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DOSSIER

   Nuno Matos de Sousa

«Assistimos à adaptação das práticas
formativas.»

«Os contextos moldam os processos e os comportamen-
tos. Esta ideia ficou, uma vez mais, comprovada com o 
impacto da pandemia na formação.» A afirmação é de 
Nuno Matos de Sousa, ‘partner’ da SHL Portugal, que 
nos dá a seguinte explicação: «Ao longo destes 18 meses, 
assistimos à adaptação das práticas formativas, tendo 
crescido exponencialmente a oferta no canal digital, 
quer através de ações síncronas quer assíncronas. Essa 
massificação contribuiu para quebrar alguns dogmas 
que existiam em relação a este tipo de formação, no-
meadamente que aportaria menor valor. Hoje, quando 
pesquisamos formas de desenvolver as nossas compe-
tências, verificamos que a maioria da oferta existente, a 
nível académico e empresarial, incide, senão totalmente 
em grande parte, em sessões ‘on-line’. Para além disso, 

as mudanças provocadas no mundo do trabalho foram 
elas próprias desencadeadoras de novas necessidades 
formativas, pelo que verificamos, e também novas ações 
de formação para apoiar os trabalhadores na adaptação 
à nova realidade.»
Para Nuno Matos de Sousa, «seria um total desperdício» 
deitar fora tudo o que foi construído na área da forma-
ção durante o último ano e meio. «À semelhança do fu-
turo do trabalho», diz, «as soluções formativas tendem a 
tomar um formato ‘blended’. Não que antes da pande-
mia essa configuração não existisse, mas no futuro será 
mais frequente, pois hoje reconhecemos, com maior 
facilidade, as vantagens de ambas tipologias: formação 
presencial e digital. Porque não aproveitar o melhor de 
dois mundos?», desafia.
O responsável assinala ainda que na SHL estão «sem-
pre atentos às necessidades dos clientes e às tendên-
cias de mercado, de modo a adequar o mais possível 
a oferta». E exemplifica: «Auscultamos as pessoas, pro-
curamos estar a par das inovações tecnológicas, testa-
mos e recolhemos ‘feedback’. Por exemplo, temos tido 
a preocupação de não nos limitarmos a transpor o que 
fazíamos nas ações em sala para o digital. A equipa de 
formadores repensa os cursos de modo a fazer face ao 
principais desafios: não estar fisicamente na mesma 
sala com os participantes; envolvê-los nas sessões de 
modo a diminuir o impacto de potenciais distrações; 
garantir que a aprendizagem é feita e que o impacto 
desejado é alcançado.»

Olhar para o 
pós-pandemia

FORMAÇÃO

São 13 os especialistas que aqui perspetivam o futuro 
da formação no que se espera seja um cenário pós- 
-pandemia. A tecnologia, tão importante nesta como 
noutras áreas no último ano e meio, parece que vai 
manter um papel fundamental. Este trabalho inclui
ainda, na parte final, quatro reflexões sobre formação
de executivos.
Texto e recolha: Redação human
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   Cláudia Vicente

«A formação presencial terá sempre um pa-
pel importante.»

A diretora geral da Galileu, Cláudia Vicente, assinala que 
«a pandemia veio dar uma maior visibilidade e gerar 
procura por outras soluções e outros modelos de for-
mação, que já existiam e que têm um grande número de 
vantagens para as empresas e profissionais, mas que até 
então eram vistos com alguma desconfiança». Refere-se a 
«soluções a distância como o ‘live training’ e o ‘e-learning’ 
ou mesmo híbridas, como o ‘blended learning’». Partilha 
mesmo que «os clientes reconhecem que a qualidade da 
formação se mantém, mas com outros ganhos adicionais, 
tendo estas modalidades ganho novos adeptos».
Contudo, reconhece a responsável, «a formação pre-
sencial terá sempre um papel importante no desenvol-
vimento de competências, e passada a pandemia este 
modelo de formação irá recuperar bastante». Ou seja: 
«Daqui para a frente, o cliente passa a ter à sua disposição 
um maior leque de formatos (presencial, ‘live training’, ‘e-
-learning’, ‘b-learning’) e poderá escolher aquele que me-
lhor se adequar às suas necessidades.» 
Cláudia Vicente vê a tecnologia como «um dos ‘drivers’ 
do crescimento e da inovação». Adianta mesmo: «A trans-
formação digital das organizações é fundamental não só 
para que estas se mantenham competitivas, mas também 
para oferecerem produtos e serviços diferenciadores e 
com mais valor acrescentado. Por seu lado, a formação 
permite o desenvolvimento das competências necessá-
rias para que cada organização e respetivos trabalhadores 
consigam adotar e tirar partido dessa tecnologia – sejam 
competências técnicas, pessoais ou empresariais. Nesse 
sentido, a tecnologia e a formação têm uma ligação muito 
próxima e uma evolui com a outra.»
Na área da formação, segundo a responsável, «o último 
ano e meio representa o exemplo perfeito de como a 
tecnologia foi vital para a atividade, grande parte dela as-
sente em plataformas digitais». Mais: «As organizações 
que, como a Galileu, há anos vinham testando, experi-
mentando e investindo em soluções de formação a dis-
tância conseguiram adaptar-se mais rápida e facilmente 
aos obstáculos que surgiram. No futuro, a tecnologia 
continuará a impulsionar avanços na formação, com so-
luções e modelos cada vez mais flexíveis, customizáveis 
à medida do cliente, mas também ao nível das metodo-
logias e dos conteúdos programáticos.»

   Ricardo Martins

«Passámos para um modelo onde a aposta é 
a experimentação de novas tecnologias.»

