto também é verificável. Os projetos da organização 

sofreram uma multiplicação à medida que a entidade foi atingindo um desenvolvimento exponencial. Perante o 

surgimento de tantos projetos alvo de avaliação, como consequência imediata, os objetivos e as competências 

previstas para a sua realização aumentaram também. O problema reside precisamente na não definição e 

negociação entre os trabalhadores e administradores, ora por falta de tempo, ora pela grande centralidade 

existente na gestão do processo.  

Nesta lógica, situamos a Omega S.A. numa posição de contradição sendo que a ausência de 

participação dos subordinados é notória, no entanto segundo a NP 4427 de Sistemas de GRH, vigorante na 

organização, uma gestão considerada de topo não só “deve assegurar a definição, documentação e a 

comunicação das responsabilidades, das autoridades e da interacção das diferentes entidades envolvidas no 

desempenho”, mas também “o estabelecimento de um processo que permita a eficaz comunicação interna, 
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em todos os sentidos e entre todas as pessoas” (NP442, pp. 8-9). Como temos vindo a apontar, no que respeita 

particularmente ao processo de AD e perante o que fomos observando, nem sempre estes requisitos se 

verificam no seio organizacional da Omega S.A.  

Apesar de ser unanimemente aceitável que o processo deve ser partilhado e democrático, nem sempre 

esta prática é verificável tal como J. Rocha afirma: “a generalidade das empresas em Portugal usa processos 

de avaliação, sem qualquer participação dos avaliados” (Rocha, 1997, p. 129).  

Tendo em consideração que “nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir”24, sentimos a 

necessidade de repensar novas alternativas para conduzir e realizar o processo de AD, de forma a integrar os 

trabalhadores na definição de objetivos e competências e, por conseguinte, torna-los participantes e 

responsáveis pelo processo, na lógica de que “a atribuição gradual de mais responsabilidades corresponde a 

uma maior facilidade em delegar, a um estilo mais descentralizador e participativo” (Jesuíno, Pereira & Reto, 

1993, p. 193). 

Deste modo, pensámos num veículo que nos guiasse em direção à concretização destes objetivos, e 

o mais adequado no nosso parecer, foi propor à entidade a realização de uma ação de formação precisamente 

para sensibilizar todos os trabalhadores e administradores da Omega S.A., para a importância da AD mais 

integradora e, portanto, menos descentralizada e, sobretudo mais humanista. Apesar de construirmos na 

íntegra o plano de formação na ânsia de o executarmos na própria entidade, à luz de muitos condicionalismos 

por parte da administração, a ação de formação não teve espaço para “sair do papel” e neste sentido a nossa 

intervenção ressentiu em grande modo.  

Apoiámo-nos nos modelos de trabalho pedagógicos de Marcel Lesne para orientar o planeamento e a 

tão idealizada execução de toda a ação de formação, precisamente para implementar metodologias que 

incluíssem a reflexão e partilha de ideias entre os trabalhadores, por forma a que todos tivessem oportunidade 

de se exprimir e também ser ouvido e reconhecido. 

Por um lado, em contexto organizacional, acreditamos vivamente que a ação de formação teria sido 

uma arma poderosa para mudar formas de estar e pensar no âmbito da AD, tanto para os administradores, 

como para os trabalhadores, assim como, teria sido um mote importante de aprendizagens, aquisição de novas 

competências, criação de diálogo e interação entre os participantes. 

Por outro lado, no que toca ao nosso estudo e à aquisição de competências e experiências 

profissionais, consideramos que a ação teria sido efetivamente enriquecedora. Para o estudo e enquanto 

investigadores, possibilitaria a criação de resultados e como consequência retirar conclusões reais. Enquanto 

formadoras, permitira adquirir competências afetas à condução de uma ação de formação, à dinamização do 

grupo de formação, à realização da avaliação qualitativa, ao ajustamento de atitudes e práticas pedagógicas, à 

revisão de conteúdos e instrumentos, e acima de tudo, à gestão de sentimentos e eventuais conflitos.  

                                                           
24Disponível em https://www.publico.pt/2016/07/27/conteudo-patrocinado/conteudo_patrocinado/como-tornarse-num-gestor-de-

topo-1738970, consultado a 3 de outubro de 2017. 

https://www.publico.pt/2016/07/27/conteudo-patrocinado/conteudo_patrocinado/como-tornarse-num-gestor-de-topo-1738970
https://www.publico.pt/2016/07/27/conteudo-patrocinado/conteudo_patrocinado/como-tornarse-num-gestor-de-topo-1738970
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Ao par deste panorama menos espetacular, devemos sublinhar que tudo o que esteve ao nosso alcance 

foi concretizado com destreza e dedicação, respondemos ao pedido da administração em estudar a plataforma 

informática de realização e gestão da AD e simultaneamente contribuir para o seu desenvolvimento e melhoria. 

No que tange ao seu estudo e análise, emergiram dois posicionamentos antagónicos afetos à real potencialidade 

do instrumento para a organização e para os trabalhadores, assim como para a gestão e realização da AD. 

Na esfera positiva, temos que admitir que nos permitiu conhecer outra forma de realizar a AD e 

comprovar que a tecnologia é efetivamente um trunfo para atingir a modernização e o desenvolvimento 

organizacional, e por isso, pode e deve estar ao nosso serviço. Para a organização este equipamento permite, 

indubitavelmente, otimizar recursos dada a não criação de relatórios e papéis incontáveis, gerir o processo em 

menos tempo, modernizar a avaliação e até vendê-lo a outras entidades (uma das aspirações primordiais 

preexistentes à sua construção). Em suma, utilizar uma ferramenta informática para realizar o processo de AD 

na lógica da sustentabilidade e otimização de recursos, quando se trata de avaliar muitos trabalhadores, é 

efetivamente um auxílio ao longo de todo o processo.  

Na esfera negativa, apontamos o redireccionamento dos trabalhadores para um panorama meramente 

burocrático (trata-se de uma “burocracia on-line”), logístico, contável e distanciado, no qual os mesmos são 

números e não propriamente pessoas com identidade laboral e pessoal. O distanciamento também se deve 

muito pela ausência do acompanhamento contínuo ao longo do processo de avaliação e pela esmagadora 

maioria de contributos quantitativos para apurar o desempenho dos trabalhadores.  

