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Introdução 

O centro de formação faz parte de uma das maiores empresas no setor de construção civil em Portugal, 
com mais de 60 anos de existência e três décadas de internacionalização.  Opera em Portugal, Europa e 
fora do espaço europeu. As atividades das várias empresas do grupo permitem abranger todo o ciclo de 
construção de um edifício – desde o projeto, a atividades de fundações de estruturas, de acabamentos, 
instalações mecânicas, instalações elétricas, pavimentos, revestimentos, até à manutenção durante o 
ciclo de vida do edifício, por exemplo, eletricidade, mecânica, carpintaria, baterias de armazenamento de 
energia, etc. O grupo afirma que o conhecimento foi sempre um dos seus valores nucleares e a formação 
para os colaboradores foi sempre uma prioridade. Com 11 áreas de formação certificadas pela Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e certificado enquanto Centro Qualifica1, em 2019, 
o grupo apostou ainda mais na formação criando o seu próprio Centro de Formação. Este projeto começou 
por fazer uma revisão dos grupos funcionais, das funções, dos níveis de competência técnicas e 
comportamentais para estruturar uma oferta formativa adequada. O grupo considerou fundamental que 
esta oferta responda às necessidades de desenvolvimento e evolução dos colaboradores, 
independentemente das funções, dos níveis e das geografias onde estão.  

O centro de formação está dividido em quatro grandes escolas - Escola alicerce da empresa; Escola de 
competência técnicas, Escola Liderança e Escola sistemas e processos. No seu conjunto, a oferta formativa 
chega a 300 cursos, alguns dos quais ainda estão em fase de desenvolvimento.  

O centro de formação oferece um leque variado de atividades formativas em áreas como:  gestão, 
logística, especializações na área da construção, segurança, línguas, informática e desenvolvimento 
pessoal. Para sustentar este número elevado de cursos, o centro recorre a uma bolsa de formadores 
internos que são colaboradores do grupo com conhecimento e prática certificados com a formação de 
formadores e a uma bolsa de formadores externos de outras entidades formadoras. Entre estas, 
encontram-se escolas de negócios e os próprios fornecedores que têm o domínio técnico de 
determinados equipamentos.  

O público-alvo da formação é o universo dos colaboradores do grupo (4.500 trabalhadores diretos), mas 
destina-se também à rede de parceiros e outras instituições, tais como: escolas, universidades, centros 
de formação na área da construção civil e o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). 

 

Descrição da experiência 

Questionado sobre as barreiras relacionadas com a formação de trabalhadores destacados, o 
representante do centro destacou que o objetivo é garantir que todos os trabalhadores, 
independentemente da geografia onde que se encontram, tenham acesso à formação necessária para o 
desempenho da sua função, o seu desenvolvimento profissional e pessoal. O facto de os colaboradores 
estarem em diferentes localizações constitui uma barreira. Por esta razão, a formação estava associada a 
períodos fixos no ano, nomeadamente, na altura da Páscoa, do Natal e nas férias de Verão, em que os 
trabalhadores vinham de férias a Portugal e prolongavam ou antecipavam a sua estadia para poder fazer 
ou aceder a alguma formação.  

 
1 Os Centros Qualifica são centros especializados em qualificação de adultos que visam melhorar os níveis de qualificação da 
população e de empregabilidade dos indivíduos. Estes centros têm como premissas fundamentais a valorização da aprendizagem 
adquirida pelos adultos ao longo da vida e a possibilidade efetiva de aumentar e desenvolver competências através da realização 
de formação qualificada. 
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A implementação das novas tecnologias de informação e comunicação, como o Microsoft Teams e a 
plataforma SAP Success Factors2 em 2020 permitiu eliminar definitivamente a barreira da distância, de 
forma que hoje o centro de formação consegue chegar em qualquer altura do ano e em qualquer horário 
a todos os trabalhadores independentemente do lugar no mundo em que se encontrem.  

Para o centro de formação, tão importantes como as competências técnicas são as competências 
comportamentais, sendo estas últimas as mais difíceis de desenvolver, na medida em que são transversais 
e exigirem a assimilação de vários tipos de competências: 

“Temos todo o processo mais ligado à cultura organizacional e local, que também está relacionado em 
parte com o processo onboarding. O processo onboarding acontece sempre quando as pessoas são 
destacadas, não só lá para fora, portanto, qualquer mobilização que nós temos mesmo que seja dentro 
de um próprio mercado, entre funções ou entre empresas. Este processo de onboarding ocorre sempre 
porque se a pessoa se vai para uma nova empresa do grupo ou para uma nova função, ou para uma nova 
geografia, há sempre um conjunto de informação a que deve ter acesso, um conjunto de conteúdos. 
Portanto esse processo de onboarding ocorre sempre. O nível técnico é mais fácil de desenvolver do que 
o comportamental...” (Responsável pelo Centro de Formação e Desenvolvimento do Grupo). 