Ricardo Martins, o diretor geral da CEGOC, entende que 
«contexto pandémico desafiou todos os ‘players’ a repen-
sar, reajustar e acelerar a capacidade de entregar pro-
gramas de aprendizagem formal em ambiente ‘on-line’, 
assim como desenvolver metodologias, dinâmicas e for-
matos capazes de estimular o processo de aquisição de 
competências em contexto de sala de aula virtual». Já «do 
lado dos clientes, uns porventura mais do que outros, te-
rão abraçado a oportunidade para uma aposta  em solu-
ções tecnológicas de Aprendizagem e Desenvolvimento 
(A&D) integradas e capazes de se ajustarem às circuns-
tâncias específicas de cada colaborador e equipa», diz.
Segundo o responsável, «avançou-se muito neste pe-
ríodo, em eficácia pedagógica e em eficiência na gestão 
dos processos de A&D, mas há muito por onde evoluir, 
nomeadamente na adoção de práticas e processos de 
aprendizagem colaborativa 100% ‘on-line’.»
Mas «se por um lado a pandemia acelerou definitivamente 
a adesão ao digital e a aprendizagem a distância, também 
mudou estruturalmente a forma de colaborar e trabalhar 
uns com os outros», assinala Ricardo Martins, que acredita 
que «isso veio para ficar». Acrescenta mesmo: «Passámos 
de um paradigma cuja ênfase estava no desenvolvimento 
de mais e melhores estratégias de aprendizagem para um 
novo modelo onde a aposta é a experimentação de tec-
nologias emergentes que desafiam a (re)aprender num 
contexto de máxima ambiguidade. Se antes, por exemplo, 
um operador ia a uma ação de formação para adquirir o 
conhecimento para manobrar um equipamento – conhe-
cimento e equipamento esses que se mantinham mais ou 
menos constantes até à substituição por um modelo (e um 
curso) mais avançado –, agora a tecnologia permite que 
esse equipamento evolua com atualizações constantes 
ao seu ‘software’, muitas vezes remotamente e sem pré-
-aviso,  e é o equipamento que (in)forma quem com ele 
trabalha como deverá passar a operar. O desafio para 
quem, como nós, forma profissionais para os novos tem-
pos, não será já tanto procurar atualizar atempadamente 
o conhecimento de quem tem de operar com as novas 
tecnologias, ou até mesmo procurar competir com elas no 
papel de melhor instrutor/ formador, mas apoiar aqueles 
que terão de conviver com essa mudança constante a en-
contrar a melhor forma de interagir com essa tecnologia.»
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   Daniel Lança Perdigão

«Muitas empresas preferiram reduzir subs-
tancialmente a formação.»

Reconhecendo «a forte transformação durante a pande-
mia», Daniel Lança Perdigão, ‘creative energizer officer’ 
(CEO) da UpSideUp, faz notar que «embora muitas em-
presas tenham adotado novos formatos, houve muitas 
que preferiram reduzir substancialmente a formação 
neste período, aguardando pela retoma para poderem 
voltar a realizá-la em modelo presencial».
Na UpSideUp, diz, acreditam que «as necessidades de 
formação contínua ao longo da vida se mantêm e que, 
a partir de um futuro próximo, se fará mais formação do 
que antes». Mais: «Presentemente os modelos estão a 
consolidar-se, e parte da transformação veio para ficar. 
Estamos certos de que todos os modelos (presencial, hí-
brido e ‘on-line’) terão o seu lugar no futuro, procurando 
cada organização aproveitar as maiores vantagens de 
cada um deles. As empresas já sabem que é preciso es-
tarmos bem preparados para os imponderáveis, tendo 
esta pandemia sido disso um bom exemplo.»
O responsável assinala ainda que «quem se adaptou 
melhor – ou já estava adaptado – ao uso de tecnologias 
na formação e no trabalho tirou e continuará a tirar mais 
proveito das mesmas». E explica: «Há muitas tecnologias 
que, bem aproveitadas, podem apoiar a amplificação do 
efeito da formação e ajudar a assegurar a consolidação 
dos conhecimentos. As plataformas de vídeo conferên-
cia ou de disponibilização de conteúdos formativos ‘on-
-line’ são apenas a ponta do ‘iceberg’, e muitas tecnolo-
gias, já existentes e novas, terão um papel preponderan-
te na formação e também no trabalho. O modelo em que 
o uso da tecnologia poderá ter mais impacto positivo é o 
de formação híbrida:  cada atividade precisa de ser pen-
sada e executada da melhor forma, tendo sempre em 
conta os dois públicos-alvo – o presencial e o remoto –, 
não preterindo nenhum em função do outro.»
Duas notas ainda. Uma sobre «a experiência a que fomos 
forçados na pandemia», algo que, para Daniel Lança Per-
digão, «serviu para que, em geral, nos consciencializás-
semos de que não temos que fazer as coisas sempre da 
mesma forma, tendo permitido conhecer novas tecnolo-
gias e confirmar que outras formas de fazer podem pro-
duzir resultados idênticos ou melhores». Uma segunda 
nota para referir que «com estes modelos de formação 
híbrido e ‘on-line’ vai ser possível mais formação com 

menores custos»; mas «a formação presencial continua-
rá fundamental, em especial na área comportamental e 
no estabelecimento de relações mais próximas». 

   Sílvia Ferreira

«Uma palavra para caraterizar o estado da 
formação em Portugal: flexibilidade.»