Dado que a aplicação informática foi construída para o “tratamento de grandes massas”, 

nomeadamente o desempenho de todos os trabalhadores da organização, estamos perante o que L. Lima 

(2015, p. 1346) intitula de “avaliação hiperburocrática”. Este género de avaliação é caracterizado pela: 

 
“sua natureza crescentemente global, ou transnacional, em termos de integração e comparação; pela velocidade 
e fiabilidade do tratamento de grandes massas de dados, através do recurso às tecnologias da informação e 
comunicação; por uma espécie de taylorismo informático que impõe novas formas de controle automático […], 
a estandardização de categorias e a uniformização de processos e de tempos, apoiando uma recentralização da 
administração do sistema […] favorecida pela automação” (ibidem). 

 

Como consequência a dimensão qualitativa, como por exemplo, o acompanhamento da AD ao longo 

do ciclo de avaliação, na qual os trabalhadores não são mais números, mas pessoas “isto é, portadoras de 

características de personalidade, expectativas, objetivos pessoais, histórias particulares, etc” (Chiavenato, 

1985, p. 55) com sentimentos, sugestões, preocupações e com potencial para participar ativamente no 

quotidiano organizacional, é realmente desprivilegiada e até negligenciada em prol da estandardização de 

processos e tempos e da gestão gestionária e racionalista.  

Somos complacentes e compreendemos que nem sempre as lacunas presentes em determinadas 

organizações, incluindo a Omega S.A., existem por vontade ou compacto dos seus administradores, o que pode 

justificar tais incidências críticas ao nível da GRH tem que ver com: “não obstante as vicissitudes, muitas das 

empresas em causa se encontrem em velocidade de cruzeiro e não propriamente em situação de inflexão 
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estratégica o que poderá determinar uma actuação mais centrada na direcção corrente” (Jesuíno, Pereira & 

Reto, 1993, p. 198). 

Partindo para o outro palco de investigação, se refletirmos em geral acerca do panorama de formação 

profissional vigente, temos conhecimento que “o estudo da problemática da formação profissional contínua tem 

sido objecto de diversas abordagens […]: a que é feita a partir do campo das Ciências da Educação e a que é 

feita a partir do campo da Economia do Trabalho e da Gestão de Recursos Humanos” (Almeida, et al., 2008, 

p. 3). Estas duas abordagens tendem a cruzar e: 

“A articulação destas duas abordagens tem vindo a ganhar terreno não só porque a separação entre cidadão e 
trabalhador tem vindo a ser posta em causa, mas também porque, na sociedade do conhecimento, tem vindo a 
ganhar importância o princípio de que, para poderem responder aos novos desafios, as sociedades e as 
empresas necessitam cada vez mais de pessoas com capacidade de iniciativa, de participação e de compreensão 
do mundo que as rodeia” (ibidem). 

 

Deste modo, ainda ao abrigo da coexistência entre a gestão da formação e a GRH, enquanto 

profissionais nestes domínios, somos conscientes que se torna perentório “tentar perceber não só o modo 

como elas são definidas e mobilizadas para responder aos desafios da competitividade económica mas também 

o modo como contribuem para o desenvolvimento global da sociedade através da promoção da igualdade de 

oportunidades e da emancipação dos actores sociais” (idem, pp. 3-4). 

Do ponto de vista organizacional, nomeadamente das PME em Portugal, devemos referir que é 

“concebida ora como um investimento ora como um custo, a formação profissional tem sido um dos campos 

de maior tensão na definição das políticas organizacionais” (ibidem). Contudo, tais vicissitudes devem ser 

colmatadas a partir do consentimento que realmente a formação profissional é um investimento e não um custo 

a suportar e que “a formação liga-se, ao mesmo tempo, aos anseios de desenvolvimento e valorização dos 

trabalhadores e às necessidades das organizações, contribuindo para o sucesso de ambos: valorização 

individual das pessoas e valorização colectiva dos activos mais importantes da organização e consequentemente 

do seu poder competitivo” (Bilhim, 2006, p. 247). 

No ponto de vista dos trabalhadores, por mais que a formação acarrete custos para a organização, “a 

formação ao longo de toda a vida não pode restringir-se a uma adaptação às necessidades da economia, em 

mutação constante. Ela deve contribuir para o desenvolvimento e satisfação das pessoas, para a sua integração 

social e para o pleno exercício da cidadania” (André, 1998 p. 30).  

Por tudo isto, entendemos que a educação de adultos deve preparar os indivíduos em contexto 

profissional para eventuais adversidades e/ou mudanças organizacionais, originadas pelo panorama 

económico, político, social e cultural instável no qual todos vivemos diariamente. Mas, também deve contribuir 

para o desenvolvimento pessoal, social e cultural, a dimensão profissional e a pessoal deve ser gerida, 

respeitada e valorizada. Nós seres humanos, não somos constituídos por partes, mas por um todo que é 

necessário estimular de forma congruente e articulada.  
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Assim, o que pretendíamos transmitir a toda a população da Omega S.A., prende-se com o potencial 

de transformação, de mudança, de rumo ao sucesso e desenvolvimento que a formação profissional permite 

atingir tanto à organização como a todos os trabalhadores dada a sua importância para a atividade da 

organização e para o desenvolvimento dos trabalhadores. 

Neste cômputo, nas organizações acreditamos na formação “enquanto atividade facilitadora da 

mudança”, e deve essencialmente “apoiar os colaboradores a adotar uma postura de makers, privilegiando o 

saber fazer, potenciando o desenvolvimento da inteligência coletiva, incentivando a abertura à inovação e 

fomentando a experimentação, para garantir a descoberta e o desenvolvimento eficiente de novas competências 

e a utilização das novas ferramentas digitais” focada não só na transformação dos trabalhadores, “mas na 

transformação do ecossistema” (Rebelo, 2015)25. 

Cruzando a AD no âmbito dos RH e da formação inferimos que favorece, na ótica do planeamento, 

execução e desenvolvimento, a gestão de ambos os campos, sendo que “o aperfeiçoamento da gestão tem que 

ser relevante e intencional, pelo que deve ser precedido de uma avaliação do que quer que seja preciso no 

futuro para que se verifique maior desenvolvimento” e é precisamente “meio pelo qual os gestores conseguem 

gerir de maneira mais eficaz” (Cowling & Mailer, 1990, p. 121).  

O nosso posicionamento perante a AD em contexto organizacional é pretensamente torna-la um 

processo formativo e encará-la como um momento de reflexão e melhoria, tanto ao nível individual, coletivo e 

também, organizacional. É deveras um momento imprescindível para os envolvidos entrarem em processo de 

conscientização, portanto, serem conscientes das suas funções e competências, assim como, das suas 

potencialidades e limitações. E, ainda, um motor de desenvolvimento de inter-relações, nomeadamente entre 

chefias e trabalhadores, a fim de atingirem um entendimento mútuo no diz respeito aos objetivos da organização 

e também aos objetivos individuais e coletivos. 

