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O projeto HiPAir representa uma parceria 
estratégica cofinanciada pelo programa ERASMUS+ 
da Comissão Europeia. Iniciado em Setembro de 
2015, este projeto nasce da colaboração entre 
entidades da Polónia, Portugal, Espanha e Turquia. 
O objetivo é desenvolver capacidades e práticas de 
trabalho, em particular para Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) no sector de aviação. O projeto 
propõe-se a: 
- Aumentar a eficiência do treino educacional e 
vocacional no sector de aviação; 
- Reduzir o mismatch de qualificações no sector, 
particularmente ao nível de competências de gestão 
em PMEs, de forma a garantir uma gestão mais 
eficiente da força de trabalho; 
- Desenvolver qualificações transversais nos 
destinatários do treino educacional e vocacional do 
setor, com recurso a métodos inovadores que 
implicam um maior envolvimento e uma participação 
mais ativa no processo de aprendizagem e formação 
prática. 
De forma a alcançar o objetivo referente às 

qualificações dos gestores, o HiPAir tem em vista a 

adoção de Práticas de Trabalho de Elevada 

Performance (PTEP) para criar, disseminar e 

promover o uso de melhores práticas de trabalho 

entre PMEs Europeias, ressaltando a importância de 

métodos de gestão inovadores na otimização do 

potencial das organizações no setor de aviação. 

O objetivo final do projeto é elaborar um currículo 

de treino e criar 

materiais de treino 

que incluam os 

aspetos mais 

importantes da 

implementação de 

PTEP nas empresas. 

Este currículo e 

materiais de treino serão 

explicitamente destinados às necessidades de 

formação em PTEP dos gestores de PMEs de 

aviação.

Metodologia de 

Desenvolvimento do 

Currículo de PTEP 

O desenvolvimento do currículo para a 

implementação das PTEP nas PMEs do setor de 

aviação foi realizado de acordo com uma 

metodologia que tem por base inquéritos sobre 

PTEP e uma análise das melhores práticas. 

 

Adicionalmente, foi feita uma análise detalhada das  

necessidades de treino na ótica do utilizador com 

base em perfis profissionais e currículos de treino 

em PTEP já oferecidos noutros países europeus com 

um sector de aviação relevante (e também noutros 

países com um número elevado de PMEs). 

Estes elementos foram utilizados na identificação 

dos objetivos do projeto, na elaboração do 

“Currículo PTEP” (estrutura, conteúdo, organização) 

e dos métodos de treino.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bloco B  
Formação para a implementação de PTEP 

específicas 

Bloco A  
Conceitos Gerais PTEP  

•Conclusões do 
inquérito PTEP já 
realizado

•Lições aprendidas 
com as melhores 
práticas

Identificação dos 
objetivos para o 
currículo PTEP

•Análise das 
necessidades de 
treino dos 
utilizadores

•Avaliação das 
ofertas de treino 
atuais

Análise da procura e 
oferta de formação

•Conteúdo, 
organização e 
métodos de 
formação

Design da estrtura do 
currículo de treino 

PTEP

• Tradução e 
divulgação

Avaliação do currículo 
de treino PTEP

 

Após completar o treino para o Bloco A, as PMEs terão ao seu alcance um grande espectro de estratégias 

de implementação de PTEP. Nesse sentido, os módulos 5 e 6 do Bloco B pretendem fornecer-lhes uma 

orientação adicional, capaz de guiar os gestores e coordenadores de RH das PMEs no desenho e 

implementação de um programa de treino que se adeque às necessidades específicas de cada empresa. É 

de destacar que no mercado atual já existe um número significante de outros cursos e programas 

dedicados às temáticas englobadas no Bloco B. 
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Currículo e 

Materiais de 

Treino PTEP 

Estrutura geral do Currículo PTEP. 
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O Currículo PTEP estabelece linhas de 

orientação para o treino, que englobam os 

aspetos mais importantes da 

implementação de PTEP em empresas. Este 

currículo representa um pacote completo 

de atividades de aprendizagem. E funciona 

como um manual de instruções para 

gestores que procuram desenvolver e 

implementar PTEP nas suas empresas. 

Este guia combina num único documento 

conhecimento geral e conceitos específicos 

de gestão, em conjunto com competências 

e métodos de treino específicos para a 

implementação de PTEP. 

 

Bloco A (“Conceitos Gerais”): integra todos os conteúdos 

relacionados com os conceitos gerais que os gestores devem 

conhecer para uma implementação bem-sucedida de PTEP 

nas suas empresas. Composto por 4 módulos que os gestores 

de PMEs devem frequentar sequencialmente. 
•  
• Módulo 1 - Introdução.  •  
• Módulo 2 - Auto-avaliação.  
• Módulo 3 - Selecção • Módulo 3 - Selecção  •  
• Módulo 4 - Avaliação  

Bloco B (“PTEP específicas”): métodos de treino 

especificamente para a implementação de PTEP, dividido em 2 

módulos:  •  
• Módulo 5- Competências transversais.  
• Módulo 6- Práticas específicas de PTEP. 