Sílvia Ferreira, da Direção de Formação da Centralmed, 
entende que «a pandemia fez repensar os formatos 
da formação em Portugal», pois «se a primazia no pas-
sado era a formação presencial, agora é a formação a 
distância que tem um lugar cimeiro, pela facilidade 
de acesso à Internet e às plataformas digitais; é mais 
fácil frequentar ações de formação, a falta de tempo 
e as deslocações já não são entraves à sua realização 
e estas poderão ser frequentadas em qualquer ponto 
do globo, a partir do escritório ou de casa». Se tivesse 
que escolher uma palavra para caracterizar o estado 
atual da formação em Portugal, a responsável diz que 
escolheria «flexibilidade».
Muitas destas alterações «vieram para ficar», enfatiza 
Sílvia Ferreira, prosseguindo: «A aposta em ações de 
formação de curta duração, com sistemas dinâmicos 
de aprendizagem, nomeadamente a ‘gamification’, 
potenciou o envolvimento dos formandos, dando-
-lhes um maior destaque na construção do seu co-
nhecimento. Acredito numa simbiose entre formação 
presencial e ‘e-learning’, onde muitas das práticas que 
foram utilizadas nas dinâmicas das sessões a distância 
serão importadas para o modelo presencial, onde se-
rão convocados diferentes recursos e onde a tecnolo-
gia será um meio para atingir o fim a que a formação se 
propõe: aumentar/ atualizar os conhecimentos.»
A responsável fala ainda das «mutações que vivemos 
numa sociedade globalizada, onde os rácios de pro-
dutividade são exigidos diariamente», sendo que as-
sim «a aprendizagem ao longo da vida passa a ser vi-
tal». Mais: «A atualização e a adaptação tornam-se im-
perativos para os trabalhadores progredirem e para as 
empresas aumentarem a quota no mercado e garanti-
rem a sobrevivência. Estas atualizações refletem-se no 
planeamento feito pela Centralmed em matéria de for-
mação. A análise da evolução do mercado de trabalho 
e o contacto direto com os responsáveis das empresas, 
de onde os formandos são oriundos, são cruciais para 
construirmos conteúdos de valor acrescentado e claro 
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retorno para as empresas, na capacitação de compe-
tência, na criação de locais seguros e saudáveis, no au-
mento da produtividade e na qualidade do serviço.»

   José Morais Barbosa

«Voltamos a sentir, mesmo que de forma 
tímida, a procura de soluções formativas.»

«Pensar formação é hoje uma realidade manifestamente 
diferente da vivida antes do período de confinamento 

pandémico», afirma José Morais Barbosa, ‘business direc-
tor’ da Talenter Academy, acrescentando: «Se é verdade 
que o confinamento trouxe incerteza e isso provocou a 
contração da atividade económica – com reflexos naturais 
nas academias de formação profissional –, não deixa de 
ser igualmente verdade que agora  voltamos a sentir, mes-
mo que de forma tímida, o fervor da procura de soluções 
formativas por parte das empresas. 
Para o especialista, «a formação profissional, em Portugal e 
no mundo, nunca será a mesma; com a boa experiência de 
aprendizagem ‘on-line’, vivida no período de confinamen-
to pandémico, as empresas continuam hoje, em muitos 
casos, a preferir este modelo de formação, em detrimento 
do modelo de formação presencial». Assinala ainda: «O 
facto de as empresas continuarem a procurar soluções de 
formação ‘on-line’ faz com que as diversas academias de 
formação estejam a recolher bons frutos dos investimen-
tos em novos modelos de aprendizagem. Se é verdade 
que a formação ‘on-line’ não deve ser comparada, em pé 
de igualdade, com a presencial, não deixa de ser também 

FORMAÇÃO
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verdade que a realidade do ‘on-line’ veio para ficar, co-
locando em perspetiva paradigmas e modos de assumir 
a formação. Em suma, mesmo reconhecendo que o ‘on-
-line’ veio para ficar, o desafio passa agora por criar mo-
delos de formação – presencial e ‘on-line’ – que se casem 
e coabitem harmonicamente entre si. Deste novo paradig-
ma resultará muito do que será o futuro da formação.»
Mas «se a formação não voltará a ser a mesma, é igual-
mente um facto que o tecnológico se terá de desenvolver, 
se quiser conviver com a formação presencial, dando-lhe 
complemento e aportando-lhe valor», diz José Morais 
Barbosa. «O cerne da questão passa por criar modelos 
de formação ‘on-line’ que proporcionem a mesma ex-
periência de aprendizagem que a presencial. Aqui, o as-
peto humanista e humanizante da formação presencial, 
caracterizado pela vivência e pela troca de experiências 
entre alunos, faz com que o digital não consiga substituir 
por completo o presencial. Com este contexto em men-
te, a tecnologia terá de encontrar o seu espaço próprio, 
assumindo-se como um complemento aos modelos de 
formação presencial.»

   Mafalda Isaac

«O que se construiu neste período
de pandemia ficará efetivamente.»

Mafalda Isaac, ‘partner’ da B-Training, Consulting, destaca 
«o importante papel que o ‘e-learning’ veio assumir no 
panorama da formação profissional no nosso país», par-
tilhando ainda: «Assistimos a um impulso inevitável da 
afirmação da formação a distância, que acabou por dese-
nhar dois cenários: um, oferta exponencial de cursos em 
‘e-learning’ enquanto produto que se adquire e que nos 
aparece às centenas já categorizado para nos ajudar a es-
colher no meio de tanta oferta e tantas vezes com um re-
torno muito fraco; dois, conceção de cursos com elevada 
qualidade, com a participação de uma equipa pluridisci-
plinar que vai desde os especialistas nos conteúdos até 
aos ‘instrucional designers’, que resulta no oferta muito 
interessante para as empresas que apostam num plano 
de formação com base no desenvolvimento efetivo dos 
seus colaboradores.»
Para a responsável, «do ponto de vista do desenvolvi-
mento de competências, e procedendo a uma análise 
mais globalizada, a afirmação da formação a distância 
veio reforçar, em cada profissional, um perfil mais au-
tónomo enquanto responsável dos seus processos de 