Nesta fase do estudo, estão reunidas as condições para responder às questões iniciais que orientaram 

a nossa intervenção/investigação. Sistematicamente, podemos afirmar que a Avaliação de Desempenho é uma 

prática de Gestão de Recursos Humanos levada a cabo pela Omega S.A. sob contornos manifestamente 

centralizados, rígidos e burocráticos. O que nos leva a concluir, que efetivamente não contribuem para a 

cidadania organizacional, nem são producentes aos valores emancipatórios e humanistas que tanto esperamos 

encontrar, tanto nas práticas de GRH, como nas práticas de gestão da formação.  

 Dado que os trabalhadores são restringidos à posição de recetores passivos dos objetivos e das 

competências que lhes são atribuídos, não se verifica em torno desse procedimento, a negociação, a partilha, 

e sobretudo, a reflexão. Perante tudo isto, estamos cientes que o processo de AD necessita de uma 

reformulação no sentido de se aproximar às práticas formativas de avaliação, por forma a contemplar um 

processo de acompanhamento ao longo de todo o ciclo de avaliação, no sentido de os trabalhadores estarem 

                                                           
25 Disponível em http://www.rhbizz.pt/perspetivas/qual-papel-da-formacao-no-alinhamento-do-talento-cultura-organizacional-forma-pode-
contribuir-sucesso-da-empresa/ ,Consultado a 2 de outubro de 2017. 

http://www.rhbizz.pt/perspetivas/qual-papel-da-formacao-no-alinhamento-do-talento-cultura-organizacional-forma-pode-contribuir-sucesso-da-empresa/
http://www.rhbizz.pt/perspetivas/qual-papel-da-formacao-no-alinhamento-do-talento-cultura-organizacional-forma-pode-contribuir-sucesso-da-empresa/
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em constante conhecimento de si próprio, nomeadamente, das suas potencialidades e limitações,  e 

concomitantemente, cientes do que está a acontecer na organização e criarem mecanismos que lhes permitam 

corrigir eventuais lacunas e evoluir.  

As políticas e práticas da gestão de formação estão bem sintonizadas com os pressupostos presentes 

na NP 4512, acompanham o ciclo da formação e articulam-se perfeitamente com as necessidades dos clientes 

da formação. O facto de a Omega S.A. oferecer uma panóplia de ofertas e modalidades formativas, inferimos 

que comporta valores de inclusão, igualdade e oportunidades perante a diversidade de públicos-alvo, sendo o 

projeto PO ISE, no qual tivemos a célere oportunidade de participar, a prova mais evidente deste nosso 

entendimento. 

Este trabalho do ponto de vista pessoal permitiu-nos crescer enquanto profissionais dada a criação 

constante de relações com os trabalhadores da Omega S.A., nas quais tivemos a célere oportunidade de 

partilhar ideias, experiências, receios, desafios e pensamentos mútuos em relação a toda a envolvente. 

Observamos diferentes formas de trabalhar e distintas maneiras de encarar o trabalho, aprendemos a 

reconhecer em que medida a nossa intervenção poderia ajudar as atividades e/ou os projetos de cada 

trabalhador (este reconhecimento exigiu muitas vezes a introspeção e a identificação das nossas próprias 

competências, não só no que toca aos conhecimentos académicos, mas também no que respeita aos nossos 

traços de personalidade e, por fim, coadunar com a realidade do trabalho) e também pensamos muitas vezes 

em que contexto nos poderíamos integrar na organização.  

Ao nível dos contributos para a Omega S.A., esta intervenção contribuirá, certamente, para a melhoria 

da ferramenta informática “Effectus” sendo que elencamos uma série de incidentes críticos e respetivas 

sugestões de resolução, para a criação de práticas e instrumentos de AD mais humanistas e democráticos, 

tendo por base o acompanhamento e avaliação qualitativa e as aspirações dos trabalhadores, neste âmbito o 

plano de ação de formação que criámos como proposta de implementação futura, será sem sombra de dúvida 

a preparação para o início da mudança ou transformação em prol da melhoria e da qualidade dos processos e 

práticas de AD. 

De um modo geral, apesar de todos os condicionalismos e dificuldades sentidas este trabalho foi 

compensador e sobretudo aliciante dados os desafios que foram surgindo. Quando caminhamos sobre linhas 

tortas, mas no final chegámos ao destino pretendido, o sabor da vitória é ainda mais doce, e por tudo isto, 

criamos um carinho especial por este trabalho. 
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Ω S.A. 
 

1. Introdução 

 

O presente Manual de Instrução que nos propomos a apresentar foi criado no âmbito do produto 

Omega, S.A. “Effectus”, a aplicação informática de Gestão e Avaliação de Desempenho, para 

apresentar a estrutura e o modo de funcionamento do instrumento. 

Pretendemos através deste Manual facilitar a compreensão da dinâmica inerente à Aplicação 

“Effectus” e também, simplificar a utilização por parte de todos os intervenientes do processo de 

Gestão e Avaliação de Desempenho. 

Primeiramente, optámos por realizar um breve enquadramento sobre o produto e justificar de 

forma mais específica o objetivo previsto na criação deste manual, bem como o seu campo de 

aplicação. Posteriormente, explanamos a forma como está estruturada a aplicação, referindo, 

portanto, todas as suas dimensões e componentes. De forma a clarificar o que é dito acerca de cada 

dimensão presente no produto, complementamos o escrito com a imagem que representa cada 

categoria ou secção, de modo a ser facilmente identificada e à posteriori ser seguido eficazmente os 

passos indicados nas imagens.  

Neste seguimento, o manual está dividido em 8 Capítulos: 1. Introdução; 2. Enquadramento 

“Effectus”; 3. Objetivo do Manual; 4. Campo de Aplicação; 5. Objetivos da Aplicação; 6. Acesso e 

Login; 7. Estrutura da Aplicação; 8. Procedimentos de utilização. 

 

2. Enquadramento “Effectus” 

 

A Aplicação Informática “Effectus-Human Resources” é um produto criado pela Omega, S.A. no 

âmbito da Gestão e Avaliação de Desempenho, apresentado como “user friendly”, na lógica de 

possibilitar implementar uma metodologia integrada em grandes organizações (com muitos 

colaboradores), de forma flexível e ajustável às necessidades, criando assim, confiança e rigor nos 

dados obtidos, acessibilidade dos dados, segurança e reserva da informação. 

