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INTRODUÇÃO 

O projecto HiPAir é uma parceria estratégica co-fundada pelo programa ERASMUS+ da Comissão 

Europeia, que começou em setembro de 2015, nascida da colaboração internacional entre 

entidades da Polónia, Portugal, Espanha e Turquia. 

Este projecto tem como objectivo desenvolver competências e práticas de trabalho, em particular 

para Pequenas e Médias Empresas (PMEs) no sector da aviação. Pretende-se: 

 Aumentar a eficiência da formação Vocacional e Educacional (FVE) no sector da aviação; 

 Reduzir incompatibilidades de competências dentro do sector da aviação, especialmente as 

que estão relacionadas com as competências de gestores de PME's, de modo a levar a uma 

gestão mais eficiente da força de trabalho; 

 Desenvolver competências transversais dos alunos de FVE no sector, usando métodos 

inovadores que implicam um compromisso maior e participação activa no processo de 

aprendizagem e desenvolvimento de formação. 

 

De modo a atingir o objectivo relacionado com as competências  dos gestores, HiPAir foca-se em 

adoptar Práticas de Trabalho de Alta Performance (PTAP), para espalhar, disseminar e promover o 

uso de boas práticas entre as PME's europeias, destacando a importância de práticas de gestão 

inovadoras utilizadas para optimizar o potencial de organizações no sector da aviação. Para 

promover PTAP de forma efectiva, um dos principais objectivos do projecto HiPAir é elaborar 

diferentes materiais e ferramentas permitindo o processo de implementação de PTAP nas 

empresas.Os resultados dos relatórios de projecto, melhores práticas, percursos e materiais de 

formação, ferramentas, como a plataforma online, servem para apoiar diferentes intervenientes 

interessados em retirar total partido do conhecimento, qualidades e competências dos empregados.  

Todos os resultados do HiPAir têm como base uma abordagem metodológica, construída a partir 

das conclusões de pesquisa e de questionário de PTAP, e depois as lições aprendidas a partir de 8 

casos identificados e descritos como Melhores Casos. A Parceria efectuou uma análise das 

necessidades de formação dos utilizadores, no que respeita aos perfis profissionais e percursos de 

formação em PTAP e uma avaliação da oferta de formação de PTAP já disponível em países 

europeus com um forte sector de aviação (bem como  a existente noutros países onde as PME's 

têm peso significativo). Todos estes contributos foram utilizados para elaborar diferentes Percursos 

de PTAP e também para desenvolver materiais específicos de formação para 4 módulos: 

INTRODUÇÃO, AUTO-AVALIAÇÃO, SELECÇÃO e AVALIAÇÃO. Os resultados consistem em 2 

ferramentas de software úteis e inovadoras (Processo de Decisão PHA e Calculadora de RI), que 

podem ser usadas pelas empresas para identificar o melhor conjunto de PTAP e avaliar retorno de 

investimento em desenvolvimento de recursos humanos. Todos os resultados podem ser 

encontrados no sítio do projecto www.hipair.eu bem como na Plataforma de Colaboração PTAP 

www.hpwp.eu, onde se pode obter ajuda ou debater questões ligadas à gestão de recursos 

humanos. 

 

O principal objectivo dos processos de implementação de PTAP é aumentar a produtividade dos 

empregados e identificar àreas-chave onde as estratégias podem ser implementadas a longo prazo 

para melhorar a motivação dos empregados em geral e a produtividade organizacional. Nesta 

abordagem, os RH deixam de ser um “centro de custo” mas um “parceiro estratégico de negócios”. 

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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Este documento deve servir como um guia, que torna mais fácil aos gestores de PME's e 

especialistas de RH  beneficiarem dos resultados do HiPAir. O objectivo principal do ROADMAP é 

introduzir de forma breve e clara o conceito PTAP, em seguida descrever todos os resultados do 

projecto e como e quando podem ser usados para apoiar o processo de implementação de PTAP.  