aprendizagem». E «é aqui neste âmbito que a formação 
profissional pode encontrar um lugar muito interessante 
do ponto de vista da evolução do perfil de cada profissio-
nal: tornar cada um empresário de si mesmo, correspon-
sável pela sua empregabilidade e pela inovação no seu 
posto de trabalho».
Para Mafalda Isaac, da experiência na B-Training, Con-
sulting com clientes empresa e individuais, «o que se 
construiu neste período de pandemia ficará efetivamen-
te; alguns temas, mas sem dúvida que a flexibilidade e 
a conciliação (momentos de trabalho ‘versus’ momentos 
de formação) que a formação a distância permite irão 
fazer com que esta modalidade continue a ganhar terre-
no, desde que pautada por elevados critérios de quali-
dade». E «a evolução das plataformas de ‘e-learning’, o 
aumento exponencial da literacia tecnológica adquiri-
da neste período pelos principais atores da formação 
profissional e a tendência observada num panorama 
internacional funcionarão como elementos igualmente 
importantes».

   Artur Félix

«A evolução da tecnologia tem sido
determinante na formação a distância.»

«Passado o primeiro impacto das medidas de distancia-
mento social, a atividade de formação começou a recu-
perar para os níveis pré-pandemia», constata Artur Félix, 
‘partner’ da Blink Consulting. «As organizações procu-
ram apoio para preparar as suas pessoas para lidarem 
com um novo contexto de trabalho e as implicações nas 
relações entre colegas e com as empresas. E em termos 
de formatos de distribuição de formação, houve enorme 
evolução e muita coisa mudou no último ano e meio. A 
formação a distância veio para ficar, em formato 100% re-
moto ou combinando momentos a distância (síncronos 
ou assíncronos) com sessões presenciais, permitindo 
tirar partido das vantagens proporcionadas pelos dife-
rentes formatos.»
O responsável acredita que «a evolução da tecnologia tem 
sido determinante para o sucesso da formação a distância, 
permitindo hoje experiências imersivas, como por exem-
plo a realização de atividades experienciais com grupos 
geograficamente dispersos». Adicionalmente, «muitos dos 
recursos tecnológicos desenvolvidos para o mundo virtual 
passaram a estar presentes nas salas de formação», salien-
ta, acrescentando ainda que «a tecnologia estará cada vez 

DOSSIER FORMAÇÃO
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mais presente em atividades de formação, sejam elas a 
distância ou presenciais».
Da sua experiência, Artur Félix salienta: «Atualmente, to-
das as abordagens no domínio da formação que estamos 
a desenvolver são pensadas numa perspetiva abrangente, 
como a combinação de componentes a distância (síncro-
nas e assíncronas) e presenciais, em função dos objetivos a 
alcançar, da população alvo e do contexto organizacional. 
São abordagens orientadas para a aplicação prática, em 
que a aprendizagem é realizada através de simuladores e 
atividades experienciais, visando o saber fazer e a capaci-
dade de transposição para o dia-a-dia dos participantes.»

   Jorge Pereira

«As empresas de formação e os formadores 
tiveram que evoluir tecnologicamente.»

«Julgo que o pior já passou e vejo o futuro próximo com 
um misto de espectativa e de otimismo», partilha Jorge 
Pereira, ‘chief executive officer’ (CEO) da ZONAVERDE, 
acrescentando que «com o eminente regresso à quase 
normalidade, o que em princípio ocorrerá quando tiver-
mos atingido a tão falada imunidade de grupo, todas os 
sectores de atividade retomarão o funcionamento, pelo 
que é natural que os temas relacionados com a qualifica-
ção, a formação e o treino de pessoas se torne uma prio-
ridade, até para fazer face à necessidade de uma rápida 
recuperação económica».
O responsável afirma que «nada vai ser como antes, ga-
rantidamente». E explica: «As empresas de formação e os 
formadores tiveram que evoluir tecnologicamente e ado-
tar novas metodologias para conseguir dar resposta às ne-
cessidades e aos pedidos dos clientes, tendo em conta os 
constrangimentos e as imposições no primeiro e no segun-
do confinamentos, nomeadamente a proibição de fazer 
formação presencial durante alguns períodos. Por outro 
lado, os clientes (empresas e formandos) começaram a ver 
que existe a possibilidade de dar resposta a necessidades 
de formação e qualificação com soluções ‘e-learning’, ‘on-
-line’ ou mistas, em complemento com o tradicional forma-
to presencial, tornando o processo muito mais ágil, flexível, 
amigo do ambiente e em muitos casos económico.»
O CEO da consultora considera «inevitável que a tecnolo-
gia passe a fazer parte de forma mais impactante da for-
mação profissional daqui para a frente». Mais: «A partir do 
momento em que todos percebemos que podemos de-
senvolver e treinar competências em diversas áreas com 

recurso a plataformas de vídeo conferência, plataformas 
‘e-learning’ ou ‘micro-learning’ usando uma imensidão 
de ferramentas digitais de virtualização e gamificação, a 
tecnologia não deixará de estar cada vez mais presente no 
mundo da formação».
Uma última nota: «Apesar de já estarmos alguns passos à 
frente quando surgiu a pandemia, pois já fazemos forma-
ção ‘e-learning’ há mais de 15 anos, a nossa preocupação 
com a inovação e a tecnologia é constante e consistente, 
pois estamos muito focados no que o mercado nos pede. 
É por isso um ato contínuo, ver e perceber o que de me-
lhor se faz em Portugal e no mundo, experimentar e apli-
car novos modelos, novos métodos e novas ferramentas 
tecnológicas.»