A ferramenta informática permite o registo de colaboradores (com definições de acessos e 

permissões); registo do Guião de Competências; Registo de Perfis de Competências; Associação de 

colaboradores a perfis de competências; Grelha de avaliadores/avaliados; Registo de Autoavaliação 

(avaliado); Registo de avaliação pelo(s) avaliador(es); Registo de avaliação de desempenho incluindo o 

plano de desenvolvimento profissional (PDP) Relatórios de gestão de desempenho. 
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3. Objetivo do Manual 

 

O presente manual visa garantir, mediante os processos a aplicar, os resultados esperados por 

cada procedimento executado e definir os procedimentos para a exploração da aplicação, 

determinando os passos necessários para a correta utilização da ferramenta informática de gestão e 

avaliação de desempenho.  

Pretende proceder a uma apresentação da aplicação, nomeadamente a forma como está 

estruturada, bem como realizar uma explicação da finalidade e funcionamento de cada secção 

presente no instrumento informático.  

Na ótica do(s) utilizador(es), este manual poderá ser um suporte durante o período de adaptação 

à nova modalidade de avaliação, no sentido em que foi construído para contextualizar e auxiliar todos 

os beneficiários no momento de acesso e utilização da aplicação.  

Em suma, este manual pretende facilitar a utilização da ferramenta informática e contribuir para 

o alcance dos objetivos e resultados previstos na implementação deste instrumento no âmbito da 

Gestão e Avaliação de Desempenho. 

 

4.  Campo de Aplicação 

 

As ações previstas no manual foram desenhadas para orientar todos os utilizadores da Aplicação, 

portanto todos os procedimentos e instruções de trabalho descritas aplicam-se a toda a população da 

entidade Sarreliber como orientação básica para todo e qualquer processo de acesso e utilização do 

produto. 

5. Objetivos da Aplicação “Effectus- Human Resources” 

 

A implementação da Aplicação na organização tem como objetivos permitir a gestão efetiva de 

competências dos colaboradores; evitar a criação de formulários em excel/papel e a geração excessiva 

de relatórios, portanto, visa a poupança de recursos; facilitar o cumprimento dos procedimentos afetos 

à gestão da avaliação de desempenho; envolver toda a população da entidade e criar relações de 

confiança e abertura; envolver clientes e parceiros; sensibilizar para a importância da avaliação de 

desempenho; criar um sistema de informação global e integral; contribuir para a inovação 

organizacional.  
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6. Acesso e Login 

 

O acesso à aplicação “Effectus” é realizado através da utilização da internet, nomeadamente através 

do link http://40.68.186.142/Effectus/Demo/Login.aspx , do qual resulta a solicitação da introdução dos 

dados de utilizador (username) e respetiva palavra pass (password). Exemplo: 

 

7. Estrutura da Aplicação 

 

No seguimento da introdução dos códigos de acesso e login à plataforma informática, surge a 

apresentação da Home Page.  

Na Home Page está presente um breve enquadramento acerca da Avaliação de Desempenho, 

contudo é editável e, portanto, pode ser completada de acordo com os interesses e necessidades do 

utilizador.  

Contempla sete categorias nucleares tais como: (1) Administração, (2) Gestão Documental, (3) 

Ciclos de Avaliação, (4) Avaliação Intercalar, (5) Avaliação Final, (6) Questionários e, por fim, (7) 

Gráficos e Dashboards, dispostas no painel superior e estão permanentemente visíveis 

independentemente da matéria a trabalhar no momento. As categorias nucleares estão subdivididas 

em secções de seguida explicitadas: 

 

 

http://40.68.186.142/Effectus/Demo/Login.aspx
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1. Home Page “Effectus” 

2. Administração 

• Gestão da Home Page 

• Gestão de Notícias 

• Registo de Empresas 

• Registo de Departamento/Setores 

• Registo de Turnos 

• Registo de Tipos de Competências 

• Registo de Habilitações 

• Registo de Polivalências 

• Registo de Competências 

• Registo de Perfis Funcionais 

• Registo de Voluntariados 

• Registo de Colaboradores 

• Registo de Equipas 

• Ações PDP 

3. Gestão Documental 

• Tipos de Documentos/Ficheiros 

• Gestão de Ficheiros 

• Documentos do Sistema 

4. Ciclos de Avaliação 

• Gestão de Ciclos de Avaliação 

• Formação coletiva 

5. Avaliação Intercalar 

• Autoavaliação intercalar (Perfil de Avaliado) 

• Avaliação Intercalar (Perfil de Avaliador) 

6. Avaliação Final 

• Autoavaliação final (Perfil de Avaliado) 

• Avaliação de objetivos 

• Avaliação final (Perfil de Avaliador) 

7. Questionários: 

• Gestão de Questionários 

• Questionários Ativos 
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8. Gráficos e Dashboards: 

• Organograma 

• Dashboard Avaliação 

Conforme apresentado, a aplicação está organizada de forma simples e intuitiva, portanto confere ao 

utilizador uma sensação de conforto e facilidade no momento de utilização. Além de que assegura a 

confidencialidade e segurança total de informação. 

a. Categorias nucleares 

i. Home Page 

 

ii. Administração 
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iii. Gestão documental 

 

iv. Ciclos de Avaliação 
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v. Avaliação Intercalar  

vi. Avaliação Final 
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vii. Questionários 

 

viii. Gráficos e Dashboards 
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b. Secções  

I. Administração 

i. Gestão da Home Page 

 

ii. Gestão de Notícias 
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iii.  Registo de Empresas 

 

iv. Registo de Departamentos/Setores   
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v. Registo de Turnos 

 

vi. Registo de Tipo de Competências 
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vii. Registo de Polivalências 

 

 

viii.  Registo de Habilitações 
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ix. Registo de Perfis Funcionais  

 

x. Registo de Voluntariados 
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xi. Registo de Colaboradores 

 

xii. Registo de Equipas 
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xiii. Ações PDP 

 

II. Gestão Documental  

i. Tipos de documentos/ Ficheiros 
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ii. Gestão de Ficheiros 

 

iii. Documentos do Sistema 
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III. Ciclos de Avaliação 

i. Gestão de Ciclos de Avaliação 

 

ii. Formação Coletiva 
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IV. Avaliação intercalar 

i. Autoavaliação intercalar (Perfil de Avaliado) 

 

ii. Avaliação intercalar (Perfil de Avaliador) 

 

V. Avaliação final 

i. Autoavaliação Final (Perfil de Avaliado) 
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ii. Avaliação de Objetivos 

iii. Avaliação Final (Perfil de avaliador) 
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VI. Questionários 

i. Gestão de Questionários 
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ii. Questionários Ativos 
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VII. Gráficos e Dashboards 

i. Organograma 
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ii. Dashboard Avaliação 

9. Procedimentos de utilização 

Neste separador pretendemos demonstrar, por um lado, quais as funcionalidades referentes às sete 

categorias nucleares e as respetivas secções disponíveis na Aplicação, e por outro lado, quais os 

procedimentos de utilização das mesmas.  