 

Está dividido em 4 partes essenciais: 

1. INSPIRAÇÃO – quando precisa de mais informação e exemplos de PTAP; 

 

2. IDENTIFICAÇÃO – quando quer identificar a melhor solução para a organização; 

 

3. FORMAÇÃO – quando pretende desenvolver competências no seio da sua empresa; 

  

4. COLABORAÇÃO – quando pretende debater ou procurar apoio. 
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1. INSPIRAÇÃO 

1.1. A necessidade de melhores competências no sector 
de aviação    

 

O sector da aviação é considerado uma das indústrias mais inovadoras a nível global, com 

complexos processos tecnológicos de ponta e novos materiais, bem como no que toca a métodos 

de organização de trabalho que garantem qualidade e segurança. 

As formas mais tradicionais de organização de trabalho (normalizar tarefas de trabalho e 

especialização de trabalhadores inflexíveis) não coincidem mais com os desafios criados pela 

necessidade de oferecer produtos e serviços flexíveis e inovadores, mantendo ao mesmo tempo os 

padrões de qualidade. Formas rígidas de organização de trabalho não permitem servir os pedidos 

mais exigentes dos clientes em termos de complexidade de produto e rápida implementação. 

De modo a manter a posição favorável da Indústria Aeroespacial Europeia, as empresas devem 

tomar especial atenção a questões de GRH, pois este sector tecnológico integra em grande parte 

capital humano altamente qualificado. Este aspecto pode ser até mais importante para as PME's, na 

luta para tirar o melhor partido possível dos recursos disponíveis. Estas empresas enfrentam uma 

quantidade de desafios para continuarem competitivas no mercado aeronáutico, dominado por 

grandes actores. As provas existentes em diferentes países indicam que as PME's não têm grande 

competência e capacidade internas em RH. Essas empresas muitas vezes perdem oportunidades de 

melhorar a sua eficiência e de inovar, residindo grande parte da especialização neste campo fora 

das mesmas, em grandes empresas, consultoras comerciais ou serviços governamentais 

especialistas. 

 

1.2. PTAP em PME's 
 

Os recursos humanos tornaram-se muito importantes como fonte de vantagem competitiva no 

actual âmbito de negócios. Existem várias origens deste facto, incluindo globalização, intensificação 

de competição, mudanças de forma de produção, multi competências, ciclos de vida mais curtos 

dos produtos, etc. Em muitos casos e sectores, assegurar a vantagem competitiva reside nas 

competências tácitas e conhecimentos dos seus trabalhadores. Estas são as principais razões por 

detrás do desenvolvimento do conceito Práticas de Trabalho de Alta Performance nos últimos anos. 

As PTAP podem ser definidas como práticas de gestão modernas com o objectivo de 

estimular a performance dos empregados e de organização. As PTAP ajudam a criar um 

ambiente dentro da organização onde o empregado tem maior envolvimento e responsabilidade. O 

factor comum da compreensão das PTAP é a implementação de um conjunto de diferentes práticas, 

concebidas para melhorar as competências, esforços e participação dos empregados. As PTAP não 

são exactamente um novo tipo de práticas, a novidade e o seu valor adicional partem da 

implementação organizada, sistemática e estrategicamente planeada de um grupo ou conjunto de 

práticas comuns. 
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Tal como mostra a maioria dos relatórios disponíveis, a aplicação de PTAP não está muito presente 

em pequenas organizações, muito devido à escassez de recursos, a processos estratégicos de 

tomada de decisão baseados no conhecimento e atitudes do proprietário e à falta de fontes de 

informação sobre PTAP facilmente acessíveis. 

O questionário e a pesquisa efectuados na primeira fase do projecto HiPAir confirmaram a aplicação 

e conhecimento limitados de PTAP entre as empresas PME's consultadas. Esta implementação 

limitada deve-se à falta de tempo e recursos para investir em programas de RH, à falta de 

conhecimento e a crenças acerca de RH e de programas de organização de trabalho e também à 

ideia mal formada de que implementar PTAP é demasiado caro e envolve demasiados recursos. O 

questionário deu origem à necessidade de: 

Mostrar a flexibilidade na implementação de PTAP; 

Apresentar exemplos em primeira mão de firmas que já  usam novas formas de 

organização de trabalho e práticas de RH; 

Desmistificar o estigma à volta dos custos e recursos; 

Produção de materiais simples e amigáveis, úteis aos proprietários e gestores de PME's para 

aceder facilmente a informação no que toca a PTAP e a como as implementar de forma a maximizar 

os resultados da empresa; 

Produção de ferramentas de avaliação fiáveis, de modo a demonstrar os benefícios das 

PTAP; 

Apresentar exemplos em primeira mão e materiais simples e amigáveis para demonstrar 

os benefícios de PTAP e criar uma consciencialização.1 

Todas estas necessidades surgiram no âmbito do projecto HiPAir e os seus principais resultados. 