   Paula Baptista

«Não somos resistentes à mudança,
e a área da formação é um sinal disso.»

Paula Baptista, consultora estratégica de formação na 
High Skills, diz a propósito do período de pandemia que, 
«olhando para trás, o que apreendemos é que quando 
todos queremos evoluímos rapidamente e não somos 
resistentes à mudança», e «a área da formação é um sinal 
disso, pois a formação foi essencial para evoluir em ‘hard’ 
e ‘soft skills’.»
Na consultora de formação já retomaram parte da ativida-
de presencial, «embora muito reduzida e com muitos cui-
dados», explica a responsável, acrescentando: «Claro que 
as duas modalidades de formação vão ficar para sempre. 
Para empresas, entidades e pessoas a formação a distân-
cia, quando bem feita, é uma mais-valia para todos. No en-
tanto, há áreas em que não é possível ser realizada forma-
ção a distância, em que o formato presencial é essencial.»
A especialista destaca «o papel fulcral das tecnologias na 
formação, mas faz notar que isso já acontecia antes, «só 
que nos dias de hoje tornou-se mais visível». Mais: «Im-
porta nunca esquecer que o essencial da formação é toda 
a equipa pedagógica que a compõe e leciona, e como a 
executa tanto no formato a distância como no formato pre-
sencial.»
Na High Skills, refere a finalizar Paula Baptista, «a oferta for-
mativa é sempre preparada ouvindo o mercado e as suas 
necessidades e procurando novos temas». Dá um exem-
plo: «Já há quatro anos que temos a oferta Power BI, e só 
no último ano é que o mercado fez uma procura massiva 
da mesma.»
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   Sílvia Coelho

«A formação profissional adaptou-se
e reinventou-se.»

Sílvia Coelho, diretora interina do CECOA, onde também 
coordena a Unidade Qualificação e Certificação, começa 
por referir: «A formação profissional foi e continua a ser 
um dos principais suportes ao desenvolvimento indi-
vidual, profissional, social e empresarial. Em situações 
de crise, neste caso de pandemia, esse suporte torna-se 
imprescindível. As pessoas aproveitam o tempo para se 

atualizarem profissionalmente, para se qualificarem ou 
para se requalificarem. As empresas procuraram apro-
veitar os incentivos e apoios públicos para qualificarem 
os seus recursos humanos. A formação foi (e é) um dos 
instrumentos fundamentais ao dispor da sociedade para 
mitigar os efeitos da crise decorrente da pandemia.»
A responsável acredita que «as grandes alterações e ino-
vações se realizam em tempo de crise», citando mesmo 
a conhecida frase «a necessidade aguça o engenho». E 
continua: «Nada, na sociedade mundial e globalizada, vai 
ser como era antes. O mesmo acontece com a formação 
profissional. Esta adaptou-se e reinventou-se por forma a 
responder às necessidades específicas que decorreram 
do contexto em que vivemos. Encontramos novas formas 
de fazer formação e de a fazer chegar às pessoas e às em-
presas. Do meu ponto de vista, tudo o que foi alterado e 
concebido e que acrescentou valor para todos os interve-
nientes, vai ficar instalado.»
A tecnologia, defende Sílvia Coelho, «continuará a ter 
um papel cada vez mais preponderante na formação, tal 
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como na vida em geral; o importante é conseguirmos 
que os que não têm acesso à tecnologia possam tam-
bém ter acesso à formação, em igualdade de circuns-
tâncias». Ou seja: «A tecnologia tem obrigatoriamente 
que ser inclusiva e não aumentar a ‘décalage’ entre os 
que são mais desfavorecidos (também do ponto de vis-
ta tecnológico) e os outros em geral.» 
No CECOA, os projetos formativos têm por base «um 
cuidadoso diagnóstico de necessidades em função 
do que o mercado dita, tendo em conta a literatura e 
os estudos que existem sobre o sector do comércio e 
dos serviços» [aquele em que maioritariamente atua], 
refere ainda a responsável, destacando ainda o facto 
de integrarem a informação (ou produtos) decorren-
tes da participação em projetos transnacionais, a nível 
europeu.

   Nuno Velho

«Com um futuro incerto e sem garantias, a re-
sistência à mudança atenuou-se.»

«Nos momentos mais conturbados das nossas vidas 
restam-nos duas alternativas: ou desistimos ou ganha-
mos forças que nem sabíamos existirem e seguimos em 
frente.» É esta a perspetiva de Nuno Velho, ‘managing 
partner’ da Actual Training, que destaca o seguinte: «A 
formação, entre aspas, obrigou-se a evoluir, motivada 
por uma revolução digital sem precedentes. Com um 
futuro incerto e sem garantias, a resistência à mudança 
atenuou-se, o que permitiu que a formação realizada 
em novos formatos avançasse a passos largos. Com a 
crise pandémica, a formação fez sentido, reinventou-se 
e provou-nos que é possível adaptar-se às reais neces-
sidades de mercado.»
Olhando para a formação em Portugal «de uma forma 
muito positiva, na condição de que não deixemos cair 
todas as recentes aprendizagens», Nuno Velho acredita 
que num cenário pós-pandemia «a formação não volta-
rá a ser como era antes». E acrescenta: «Importa que em 
contexto educacional se mantenha um misto de regime 
presencial e a distância, complementado com suportes 
práticos e atrativos. São inúmeras as vantagens desta 
nova forma de fazer formação, a começar pela otimiza-
ção do tempo, pela redução da distância, pelo posiciona-
mento em novos mercados. Se a metodologia funciona, 
só tem que ser afinada e sucessivamente (re)ajustada. É 
obvio que muito há ainda a fazer, até porque tivemos 