 Neste seguimento, optámos, portanto, por apresentar individualmente quais as funcionalidades de 

cada categoria e secção, bem como explicar quais os procedimentos a seguir no momento de utilização, 

na lógica de reunirmos as condições necessárias para que o utilizador explore e retire todo o potencial 

despoletado pela ferramenta informática. 

a. Administração 

Gestão da Home Page 

 Esta secção permite ao utilizador personalizar a Home Page de acordo com os seus interesses e 

necessidades. Oferece um conjunto de opções para introduzir, alterar, validar e imprimir documentos, tais como, 

textos, imagens e links de acesso.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Gestão da Home Page 

3) Edite a caixa de texto conforme necessidades e interesses 
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4) Utilize as opções dispostas no painel superior da caixa de texto assinalada para realizar as 

alterações/ajustes desejados 

5) Grave as alterações realizadas clicando no botão “Gravar” 

Exemplos: 

a) Selecione a opção “File” para inserir novo documento ou imprimir o atual 

b) Selecione a opção “Edit” para realizar as tarefas básicas de copiar, colar, cortar e 

selecionar/substituir texto e/ou imagem 

c) Selecione a opção “Insert” para inserir novas imagens ou links de acesso, data e hora e ajustar 

graficamente o texto inserido através das opções “Special Character”, “Horizontal Line”, “Page 

Break”, “Nonbreaking Space”. 
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Gestão de notícias: 

Esta secção possibilita ao utilizador gerir, procurar e criar notícias. Além de que tem a oportunidade de 

controlar o estado da publicação de notícias, ou seja, pode optar por Ativar ou Desativar uma determinada 

notícia conforme interesse, relevância e contexto da mesma. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Gestão de Notícias 

3) Selecione a opção “Estado” para pesquisar por notícias ativas ou desativadas 

4) Clique no botão “Nova” para criar nova notícia  

 

5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 
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6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 

Registo de Empresas 

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de empresas já existentes e registadas na 

aplicação e criar uma nova empresa na aplicação. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Empresas 

3) Para pesquisar Empresas clique no botão “Pesquisar” 

4) Para criar nova Empresa clique no botão “Nova” 
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5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 

Registo de Departamentos/Setores 

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de departamentos/setores já existentes e 

registadas na aplicação, carregar departamentos através do upload de ficheiro Excel, exportar modelos de 

ficheiros Excel ou criar um novo departamento/secção na aplicação. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Departamentos/Setores 

3) Para carregar Departamentos/Setores através de ficheiro Excel, clique em “Escolher ficheiro”, 

selecione o ficheiro Excel pretendido e clique no botão “Upload” 

4) Clique no botão “Exportar Modelo” para exportar um modelo de ficheiro Excel 

5) Clique no botão “Novo” para criar um novo Departamento/Setor 

 

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 
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Registo de Turnos 

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de turnos já existentes e registados na aplicação 

e criar novos turnos. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Turnos 

3) Para pesquisar Turnos clique no botão “Pesquisar” 

4) Para criar novos Turnos clique no botão “Nova” 

5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 
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Registo de Tipo de Competências 

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de competências já existentes e registadas na 

aplicação, carregar tipos de competências através do upload de ficheiro Excel, exportar modelos de ficheiros 

Excel ou criar novo tipo de competência na aplicação.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Tipos de Competências 

3) Para carregar Tipos de Competências através de ficheiro Excel, clique em “Escolher ficheiro”, 

selecione o ficheiro Excel pretendido e clique no botão “Upload” 

4) Clique no botão “Exportar Modelo” para exportar um modelo de ficheiro Excel 

5) Clique no botão “Novo” para criar um novo Tipo de Competência 

6) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

7) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 



 

 33 

 

Ω S.A. 
 

 

Registo de Competências 

Esta secção tem como finalidade o registo de competências dos colaboradores, realizar pesquisas de 

competências previamente existentes e registadas na aplicação, carregar competências mediante upload 

de ficheiro Excel, exportar modelos de ficheiros Excel ou criar nova competência na aplicação. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Competências 

3) Selecione a opção “Tipo de Competência” e escolha uma das competências disponíveis para filtrar 

por Tipo de Competência 

 

4) Selecione a opção “Departamento” e escolha um dos departamentos disponíveis para filtrar por 

Departamento  
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5) Selecione a opção “Nível” e escolha um dos níveis disponíveis para filtrar por Nível de Competência 

 

6) Para carregar Competências através de ficheiro Excel, clique em “Escolher ficheiro”, selecione o 

ficheiro Excel pretendido e clique no botão “Upload” 

7) Clique no botão “Exportar Modelo” para exportar um modelo de ficheiro Excel 

8) Clique no botão “Novo” para criar um nova Competência 
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9) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

10) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 

Registo de Habilitações 

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de habilitações dos colaboradores já existentes e 

registadas na aplicação e criar novos habilitações. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Habilitações 

3) Para pesquisar as Habilitações clique no botão “Pesquisar” 

4) Para criar novas Habilitações clique no botão “Nova” 

5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 
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Registo de Polivalências 

A secção Registo de Polivalências permite ao utilizador registar as polivalências existentes afetas aos 

colaboradores/funções, bem como, registar novas polivalências definidas.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração  

2) Selecione a secção Registo de Polivalências 

3) Selecione a opção “Pesquisar” para procurar polivalências já existentes 

4) Selecione a opção “Nova” para criar novas polivalências 
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5) Preencha os campos que surgem após ter selecionado a opção “Nova”: “Polivalência” e 

“Colaboradores” 

Registo de Perfis Funcionais 

A secção Registo de Perfis Funcionais possibilita o utilizador registar novos perfis funcionais, bem como 

procurar perfis funcionais já registados consoante o nível e departamento em questão.  