 

1.3. Melhores Casos 
 

De modo a promover efectivamente e inspirar o uso de PTAP entre as PME's aeronáuticas, a 

Parceria HiPAir identificou e descreveu 8 melhores casos de empresas que implementaram várias 

práticas de recursos humanos nas suas actividades. 

 

Os oito estudos de caso correspondem às seguintes empresas2:  

SOUTHWEST (Dalas, EUA) 46.000 funcionários (Indústria de Linhas Aéreas) 

MTU Aero Engines Polska (Polónia) 580 funcionários (Negócio de Aviação) 

Pratt & Whitney Rzeszów S.A (Polónia) 3.500 funcionários (Fabricantes de Aparelhos Aéreos) 

Global Training & Aviation (Espanha) +150 funcionários (Soluções de Formação em Aviação) 

FerroNATS (Espanha) +130 funcionários (Serviços de Controlo de Tráfego Aéreo) 

FTB Lisi Aerospace (Turquia) 555 funcionários (Fixadores para Aviões) 

Groundforce (Portugal) 2.335 funcionários (Actividades auxiliares de Transporte Aéreo – 

actividades de transporte em terra) 

                                            
1  Para mais informações ver “Relatório PTAP – Práticas de Trabalho de Alta Performance no sector da 

aviação”, disponível para download em www.hipair.eu ou www.hpwp.eu  

 

2 

 Todos os 8 melhores casos podem ser descarregados de www.hipair.eu ou www.hpwp.eu 

 

http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
http://www.hipair.eu/
http://www.hpwp.eu/
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Fokker Elmo (Turquia) 302 funcionários (Sistemas de Interconexão de Fios Eléctricos)  

 

 

 

Cada caso é apresentado de forma estruturada, descrevendo as características da empresa, a sua 

motivação, processo de implementação e principais benefícios do uso de práticas específicas. Todos 

os casos provam que não existe uma “solução única” ideal para todas as organizações e que as 

PTAP precisam de ser ajustadas para servirem o contexto de cada local de trabalho. Por essa razão, 

é essencial reconhecer os objectivos estratégicos da empresa de modo a optar por práticas que 

possam fornecer os resultados desejados. 

 

Na maioria dos casos, as empresas confirmam que obtêm ganhos consideráveis em termos de 

eficiência, produtividade, compromisso e satisfação dos funcionários, reputação organizacional e 

satisfação do cliente. Além disso, os resultados também influenciam a relação com outros parceiros, 

como prestadores de serviços, negociadores, autoridades dos aeroportos ou clientes. 

 

As observações a partir dos estudos de caso dão indicações gerais para outras organizações 

interessadas em perseguir uma maior abordagem estratégica às PTAP a longo prazo, minimizando 

os riscos de implementação. 

 

 

1.4. Medir a efectividade das PTAP – Calculadora de RI 
 

 Tal como já foi mencionado, a implementação de GRH profissional pode ter efeitos tangíveis 

e intangíveis. O problema mais comum é a capacidade de medir a efectividade do investimento em 

PTAP. Existem várias abordagens e técnicas de avaliação de investimento em RH, mas uma das 

mais apreciadas pelos gestores de empresas é o Retorno de Investimento (RI), que pode 

demonstrar directamente o valor negocial da função dos RH em termos monetários. RI ajuda a 

calcular o retorno económico gerado pelas PTAP e pelo investimento numa certa área, baseando-se 

no verdadeiro custo do programa para determinar uma média da taxa anual de retorno do 

investimento inicial. 