que aprender rapidamente, mas se o nosso objetivo é 
fazer sempre mais e melhor, então inovemos e procure-
mos persistentemente as melhores soluções.»
Uma ideia deixada pelo responsável é a de que «o fu-
turo é tecnologia, e a tecnologia não se faz sem forma-
ção», isto a juntar ao facto de «o sucesso empresarial 
depender cada vez mais de pessoas qualificadas/ po-
livalentes e com excelentes capacidades de gestão». E 
«com o avanço da tecnologia haverá uma diminuição 
de pessoas em cargos repetitivos e que requerem pou-
cas habilitações, mas em contrapartida privilegiar-se-á 
as mais capazes, as mais estratégicas, as mais criativas, 
as mais competentes». Ou seja: «Num universo tão com-
petitivo, onde os avanços tecnológicos não deixam de 
nos surpreender, só a formação (principalmente em 
tecnologias) permitirá acompanhar e suprir todas as 
necessidades que vão surgindo. O emprego é cada vez 
mais um bem precioso e difícil de manter. Espera-nos 
um futuro cada vez mais tecnológico, onde a formação é 
o motor do desenvolvimento.»

   Raquel Jorge

«Muito do que tem sido feito nos projetos for-
mativos decorre da evolução da tecnologia.»

Raquel Jorge, coordenadora de desenvolvimento pro-
fissional na Vertente Humana, salienta que o contexto 
pandémico «potenciou a necessidade das empresas 
se reinventarem e inovarem, de forma a conseguirem 
corresponder às necessidades formativas dos seus co-
laboradores», e que «após um período de incerteza a 
retoma face aos planos de formação tem sido nítida e 
existe, de facto, um novo investimento por parte das 
empresas, adotando formatos diferentes».
Para a responsável, «o futuro da formação passará por 
um sistema misto», com retoma do formato presencial, 
principalmente para determinados temas e competên-
cias». No entanto, «o formato a distância, nomeadamen-
te em ‘live streaming’, continuará a ser muito solicitado, 
dada a comodidade, a abrangência geográfica, a eficiên-
cia do tempo e a agilidade nas questões logísticas».
«Muito do que tem sido feito nos projetos formativos 
decorre da evolução da tecnologia», salienta ainda 
Raquel Jorge, para quem «as ferramentas tecnológicas, 
no âmbito da formação, evoluíram muito num curto es-
paço de tempo, e a tendência será para acompanhar o 
rumo e o futuro da área da formação».
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Adaptação às 
novas exigências e 
necessidades das 
organizações
Em Portugal, a formação de executivos tem-se adaptado 
às novas exigências e necessidades das organizações, 
integrando nas suas formações aspetos fundamentais 
aos desafios atuais. A integração das novas tecnologias 
surge como uma necessidade de resposta e de ajuste aos 
novos e multifacetados contextos de trabalho. A digita-
lização nos processos de formação é hoje um pilar que, 
em articulação com as metodologias ativas, permite uma 
proximidade real ao mercado e às empresas. O contexto 
pandémico trouxe ainda uma nova centralidade na ges-
tão dos recursos humanos, ancorada em processos cola-
borativos com um elevado grau de inovação.
A experiência e a aprendizagem proporcionadas pela 
atual conjuntura foram marcantes e o aparecimento de 
novas centralidades, neste caso como resposta a um ce-
nário inimaginável, evidenciam a necessidade de criar 
ambientes permanentes de inovação e de melhoria con-
tínua. Neste sentido, intensificar abordagens de apren-
dizagem ativa e baseadas na importância das ‘soft skills’ 
será fundamental na atuação dos atuais e futuros execu-
tivos. Todos estes processos vão sendo geridos a partir 
quer de novos modelos de formação, quer de reajuste 
dos modelos atuais, atentos cada vez mais à aceleração 
digital e às necessidades de adaptação. Atualmente, mui-
tas das novas propostas de formação assentam num mo-
delo de ‘bledend learning’, valorizando diferentes meto-
dologias e a criação de ‘networking’, assentes em projetos 
de cocriação, ao mesmo tempo que se gera novas oportu-
nidades a nível territorial de participação.
A digitalização é uma tendência atual nos planos de for-
mação e nas metodologias adotadas. Numa perspetiva 
integradora dos desafios do mercado de trabalho, em 
que o digital se instalou e permitiu aceder a novas visões 
e a novas formas de gestão e de atuação, esta assume-se 
como uma área fundamental na formação de executivos 
em todas as vertentes da gestão, articulando sempre a 
experiência empresarial com as competências pedagógi-
cas de modo a promover o desenvolvimento sustentado 
do conhecimento. Apesar de preponderante no mundo 
atual, importa que não se assuma as tecnologias como fa-
tor único para a promoção do sucesso das organizações; 
as relações sociais e emocionais têm de ser consideradas 
como preponderantes na formação de executivos.

Alinhados com a estratégia de manter forte a relação com 
as empresas e instituições, os projetos formativos do Po-
litécnico de Setúbal são estruturados numa lógica de in-
terdisciplinaridade e transdisciplinaridade, promovendo 
o desenvolvimento de competências práticas e especia-
lizadas adequadas à realidade do mercado de trabalho, 
e respondendo, por vezes, a desafios muito específicos 
de determinadas áreas de atuação. Na nossa perspetiva, 
os projetos de formação devem ser construídos, cada vez 
mais, em espaços de discussão com diferentes atores, no 
pensamento divergente e na diversificação das experiên-
cias de diferentes empresas.
Esta proximidade que tem sido construída, por exem-
plo com a SONAE, revela que o ganho é extremamente 
relevante para todos os envolvidos, assim como a capa-
cidade de promover uma atualização contínua dos con-
teúdos curriculares às novas exigências do mercado e a 
aposta permanente na (re)capacitação dos executivos 
para as competências necessárias para o mundo atual.