 A abordagem deste currículo é inovadora e a sua estrutura difere não só dos atuais programas de treino em 

Recursos Humanos no mercado, mas também do reduzido número de programas de treino em PTEP à 

disposição das empresas. 
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Nesta formação geral, todos os módulos são direcionados ao mesmo grupo alvo. Serão principalmentere 3 grupos: 

Grupos de Gestão de Empresas, Gestão de Topo e Quadros de Gestão/ Proprietários de PMEs. Dentro 

dos conceitos gerais do Bloco A, os diferentes conteúdos estão divididos nos 4 módulos seguintes: 

 

Bloco A : Conceitos Gerais 

Os 4 módulos foram desenhados como 

um processo sequencial. No final deste 

processo de aprendizagem, os 

gestores das PMEs deverão ter obtido 

um conhecimento prático do conceito 

de PTEP, e ser capazes de reconhecer 

as potenciais áreas de implementação 

destas práticas nas suas empresas. 

Este conhecimento prático engloba a 

auto-avaliação da sua maturidade e 

vontade para implementar PTEP; a 

definição de uma estratégia de 

implementação de PTEP coerente com 

a estratégia de negócios das suas 

empresas; a identificação de um 

conjunto de práticas adequadas a esta 

estratégia; e ferramentas para medir o 

retorno do seu investimento. 

 

 
Como ilustrado na figura, estes 4 

módulos estão diretamente relacionados 

entre si e partilham um objetivo comum: 

melhores práticas para melhorar os 

resultados das empresas e o seu 

desempenho via aproveitamento do 

potencial para PTEP. O resultado obtido 

em cada módulo servirá como input 

para o módulo seguinte, sendo que no 

final as empresas serão capazes de 

construir o seu próprio proceso de 

implementação de PTEP ajustado às 

necesidades individuais de cada uma. 

 

Bloco A - Módulo 1:  
Introdução 

A figura apresenta o período de tempo 

ideal para a implementação do programa 

de formação dos 4 módulos do Bloco A. 

 

 

Este módulo oferece uma introdução a 
procedimentos gerais de Recursos 
Humanos e Práticas de Trabalho de 
Elevada Performance (PTEP), de forma a 
estabelecer o contexto para os 
formandos compreenderem as melhores 
práticas e serem capazes de melhorar o 
desempenho das suas empresas via a 
melhoria do potencial de Recursos 
Humanos. 

 

Resultados Esperados: Após completar este módulo, 
os formandos deverão ser capazes de compreender: 

• Importância e vantagens de desenvolver procedimentos 

organizados em PMEs 

• Necessidades específicas de RH no setor da aviação 

• Conceito de PTEP e a sua integração na Gestão de RH 

• Exemplos de PTEP e a necessidade de desenvolver      

práticas específicas adaptadas às necessidades de cada 

empresa 

• Benefícios da implementação de PTEP simples e a sua 

flexibilidade 

• PTEP devem ser selecionadas tendo em conta as 

características de cada empresa. A sua implementação 

representa um forte investimento em Tempo e economia de 

recursos.  

• Possibilidade de avaliar ferramentas de RH dentro de     

cada empresa 

• Diferenças entre “Sistemas de Motivação” e PTEP 

• Como consultar informação sobre PTEP  

 Bloco A – Módulo 2: 
Auto-avaliação 

Este é o primeiro passo no processo de 

identificação e seleção do conjunto de PTEP 

mais adequado, de acordo com as 

características, necessidades e objetivos de 

cada empresa. 

Durante o módulo de auto-

avaliação, os gestores irão: 

i) Avaliar o conhecimento e 

nível de aplicação de PTEP 

nas suas empresas. 

 

ii) Identificar e planear os 

resultados que pretendem 

atingir nas suas empresas 

com a implementação de 

PTEP. 

 

 

 

Resultados Esperados: Após completar este módulo, os 
formandos deverão ser capazes de: 

• Identificar e descrever as PTEP implementadas nas suas 

empresas 

• Compreender os benefícios das PTEP já implementadas 

nas suas empresas 

• Qualificar o nível de maturidade da implementação de 

PTEP nas suas empresas 

• Identificar PTEP adicionais que possam ser facilmente 

implementadas (sem grandes custos adicionais) para 

completar e reforçar os efeitos positivos das já 

implementadas 

• Avaliar se a sua empresa é uma boa candidata para a 

implementação de PTEP 

• Definir estratégias e objetivos de médio e longo prazo 

para as áreas cruciais do seu negócio 

• Compreender onde é que a sua empresa se posiciona 

em relação a esses objetivos 

• Compreender como a implementação de PTEP se 

relaciona com os objetivos e estratégias das empresas 

http://www.hipair.eu/
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Bloco A – Módulo 3: 
Seleção  
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Bloco A – Módulo 4: 
Avaliação  