É possível a exportação de modelo preexistente (ficheiro Excel) bem como upload de perfis funcionais 

existentes em ficheiro Excel para a aplicação. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração  

2) Selecione a secção Registo de Perfis Funcionais 

3) Selecione o “Nível” e “Departamento” e/ou digite o nome do perfil funcional na caixa de texto 

“Pesquisa” e clique no botão “Pesquisar” para procurar um perfil funcional desejado 
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4)  Clique no botão “Exportar Modelo” para exportar um modelo de ficheiro Excel 

 

5) Clique no botão “Novo” para criar novo Perfil Funcional 
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6) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 
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7) Grave, reveja ou Imprima consoante a necessidade através das opções disponíveis no canto 

inferior esquerdo do formulário 

8) Para adicionar competências ao perfil funcional, selecione o separador “Competências” e clique 

no botão “Adicionar” para selecionar as competências que deseja associar ao Perfil Funcional  
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9) Para adicionar colaboradores ao perfil funcional, selecione o separador “Colaboradores” e clique 

no botão “Adicionar” para selecionar os colaboradores que deseja associar ao Perfil Funcional  

 

10) Preencha os campos que se seguem no último requisito da criação de novo Perfil Funcional. Grave, 

reveja ou imprima consoante necessidade. 
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Registo de Voluntariados 

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de voluntariadoa já existentes e registadas na 

aplicação e criar novos voluntariados. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo deVoluntariados 

3) Para pesquisar os Voluntariados existentes clique no botão “Pesquisar” 

4) Para criar novos Voluntariados clique no botão “Novo” 

 

5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior   

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 
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Registo de Colaboradores 

A funcionalidade desta secção é criar registos de novos colaboradores ao agrupar informações relativas aos 

dados pessoais, ao perfil funcional, a equipas de integração e reconhecimento de competências.  

É permitido ainda, controlar o estado do registo (Ativo ou Desativado) e pesquisar informações preexistentes 

e registadas na aplicação acerca de determinado(s) colaborador(es), carregar colaboradores através do 

upload de ficheiro Excel, exportar modelo de ficheiro Excel para posterior importação. 

Ordem de Trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Colaboradores 

3) Para carregar Colaboradores através de ficheiro Excel, clique em “Escolher ficheiro”, selecione o 

ficheiro Excel pretendido e clique no botão “Upload” 

4) Clique no botão “Exportar Modelo” para exportar um modelo de ficheiro Excel 

5) Clique no botão “Novo” para criar novo colaborador 

6) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 
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7) Selecione os separadores “Perfis Funcionais”, “Equipas”, “Reconhecimento de Competências e 

preencha toda a informação 

 

8) Grave as alterações ou cancele caso haja algum incidente 

9) Grave as alterações clicando no botão “Gravar” 
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Registo de equipas  

 

O Registo de equipas permite ao administrador criar novas equipas de trabalho e selecionar o Gestor 

responsável pela nova equipa. 

Possibilita ainda controlar o estado do registo (Ativo ou Desativado) e pesquisar informações preexistentes 

e registadas na aplicação acerca de determinado(s) colaborador(es), carregar equipas através de upload 

de ficheiro Excel, exportar modelos de ficheiros Excel para posterior importação de equipas. 

Ordem de Trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Registo de Equipas 

3) Para carregar Equipas através de ficheiro Excel, clique em “Escolher ficheiro”, selecione o ficheiro 

Excel pretendido e clique no botão “Upload” 

4) Clique no botão “Exportar Modelo” para exportar um modelo de ficheiro Excel 

5) Clique no botão “Novo” para criar nova equipa de trabalho 

6) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

7) Para associar os colaboradores à equipa, selecione o separador “Colaboradores” e clique no botão 

“Adicionar” 
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8) Grave as alterações ou cancele caso haja algum incidente nas respetivas opções “Gravar” e “Cancelar”  

 

Ações PDP  

Esta secção tem como funcionalidade realizar pesquisas de ações de desenvolvimento do Plano de 

Desenvolvimento Profissional já existentes e registados na aplicação e criar novos planos conforme as 

necessidades. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Administração 

2) Selecione a secção Ações PDP 

3) Para pesquisar os Planos de Desenvolvimento Profissional existentes clique no botão “Pesquisar” 

4) Para criar novas ações de Planos de Desenvolvimento Profissional clique no botão “Novo” 

5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

 

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 
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b. Gestão documental 

A funcionalidade desta secção é gerir o toda a documentação introduzida na aplicação, portanto permite 

definir e controlar os diferentes documentos afetos à dinâmica da entidade, como por exemplo, 

Organograma, Catálogo de Objetivos, Perfil de Funções, Guião de Competências, Matriz de Avaliadores, 

entre outros. E gerir os documentos de acordo com o ciclo de avaliação. Permite, ainda, realizar trabalhos 

como editar, eliminar e realizar download documentos. 

Permite, ainda, a qualquer momento editar o ciclo de avaliação, e/ou clonar e alterar sempre que 

necessário o estado do processo. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Gestão Documental 

2) Selecione a secção Tipos de Documentos/ Ficheiros 

3) Para pesquisar Tipos de Documentos /Ficheiros clique no botão “Pesquisar” 

4) Para criar novos Tipos de Documentos/Ficheiros clique no botão “Novo” 
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5) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

6) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 

Gestão de Ficheiros por Ciclo de Avaliação 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Gestão Documental 

2) Selecione a secção Gestão de Ficheiros por Ciclo de Avaliação 

3) Para criar novo Ficheiro clique no botão “Novo” e selecione o tipo de documento que pretende 

criar. Exemplo: 

4) Para Editar, fazer Download ou Eliminar ficheiros selecione as respetivas opções. Exemplo: 
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Documentos por ciclo de Avaliação 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Gestão Documental 

2) Selecione a secção Documentos por Ciclo de Avaliação 

3) Selecione o Ciclo de Avalição assinalado a azul  

4) Selecione o Documento que pretende analisar assinalados a laranja 
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c. Ciclos de Avaliação 

Gestão de ciclos de avaliação 

A funcionalidade desta secção é gerir o ciclo de avaliação, portanto permite definir e controlar os 

diferentes momentos afetos ao ciclo de avaliação, bem como, controlar o estado em que se encontra, 

nomeadamente se ainda está em desenvolvimento, publicado e fechado.  