Segundo as análises do HiPAir, não existiam ferramentas disponíveis no mercado que ajudassem a 

calcular os efeitos tangíveis e intangíveis do investimento em RH em termos monetários. É por essa 

razão que os especialistas da Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desenvolveram a Calculadora 

de RI, uma aplicação que pode ser útil na definição do RI dos investimentos em RH. 

 

http://www.upm.es/internacional
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no verdadeiro custo do programa para determinar uma média da taxa anual de retorno do 

investimento inicial. 
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de RI, uma aplicação que pode ser útil na definição do RI dos investimentos em RH. 

 

 

 

Alguns retornos podem ser facilmente calculados (um grande aumento de vendas após um 

programa de formação), mas outros (como a satisfação do cliente/funcionário ou a taxa de rotação) 

podem apresentar algumas complicações. É por esta razão que a calculadora de RI pode ser uma 

ferramenta bastante útil na fase inicial da implementação de PTAP, ao apoiar o processo de 

decisão. 

 

http://www.upm.es/internacional
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A ferramenta Calculadora de RI está bem descrita no Módulo 4 dos materiais de Formação, onde se 

pode encontrar algumas teorias bem como casos que mostram o uso deste útil software. A 

ferramenta está também disponível para ser descarregada na página internet do projecto e no 

Portal de Cooperação de PTAP. 
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2. IDENTIFICAÇÃO 

2.1. Diferentes tipos de PTAP  
 

Há muitas diferenças nas definições, terminologias e modelos de categorização das PTAP, o que 

permite uma grande flexibilidade na abordagem das mesmas. No projecto HiPAir, as PTAP foram 

divididas em 5 grupos diferentes, onde são apresentados os processos mais importantes em termos 

de gestão de recursos humanos. 

 

G1. RECRUITMENT & INTEGRATION   

Práticas centradas na identificação dos empregados mais convenientes às ofertas de emprego da empresa. 

Utilizar essas práticas deve conferir ao processo de recrutamento em curso a capacidade de identificar 

pessoas talentosas e competentes e de facilitar a sua introdução na cultura organizacional da empresa. 

 Entrevistas, testes teóricos 

 Sessões de boas vindas  

 Programas de introdução (novos funcionários) 

 Programas de estágio 

 

 Procura por pessoas talentosas 

(universidades, instituições de formação) 

 Preparação de descrições dos postos de 

trabalho e processos de selecção 

G2. ENVOLVIMENTO DOS EMPREGADOS 

Práticas centradas no aumento do envolvimento e compromisso dos funcionários dentro da empresa. Podem 

ser uma ajuda na avaliação e melhoria da performance dos trabalhadores, bem como no alcance da 

excelência em áreas específicas. 

  Programa de flexibilidade funcional  

  Programas de sugestões  

  Questionários de Satisfação e sobre Clima 

Organizacional 

  Questionário de Compromisso dos Funcionários 

 Planos de Desenvolvimento Individual 

 Planos de Acção dos Funcionários 

 Aumento do desempenho 

 Objectivos anuais para cada funcionário, 

individuais e/ou globais 

 ICP (Indicadores Chave de Performance) para 

equipas 

 Sistema contínuo de aperfeiçoamento (Kaizen, 

TQM, etc.)  

 Reuniões Kaizen  

 Programa de alcance de excelência 

G3. COMUNICAÇÃO INTERNA 

Práticas que promovem a comunicação eficiente dentro da empresa. A comunicação activa entre 

funcionários, gestores e parceiros associados é crucial para a implementação de todas as estratégias de 

negócio e mudanças a nível de gestão. 

 Pacotes de comunicação para os funcionários  

 Intranet  

 Seminários via web 

 Reuniões de comunicação  

G4. FORMAÇÃO 

Práticas com o objectivo de melhorar e desenvolver as qualidades e competências dos funcionários da 

empresa, necessárias aos objectivos específicos da empresa.  