Ângela Lemos

Vice-presidente do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

Acomodar as mais- 
-valias da tecnologia
Passado mais de um ano e meio sobre o início da pande-
mia, a formação de executivos está boa e recomenda-se. 
[risos] Fora de brincadeiras, quero com isto dizer que a 
pandemia abriu um novo leque de possibilidades que 
tardariam a ser consideradas como opções viáveis. Por 
exemplo, assistimos à democratização do acesso às nossas 
formações a outros públicos fora das áreas metropolitanas 
de Lisboa e Porto, graças à utilização do ‘on-line’ como veí-
culo de aprendizagem, sem necessidade de investimento 

Formação de Executivos

Intensificar abordagens de aprendiza-
gem ativa e baseadas na importância das 
‘soft skills’ será fundamental na atuação 
dos atuais e futuros executivos.
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adicional quer em termos de transporte, quer de tempo 
pessoal para a deslocação.
Em boa verdade, ainda não sabemos (ninguém sabe) 
como funcionará no futuro, mas parece-me que o ‘on-line’ 
pode ter vindo para ficar, sendo que daqui para a frente 
iremos testar outras modalidades: com formador em sala, 
formatos mistos (‘blended’) e, quem sabe, até mesmo os 
híbridos. No entanto, não nos devemos afastar do ‘driver’ 
de qualquer projeto formativo: a obtenção dos resultados 
e a aquisição de novas valências.
E de acordo com o último «Future of Work Survey», reali-
zado pela PwC Portugal, em que foram auscultados mais 
de 4.600 colaboradores e mais de 100 representantes de 
empresas entre março e abril do corrente ano, embora 
colaboradores e empresas destaquem positivamente a 
inovação de produtos e serviços, e colaboração em novos 
projetos, evidenciaram também maiores dificuldades no 
‘on-boarding’ a colaboradores, manutenção de espírito de 
equipa, formação e cultura corporativa. Assim, diria que se 
deverá ponderar o formato em função do objetivo da for-
mação. E sempre que a componente mais relacional, como 
fomentar o espírito de equipa ou ‘networking’, seja uma 
das prioridades associadas à iniciativa formativa, torna-
-se recomendável apostar na manutenção de pelo menos 
uma componente presencial.
Sabemos que a tecnologia ocupa um lugar preponderante 
em todas as esferas da nossa vida: não só na nossa forma 
de trabalhar como nos momentos de lazer, nos ‘wearables’ 
ou ‘apps’ que nos acompanham e em tantos outros exem-
plos, que estranho seria se a formação de executivos fosse 
alheia a este processo de transformação digital. Assim, a 
formação de executivos também vai acomodar as mais-

-valias da tecnologia, tanto através de um acompanhamen-
to mais aprofundado dos profissionais e suas preferências 
como na obtenção de um ‘feedback’ mais contínuo através 
da constante modernização dos equipamentos, bem como 
nas soluções de interatividade a usar em sala de formação 
e ao longo de todo o ciclo formativo.
Para já, continuamos a aposta na formação ‘on-line’, uma 
vez que ainda não sentimos que o mercado esteja prepa-
rado para o registo presencial. Assim, preparámos todo o 
nosso calendário para o formato ‘on-line’, com a premissa 
de rapidamente começar a oferecer formato presencial 
quando sentirmos que é o momento.
Outro aspeto que destacamos neste novo olhar à for-
mação de executivos é a valorização do digital, de um 
‘mindset’ flexível e de iniciativas sustentáveis. Daí estar-
mos já a preparar o lançamento da terceira edição do nos-
so programa de ‘digital upskilling’, e apoiamos diferentes 
clientes em programas que designamos de «acelerado-
res de liderança», em que expomos os líderes às novas 
tendências, incluindo uma vertente de ‘governance’ de 
sustentabilidade. Acreditamos que a prioridade da for-
mação de executivos está neste trinómio entre o digital, 
a flexibilidade e a sustentabilidade. A respeito deste úl-
timo, convidamos os nossos clientes a ficarem atentos às 
novidades de ESG para executivos, pois não queremos 
deixar ninguém de fora.

Catarina João Morgado

Head of PwC’s Academy em Portugal, Angola e Cabo Verde

Desenvolver 
capacidades de 
adaptação a situações 
sempre novas 
As empresas e os executivos procuram cada vez mais 
produtos de curta duração. Aliás, esta tem sido a ten-
dência também em cursos de pós-graduação, que no 
ISG reduziram a sua duração de um ano para apenas um 
semestre.  Na formação de executivos também se aposta 
em formatos diversos que vão desde a formação dada 
nas instalações do cliente, no próprio ISG e até ‘on-line’, 
tendo sido este último formato muito dinamizado pelas 
condições impostas pela pandemia. Existem produtos de 
duração de algumas horas, de um mês ou até seis meses, 
conforme a sua natureza e os seus objetivos.
Se nos cursos conducentes a grau a tendência é o regres-
so ao ensino presencial e a valorização da socialização 
e da relação humana, na formação de executivos e 
pós-graduações as recentes tendências da procura é a 
inversa, pelas dificuldades de horário, de agenda e de 
mobilidade dos executivos. Este formato também permite 