Permite, ainda, a qualquer momento editar o ciclo de avaliação, e/ou clonar e alterar sempre que 

necessário o estado do processo. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Ciclos de Avaliação 

2) Selecione a secção Gestão de Avaliação 

3) Selecione o “Estado” (Rascunho, Publicado, Fechado) e o respetivo Ciclo de Avaliação que 

pretende consultar e/ou alterar 

4) Clique no botão “Editar” para realizar alterações ao Ciclo de Avaliação previamente selecionado 

5) Clique no botão “Clonar” para fazer uma cópia do Ciclo de Avaliação selecionado 

6) Selecione a opção “Alterar Estado” para modificar o estado do Ciclo de Avaliação 
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Ω S.A. 
7) Clique no botão “Novo” para criar um novo ciclo de avaliação 

8) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior 

(separador “Geral”) 

9) Para definir as ponderações a aplicar ao nível de cumprimento dos objetivos e competências, 

autoavaliação/avaliação e voluntariado, selecione o separador “Ponderações” e preencha todos 

os campos  

10) Grave as alterações realizadas clicando no botão “Gravar” 
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Ω S.A. 
 

Definição de objetivos 

Definir os objetivos a avaliar durante o ciclo de avaliação e determinar os objetivos gerais, individuais e de 

equipa.  

Permite introduzir novos objetivos a aplicar e validar a introdução de dados novos, bem como realizar 

pesquisas rápidas de objetivos pré-existentes, a partir de uma busca por Departamento, Objetivo, Gestor, 

Equipa e Colaborador.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Ciclos de Avaliação 

2) Selecione a secção Gestão de Ciclos de Avaliação 

3) Selecione um ciclo de avaliação para definir os objetivos e realizar pesquisas 

4) Selecione a opção “Tipo” para definir os objetivos que pretende: Gerais, Equipa, Individual 

5) Selecione a opção “Pesquisar em” de modo a realizar uma busca rápida do objetivo que procura 

consoante a secção, nome do objetivo, Gestor, Equipa ou Colaborador a pesquisar 

6) Clique no botão “Novo” para criar novos objetivos 

7) Clique no botão “Validar” para validar os objetivos novos introduzidos 

Grelha de Avaliadores/Avaliados 

Permite introduzir novas grelhas de avaliadores/avaliados e posteriormente validar os dados introduzidos, 

mas também permite pesquisar grelhas pré-existentes por Perfil Funcional, Avaliado e Avaliador. 

Ordem de Trabalhos: 

1) Selecione a categoria Ciclos de Avaliação 



 

 54 

 

Ω S.A. 
2) Selecione a secção Gestão de Ciclos de Avaliação 

3) Selecione um ciclo de avaliação para introduzir e/ou pesquisar grelhas de avaliadores/avaliados 

4) Selecione a opção “Pesquisar em” para realizar uma busca rápida de grelhas de 

avaliadores/avaliados consoante o Perfil Funcional, Avaliado e Avaliador.  

5) Clique no botão “Novo” para criar novas grelhas de avaliadores/avaliados 

6) Clique no botão “Validar” para validar os dados introduzidos 

 

Ciclos de Avaliação por Perfil Funcional 

Esta secção permite ao utilizador realizar momentos de Avaliação consoante o perfil Funcional elegido num 

determinado ciclo de avaliação. Pode pesquisar avaliações realizadas ou criar nova avaliação desde que 

selecione o ciclo pretendido. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Ciclos de avaliação 

2) Selecione a secção Ciclos de Avaliação por Perfil Funcional 

3) Clique no botão “Nova” depois de ter definido o ciclo de avaliação para criar nova avaliação por 

Perfil Funcional 

4) Valide no final da criação de nova avaliação 

5) Clique em “Pesquisar” para procurar avaliações realizadas anteriormente 
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Ω S.A. 

 

Colaboradores sem Avaliação 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Ciclos de avaliação 

2) Selecione a secção Colaboradores sem Avaliação 

3) Clique no botão “Novo” depois de ter definido o ciclo de avaliação para introduzir colaboradores 

sem avaliação 

4) Valide no final da criação de novo colaborador 

5) Clique em “Pesquisar” para procurar outros colaboradores em processo sem avaliação 
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Ω S.A. 
Formação Coletiva 

Esta secção possibilita procurar e/ou criar formação coletiva num determinado ciclo de avaliação a 

selecionar. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Ciclos de Avaliação 

2) Selecione a secção Formação Coletiva 

3) Selecione o  “Ciclo de Avaliação” para procurar formações coletivas associadas ao ciclo 

selecionado 

4) Para pesquisar formações coletivas associadas ao ciclo previamente selecionado clique no botão 

“pesquisar” 

 

5) Clique no botão “Nova” para criar nova formação coletiva 

6) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior  

7) Clique na opção “Formação” e no botão Azul para pesquisar Perfis Funcionais 

8) Clique na opção “Colaboradores” e selecione as opções “Adicionar” ou “Remover” colaboradores 

9) Grave as alterações efetuadas clicando no botão “Gravar” 
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Ω S.A. 
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Ω S.A. 
d. Avaliação Intercalar  

Avaliação Intercalar (Perfil de Avaliado)  
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Ω S.A. 
Esta secção permite ao colaborador em situação de autoavaliação realizar o processo na fase intercalar 

do ciclo de avaliação. As competências e os objetivos são os alvos de avaliação, sendo que pontuam e no 

final surge a métrica toal, definindo o desempenho nos níveis “Insuficiente”, “Suficiente”, “Bom” e 

“Muito Bom”.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria “Avaliação Intercalar” 

2) Selecione a Secção Avaliação Intercalar (Perfil de Avaliado) 

3) Selecione o ciclo de avaliação 

4) Selecione a opção “pesquisar” para pesquisar outras avaliações intercalares já realizadas 

5) Selecione o botão “avaliar” para proceder à autoavaliação 

6) Preencha os campos que se seguem “Avaliado”, “Avaliador”, “Objetivos” e “Avaliação Final” 

Avaliação Intercalar (Perfil de Avaliador) 
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Ω S.A. 

 

Esta secção permite ao avaliador em situação de avaliação realizar o processo na fase intercalar 

do ciclo de avaliação. As competências e os objetivos são os alvos de avaliação, sendo que pontuam e no 
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Ω S.A. 
final surge a métrica toal, definindo o desempenho nos níveis “Insuficiente”, “Suficiente”, “Bom” e 

“Muito Bom”.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria “Avaliação Intercalar” 

2) Selecione a Secção Avaliação Intercalar (Perfil de Avaliador) 

3) Selecione o ciclo de avaliação 

4) Selecione a opção “pesquisar” para pesquisar outras avaliações intercalares já realizadas 

5) Selecione o botão “avaliar” para proceder à avaliação 

6) Preencha os campos que se seguem “Avaliador”, “Avaliado”, “Objetivos” e “Avaliação 

Intercalar” 
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Ω S.A. 
e. Avaliação Final 

Autoavaliação Final (Perfil de Avaliado) 

Esta secção permite ao utilizador monitorizar o momento de autoavaliação realizado pelo colaborador e ao 

colaborador realizar a autoavaliação A secção Autoavaliação de forma rápida e cómoda. Deve selecionar o 

ciclo de avaliação correspondente ao momento em que realiza a avaliação. 