 Programa escolástico 

 Estudos de pós-graduação  

 Cursos de línguas 

 Formação técnica e não-técnica (cursos internos e externos) 

 Plano de identificação e 

desenvolvimento de talento 

 Programa de desenvolvimento de 

talento direccionado à liderança 
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 Orientação, Treino, Tutoria  feminina na indústria aeronáutica 

 Planos específicos de formação 

baseados numa matriz de 

competências/atributos de modo 

a dar resposta a lacunas 

identificadas e a apoiar processos 

de aprendizagem ao longo da 

vida 

G5. COMPENSAÇÃO & COMPROMISSO 

Práticas centradas em facilitar um maior sentimento de pertença a uma determinada organização. 

Incentivos financeiros e não-financeiros estabelecem um sentimento de desempenho de papéis dentro da 

empresa, tendo um impacto positivo a longo prazo nos funcionários. 

 Planos de compensação (produção, administrativa, etc.) 

 Condições de trabalho flexíveis 

 Salas para mães lactantes 

 Política de retenção 

 Postos de trabalho normalizados 

 Compensação, bónus consoante 

os objectivos 

 Aumento de salário consoante a 

avaliação de cumprimento de 

objectivos 

 

 

Como se pode verificar, muitas das práticas referidas como alta performance são vulgarmente 

usadas por muitas organizações (tais como incentivos financeiros, formações, programas de 

desenvolvimento de competências, etc.), porém o conhecimento sobre PTAP é bastante reduzido. 

Este conceito destaca a necessidade de implementação integrada de conjuntos de práticas, 

concebidas especificamente para melhorar efectivamente as competências, esforços e participações 

dos funcionários num determinado ambiente organizacional. Independentemente do número de 

práticas que possam vir a ser implementadas, é crucial que estas práticas sejam estrategicamente 

seleccionadas e combinadas num processo favorável. 

 

2.2. Resultados das PTAP 
 

Todos os diferentes relatórios e trabalhos de pesquisa analisados pela Parceria HiPAir provam que a 

implementação crescence de PTAP resulta em organizações com um melhor desempenho em 

termos de resultados operacionais, financeiros e dos funcionários. Existem muitos dos melhores 

casos que mostram vários resultados tangíveis e intangíveis de PTAP em diferentes áreas de 

desempenho da empresa. 

Uma das ambições do projecto foi identificar, clarificar e categorizar diferentes resultados de modo 

a mostrar as principais áreas para as quais as PTAP podem contribuir. Abaixo está uma tabela que 

mostra os possíveis resultados divididos em 5 grupos essenciais: ENRIQUECIMENTO 

PROFISSIONAL, ESTABILIDADE PROFISSIONAL, EFECTIVIDADE NEGOCIAL, 

COMPROMISSO/LEALDADE e EFECTIVIDADE DE CUSTOS. 

A consideração de como uma empresa pode beneficiar da aplicação de PTAP está relacionada com 

os objectivos que a empresa gostaria de atingir em termos de resultados e melhoria de 

desempenho. Adicionalmente, o conjunto adequado de práticas tem de estar  relacionado em 

grande medida com os futuros resultados ambicionados e as melhorias de desempenho. 

Infelizmente, não é tarefa fácil escolher um grupo de práticas que irão ajudar a atingir resultados 

específicos. 
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ENRIQUECIMENTO 

PROFISSIONAL 

ESTABILIDADE 

PROFISSIONAL 

EFECTIVIDADE 

NEGOCIAL 

COMPROMISSO/LE

ALDADE 

EFECTIVIDADE DE 

CUSTOS 

Oferta de 

oportunidades de 

carreira 

Oferta de segurança 

profissional 

Ir de encontro aos 

objectivos 

negociais/organizaciona

is 

Satisfação profissional 

entre o pessoal 

% de funcionários a 

ganhar menos do que a 

média por país 

Assegurar a diversidade 

dos trabalhadores 

Taxa de rotação de 

pessoal 
Competitividade 

Compromisso dos 

funcionários 

% de funcionários a 

ganhar mais do que a 

média por país 

Oferta de formação 

adequada e de 

desenvolvimento 

Providenciar liderança 

de qualidade 

Manter boas relações 

industriais 

Criar compromisso dos 

funcionários 
Redução de custos 

Diferenciação Comunicação efectiva Produção Motivação do pessoal 
Minimização do stress 

dos funcionários 

Criação de flexibilidade 

organizacional 

Trabalho em equipa 

efectivo 

Assegurar o equilíbrio 

da vida profissional 
Criar apoio ao pessoal Munanças na gestão 

 