Acreditamos que a prioridade da for-
mação de executivos está no trinómio 
entre o digital, a flexibilidade e a sus-
tentabilidade.
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dar formação a executivos e a empresas que estejam loca-
lizados em qualquer parte do país ou do mundo. Também 
continua a existir uma procura pelos formatos tradicionais 
em regime presencial para a criação de ‘network’, pela so-
cialização e até pela própria rutura com o dia-a-dia, que mo-
tiva a frequência de cursos de executivos, para além da na-
tural aquisição e desenvolvimento de novas competências.
O mundo está em acelerada mudança desde o início do 
século XXI. A digitalização deve permitir fazer mais de-
pressa, com mais informação armazenada e difundida, 
deve facilitar e agilizar.  Não é nem deve ser um fim em si. 
Primeiro devem estabelecer-se objetivos e a digitalização 
ser um instrumento que ajude na sua eficiência. Não julgo 
ser possível substituir a relação humana ou a socialização 
no ensino superior, mas a digitalização pode ambicionar 
ser um complemento no ensino, que permite aproximar 
distâncias físicas e minimizar tempos e espaços na forma-
ção de executivos.
A realidade é muito dinâmica e o importante é «ensinar» 
a desenvolver as capacidades de adaptação a situações 
sempre novas. A inovação na formação é produto das exi-
gências que advêm da evolução do próprio mercado e dos 
seus ‘players’. Ao ISG compete responder, com pedagogia 
eficiente e com oferta formativa adaptada às necessidades 
de gestores e economistas. Os conteúdos são permanen-
temente atualizados. Existe uma tendência de procura 
de formações de banda muito estreita, altamente espe-
cializada, mas também de banda mais larga, por parte de 
quem procura reciclar conhecimentos ou complementar 
formações anteriores em áreas diferentes. É muito comum 
termos engenheiros, arquitetos, médicos ou advogados 
a frequentar cursos de gestão geral, assim como ter ges-
tores e economistas a especializarem-se em áreas muito 
concretas, que vão dos recursos humanos ao ‘marketing’, 
passando pelas finanças ou áreas muito específicas como 
avaliação imobiliária, fiscalidade, logística, liderança, ges-
tão de projetos, gestão pública, entre outras. Uma das preo-
cupações na preparação destes programas no ISG são as 

parcerias e as certificações próprias em cada área em que 
oferecemos formação.

Miguel Varela
Diretor do ISG – Instituto Superior de Gestão

(Business Economics School)

Pandemia impulsionou 
a inovação formativa
A crise sanitária promoveu um muito maior recurso ao mo-
delo de formação não presencial, apoiado em tecnologias 
e plataformas digitais. Ora, a transição dos programas for-
mativos para o ambiente digital obrigou à adoção de novas 
metodologias, conteúdos e ferramentas no processo de 
ensino-aprendizagem.
Ao nível dos conteúdos, e como forma de dar resposta às 
exigências de novas competências geradas pelo contexto 
pandémico, a formação executiva passou a abordar, como 
maior regularidade e profundidade, temáticas relaciona-
das com a adoção e a incorporação de modelos de gestão, 
trabalho e comunicação à distância.
De resto, a transição digital acelerada pela pandemia tornou 
mais evidente o défice de qualificações em Portugal e a con-
sequente necessidade de apostar na formação. A capacita-
ção do capital humano é fundamental para responder aos 
desafios da transição digital nas empresas, processo que 
exige a adoção de novos modelos de negócio, novos proces-
sos internos e novas estratégias de interação com os clientes.
Neste pressuposto, houve também um esforço grande ao 

A digitalização pode ambicionar ser um 
complemento no ensino, que permite 
aproximar distâncias físicas e minimizar 
tempos e espaços na formação de exe-
cutivos.
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A ANJE desenvolve programas de for-
mação para executivos perfeitamente 
alinhados com as necessidades de ca-
pacitação das nossas empresas.
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nível da preparação dos próprios formadores. As equi-
pas formativas foram, também elas, sujeitas a um pro-
cesso de capacitação que possibilitou o reforço das suas 
competências sobretudo nas áreas tecnológicas e comu-
nicacionais. Desta forma, foi possível assegurar uma ofer-
ta formativa a distância bem estruturada, estimulante e 
com bons resultados.  
O balanço da transição da oferta formativa para o ambien-
te digital é claramente positivo, quer no que respeita à pro-
cura dos cursos, quer em relação aos resultados pedagó-
gicos e ao grau de satisfação de formandos e formadores. 
A ANJE passou a disponibilizar quer formação a distância 
totalmente síncrona (‘on-line’), e por isso mais adequada às 
novas tendências e comportamentos sociais, em especial 
dos nativos digitais, quer formação em formato ‘e-learning’, 
logo mais adaptável à disponibilidade temporal, aos ritmos 
de desenvolvimento e aos métodos de aprendizagem dos 
formandos. 
A generalização do uso de tecnologias e plataformas di-
gitais na formação vai seguramente acentuar-se, o que 

obrigará a uma profunda reconfiguração de metodologias, 
técnicas, modelos e conceitos pedagógicos. Temos vindo a 
assistir, aliás, a um extraordinário desenvolvimento tecno-
lógico do ensino a distância, com recurso à inteligência arti-
ficial (‘machine learning’), ao ‘cloud computing’, à realidade 
virtual e aumentada e ao ‘gaming’, por exemplo.
Considerando esta avassaladora evolução tecnológica, a 
ANJE está em permanente atualização e inovação dos seus 
conteúdos, práticas e modelos formativos, adaptando-
-os às emergentes necessidades do mercado e dos seus 
públicos-alvo. Beneficiando da sua proximidade ao tecido 
empresarial nacional, desenvolve programas de formação 
para executivos perfeitamente alinhados com as neces-
sidades de capacitação das nossas empresas. São disso 
exemplo os programas desenhados em parceria com ins-
tituições de ensino superior, ministrados por formadores 
que aliam o currículo académico à experiência profissional.

Nuno Ricardo
Diretor da Formação e Membro do Conselho de Gestão
da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários
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