Resultados Esperados: 
• Selecionar os objetivos das empresas em termos de 

resultados e desempenho, e em relação à 

implementação de PTEP 

• Identificar práticas “low cost” que possam reforçar a 

estratégia atual de PTEP (nos casos em que existir uma) 

• Formular a seleção de PTEP como um processo de 

decisão muti-citério 

• Aplicar o “HPWP-AHPs decision maker como uma 

ferramenta de apoio no processo de seleção de PTEP 

• Definir objetivos e estratégias para a implementação de 

PTEP, em linha com os objetivos das empresas 

• Identificar as PTEP mais adequadas para alcançar os 

objetivos previamente definidos 

• Selecionar o conjunto de práticas mais adequadas aos 

objetivos de desempenho das empresas 

•PTEP adicionais sem custos 
adicionais

•Estabelecer a relação entre 
PTEP já existentes e PTEP novas

Cenário 1:

PTEP já implementadas

•Implementação das PTEP mais 
adequadas desde o primeiro 
momento

•Considerar os objetivos, 
características e recursos da empresa

Cenário 2:

PTEP ainda não foram 
implementadas

O módulo de seleção irá apresentar a 

informação e instruções necessárias para 

selecionar as melhores práticas adequadas a 

cada empresa. 

 
 

Uma ferramenta SW (“HPWP-AHP decision 

maker”) irá apoiar os gestores de PMEs no 

processo de seleção do conjunto de PTEP. 

 
 

Durante este módulo, os gestores terão a oportunidade de: 

i) Se familiarizarem com: as diferentes metodologias 

qualitativas e quantitativas para realizar avaliações custo-

benefício de PTEP, e as medidas mais usadas para 

quantificar o investimento em programas de RH. 

ii) Se prepararem para quantificar os benefícios dos 

processos de implementação de PTEP com o cálculo do 

Retorno do Investimento (ROI) destes processos. 

Resultados Esperados:  

• Desenvolver objetivos apropriados para os programas de 

PTEP, como parte do processo de quantificação do ROI 

• Desenvolver um plano de avaliação detalhado e um plano 

de análise do ROI 

• Compilar dados necessários para a análise do ROI 

durante e após o programa de implementação de PTEP 

• Utilizar o “HPWP ROI Calculator” para avaliar os 

benefícios da implementação de PTEP 

• Quantificar e avaliar as diferenças entre a situação da 

empresa antes e depois do programa de implementação 

de PTEP 

Este módulo responde a uma das maiores 
preocupações de gestores de PMEs, a 
necessidade de ferramentas de avaliação 
eficazes que demonstrem e calculem os 
benefícios da implementação de PTEP e sejam 
capazes o valor dessas práticas aos 
proprietários e gestores das empresas. 
 

A ferramenta 

(“HPWP ROI 

calculator”)i

rá apoiar os 

gestores na 

quantificação 

de benefícios. 

 
 

Bloco B: Implementação de PTEP  

O objetivo do Bloco B é dotar as empresas interessadas com as competências transversais necessárias, e os 

conhecimentos técnicos específicos, para uma implementação de PTEP bem-sucedida dentro das suas 

estruturas organizacionais. O Bloco B está organizado em 2 módulos que respondem a necessidades 

específicas de formação em PTEP: 

 
 

Módulo 5: Competências 

transversais 

Identifica e propõe competências 
transversais que as grandes empresas 
devem desenvolver nos seus funcionários 
para uma implementação bem-sucedida de 
PTEP, e que os gestores das PMEs devem 
adquirir para uma implementação bem-
sucedida de PTEP nas suas empresas. 

O objetivo é facilitar o processo de aprendizagem e a 

integração de PTEP em diferentes sectores das 

empresas, via o desenvolvimento de competências e 

qualificações específicas consideradas mais 

relevantes para cada categoria de PTEP. 

Competências e qualificações PTEP são: a 

combinação de capacidades e talentos essenciais que os 

trabalhadores devem possuir de forma a implementar 

corretamente PTEP. Todo o staff, em diferentes níveis 

funcionais das empresas, deve reconhecer estas 

capacidades e talentos de forma a que o processo de 

aprendizagem obtenha a sua eficiência máxima. 

 

 
 

Módulo 6: Implementação de 
PTEP específicas 

Identifica e propõe formação técnica 
específica que cada PTEP individual requer 
dada a sua complexidade. Este módulo inclui 
alguma formação ad-hoc e um processo de 
ajustamento que devem ser realizados antes 
da implementação de PTEP nas empresas. 

O programa de formação específico apresentado neste 

módulo irá oferecer, em relação às PTEP mais utilizadas 

em PMEs de aviação, instruções detalhadas sobre: 

 

• Grupos-alvo do programa de formação 

• Necessidades de formação e objetivos 

• Capacidades requeridas 

• Duração estimada da formação 

• Métodos de formação recomendados 

• Pré-requisitos para os participantes no programa 
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