Ordem de Trabalhos: 

1) Selecione a categoria Avaliação Final 

2) Selecione a secção Autoavaliação (Perfil de Avaliado) 

3) Selecione um ciclo de avaliação para pesquisar autoavaliações realizadas nesse mesmo período 

4) Selecione o botão “Avaliar” para avaliar ou visualizar e preencha os campos que surgem  
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Ω S.A. 
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Ω S.A. 
 

Avaliação de objetivos 

Esta secção permite ao utilizador monitorizar o momento de avaliação de objetivos. Tem a 

possibilidade de pesquisar objetivos a avaliar por Estado (Publicado ou Fechado) e respetivo Ciclo de 

Avaliação. 

Ordem de trabalhos:  

1) Selecione um ciclo de avaliação para pesquisar por objetivos 

2) Selecione o campo “Objetivo” e preencha os dados que surgem no campo seguinte para definir 

os objetivos alvo de avaliação 

3) Selecione o campo “Métrica” e preencha os dados que surgem no campo seguinte para definir 

métricas de avaliação 
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Ω S.A. 
4) Selecione o campo “Colaboradores” e preencha os dados que surgem no campo seguinte para 

selecionar os colaboradores alvo de avaliação 
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Ω S.A. 
 

Avaliação Final (Perfil de Avaliador) 

A secção Avaliação (Perfil de Avaliador) permite ao Avaliador realizar a avaliação de um colaborador 

consoante o ciclo e fase de avaliação em questão. Permite também, pesquisar outros momentos de 

avaliação já publicados através da pesquisa rápida.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Avaliação Final 

2) Selecione a secção Avaliação Final (Perfil de Avaliador) 

3) Selecione um ciclo de avaliação para realizar a avaliação 

4) Selecione a opção “Pesquisar” para pesquisar as avaliações consoante o ciclo selecionado 

anteriormente 
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Ω S.A. 
5) Selecione a opção “Avaliar” para avaliar ou visualizar um determinado colaborador e preencha os 

campos que se seguem. Utilize os campos “Contestação” e “Resposta à Contestação” caso queira 

argumentar o resultado da avaliação 

f. Questionários 

Gestão de Questionários 

Esta secção permite ao utilizador gerir os questionários através da configuração de questionários, ou seja, 

determinar se são questionários de índole Psicossocial ou Inquéritos de Satisfação Interna e introduzir 

questionários novos. Permite ainda, realizar pesquisas de outros questionários já realizados. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Questionários 

2) Selecione a secção Gestão de Questionários 

3) Selecione a opção “Estado” para escolher se estão Ativos ou Desativados 
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Ω S.A. 
4) Selecione a opção “Tipo” para determinar se é um Inquérito de Satisfação Interna ou um 

Questionário Psicossocial 

5) Clique no botão “Novo” para criar novo questionário 

6) Preencha os campos presentes no formulário que surge após ter realizado o procedimento anterior  
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Ω S.A. 
7) Para adicionar colaboradores que deverão responder ao questionário, selecione o separador 

“Colaboradores” e clique em adicionar 

8) Selecione o separador “Colaboradores com Resposta” e “Colaboradores sem Reposta” para 

verificar o envolvimento dos mesmos na resposta dos questionários, no sentido de verificação e 

controlo.  

Questionários Ativos 

Esta secção permite ao utilizador consultar os questionários que lhe estão afetos e pendentes de 

resposta. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Questionários 

2) Selecione a secção Questionários Ativos 

3) Lance o questionário que pretende que se torne ativo 
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Ω S.A. 
4) Sempre que não hajam questionários ativos surge a seguinte informação: 
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Ω S.A. 
g. Gráficos e Dashboards 

Organograma 

Esta secção apresenta o organograma da organização, explana toda a estrutura organizacional, bem como, 

todos os departamentos e respetivos responsáveis dos mesmos e todos colaboradores afetos à mesma. 

Permite ao utilizador a qualquer momento modificar/atualizar o organograma e dar a conhecer a todos os 

colaboradores a estrutura funcional da própria organização.  

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Gráficos e Dashboards 

2) Selecione a secção Organograma 

3) Modifique sempre que hajam alterações 

4) Grave os dados introduzidos 
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Ω S.A. 

 

Dashboard Avaliação  

Esta secção procede à análise estatística dos resultados da avaliação. Nela pode ser definida o estado em 

que se encontram os resultados- Publicado ou Fechado, consoante o ciclo de avaliação selecionado. 

Permite agrupar os dados de acordo com o Departamento, Perfil Funcional, Equipa, Género, Escolaridade, 

Faixa etária, Avaliador e Avaliado, através do cruzamento de dados. 

A avaliação pode ser determinada em função de uma Contagem, entre Mínimo, Média e Máximo e 

representada através de três tipos de gráficos- coluna, circular e barra. 

Ordem de trabalhos: 

1) Selecione a categoria Gráficos e Dashboards 
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Ω S.A. 
2) Selecione a secção Dashboard Avaliação 

3) Selecione o “Estado” e respetivo “Ciclo de Avaliação” para proceder à análise estatística do 

mesmo 

4) Exporte os dados para ficheiro Excel, clicando no botão “Exportar” 

5) Selecione o “Agrupador” para determinar qual a perspetiva de análise gráfica que pretende obter 

6) Selecione a “Função” para determinar a função estatística sobre a qual se pretende analisar os 

dados (Contagem, Mínimo, Máximo, Média) 
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Ω S.A. 
7) Selecione o “Tipo de Gráfico” para escolher em que formato pretende que sejam visualizados os 

resultados de avaliação (Coluna, Barra, Circular) 



 



104 

 

Apêndice 2: Powerpoint (1ªsessão: AD conceções e práticas organizacionais-enquadramento) 
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Apêndice 3: Powerpoint (2ª sessão: Descrição e análise de funções e de competências) 
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Apêndice 4: Powerpoint (3ª sessão: Oficina de Trabalho- Descrição e análise de funções) 
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Apêndice 5: Powerpoint (4ª sessão: Oficina de Trabalho- Descrição e análise de competências) 
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Apêndice 6: Powerpoint (5ª sessão: AD- considerações finais/debate final) 
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