 

Por esta razão, a formação em competências comportamentais é transversal a todas as formações e 
envolve diferentes métodos pedagógicos. Por exemplo, a formação na área do desenvolvimento pessoal 
tem formato “life-training”, através da plataforma Teams, com um acompanhamento mais próximo do 
formador. Por exemplo, o centro utiliza este método com os trabalhadores destacados para transmitir 
informação sobre a cultura local, “para promover o processo de integração não apenas nas equipas, mas 
também no próprio país, porque as pessoas têm uma vida fora do trabalho, vão ao supermercado, têm 
que ir ao banco, têm que ir ao médico” (Responsável pelo Centro de Formação e Desenvolvimento do 
Grupo). O processo de onboarding também integra conteúdos mais ligados à cultura organizacional 
(história, valores, atitudes e comportamentos)3. Segundo o responsável pelo centro de formação e 
desenvolvimento do grupo empresarial: "também em termos técnicos ou legislativos, de lugar para lugar, 
podemos ter necessidades distintas e mesmo ao nível de competência dentro das funções pode haver 
também esta necessidade de uma distinção de lugar para lugar. Parte do processo é algo que é claro para 
nós e que está alinhado com o que é a nossa base para construir a oferta de formação". 

O SAP Success Factors permite ao centro de formação fazer a gestão do processo de formação, ajustar a 
formação mediante o contexto das pessoas e do público-alvo de cada formação, assim como disponibilizar 
conteúdo on demand aos trabalhadores. Segundo o responsável, o facto de ser uma ferramenta digital 
permite que a formação chegue a todos os trabalhadores e que seja ajustada à função e às necessidades 
do trabalhador. Desta forma, os trabalhadores tornam-se corresponsáveis neste processo.  

De acordo com o diretor do grupo, uma das principais barreiras no destacamento de trabalhadores é a 
língua e, embora a oferta de cursos de línguas on demand possa amenizar o problema, não o resolve 
totalmente. Aprender uma língua requer tempo, prática e dedicação e a natureza temporária do 
trabalhado destacado não facilita essa aprendizagem. Hoje, o trabalhador pode estar destacado para a 

 
2 O SAP Success Factors é uma solução e plataforma em nuvem do pacote SAP HCM (Human Capital Management) 
da SAP. Mais informação disponível em: https://www.sap.com/products/human-resources-hcm.html  
3 Na página de internet do grupo a mensagem da administração expressa a importância atribuída à história e 
pressupostos: “Foi com muito trabalho, arrojo, empenho e dedicação que os Fundadores (...) souberam ultrapassar 
as contrariedades." Os principais valores que devem influenciar as atitudes e comportamentos dos trabalhadores 
são: conhecimento, cooperação, dedicação, determinação, flexibilidade, humanismo, integridade e rigor. 

https://www.sap.com/products/human-resources-hcm.html
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Alemanha, amanhã para França, Holanda ou Gibraltar, todos países que falam línguas diferentes.  Esta é 
uma preocupação do centro de formação que continua a procurar soluções para colmatar esta barreira.  

 

Conclusão 

Este estudo de caso mostra o potencial e as limitações das atividades dos centros de formação em 
Portugal para tratar do destacamento. Até agora, os centros de formação em Portugal não 
implementaram práticas específicas para ultrapassar os obstáculos enfrentados no destacamento de 
trabalhadores no estrangeiro. Contudo, o vasto conjunto de competências desenvolvidas através da 
formação torna estes trabalhadores mais preparados para se adaptarem às diferentes necessidades 
técnicas dos países para onde são destacados. Para futuras melhorias, seria útil ter mais em conta as 
especificidades da situação de destacamento, nomeadamente a elevada mobilidade e as mudanças dos 
países de acolhimento. A língua é reconhecida como uma barreira importante e o centro de formação 
continua à procura de formas de a ultrapassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

This paper was produced for the YES project, which received funding under the Call for proposals 
VP/2019/008 of the DG Employment, Social Affairs and Inclusion of the European Commission. 
The opinions hereby expressed reflect only the authors’ view. 
The European Commission is not responsible for any use that can be made of the information 
contained therein. 
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For more information on the YES project: www.yesproject.net 

http://www.yesproject.net/