 

2.3. A ferramenta PHA 
 

Está claro que as PTAP adoptadas pelas empresas diferem de empresa para empresa e que as 

práticas que funcionam numa organização podem não necessariamente funcionar noutras. Por esta 

razão, é importante escolher a melhor combinação de PTAP, concebidas para o clima e objectivos 

específicos da empresa. 
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A ferramenta PHA desenvolvida no âmbito do projecto HiPAir pode ser bastante útil no processo. 

Utiliza a abordagem metódica sólida, baseada no Processo Hierárquico Analítico, permitindo o 

processo de decisão durante o processo de implementação de PTAP. 

A grande vantagem oferecida por esta ferramenta é a possibilidade de encontrar uma relação entre 

os 5 grupos de PTAP e os 5 grupos de resultados. Esta relação pode ser apresentada com exemplos 

práticos de empresas que já tenham atingido bons níveis de desempenho devido à implementação 

de PTAP. 

 

A ferramenta PHA baseia-se no processo de prioritização e ponderação de resultados feitas pelo 

representante da empresa. Desta forma, a empresa determina o nível de importância de cada 

resultado face ao outro. Os resultados são então calculados pela ferramenta e exibidos em gráficos, 

mostrando os grupos de PTAP que têm maior possibilidade de fazer com que se atinjam os 

resultados mais importantes para a empresa.    

 

A ferramenta de Tomada de Decisão PHA está bem descrita no Módulo 3 de materiais de Formação, 

nos quais se pode encontrar algumas teorias, bem como casos que demonstram a utilização deste 

software. A ferramenta está também disponível para descarregar na página de internet do projecto 

e no Portal de Cooperação PTAP. 
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3. FORMAÇÃO 

A base comum para a implementação efectiva de PTAP é sempre uma liderança organizacional 

suficiente e cultura organizacional subsequente. Há a necessidade de uma boa preparação para o 

processo, especialmente através da aquisição das competências e conhecimentos desejados pelos 

gestores responsáveis e pelos membros de equipa. Por esta razão, a parceria HiPAir desenvolveu os 

materiais Currículos e Formação, cuja função é apoiar as organizações nestas tarefas desafiantes. 

 

 
 

Os currículos foram organizados segundo duas componentes principais. A primeira componente 

(Bloco A) do currículo integra todos os conteúdos relacionados com conceitos globais e gerais, que 

os gestores de empresa irão precisar de saber e dominar para implementação das PTAP nas suas 

empresas. A primeira componente foi organizada em 4 módulos diferentes, em que os gestores 

devem participar progressivamente: 

 

 Módulo 1. INTRODUÇÃO 

Objectivos principais: proporcionar uma abordagem primária aos procedimentos de Recursos 

Humanos e Práticas de Trabalho de Alta Performance (PTAP); estabelecer um quadro de referência, 

de modo a que os estagiários compreendam quais as melhores práticas para melhorar o 

desempenho das empresas através do aperfeiçoamentodo potencial do Capital Humano. 

 

 Módulo 2. AUTO-AVALIAÇÃO 

Objectivos principais:  orientar os gestores de empresas no processo de indentificação e descrição 

de quais PTAP estão já em vigor nas suas empresas, incluindo qual o processo de implementação 

de PTAP seguido e quais os benefícios obtidos; orientar os gestores de empresas na identificação 

dos resultados da empresa e melhoria de desempenho que puderam atingir, através da 

implementação de PTAP. 

 

 Módulo 3. SELECÇÃO 

Objectivos principais:  orientar os gestores de empresas na definição de objectivos consistentes e 

possíveis de atingir. Providenciar também uma estratégia no que respeiita as PTAP que tenha em 

conta o actual nível de maturidade  em termos de PTAP (conhecimento e implementação) da 
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empresa e também os resultados da empresa e os objectivos de desempenho; orientar os gestores 

de empresas no processo de identificação e selecção de quais PTAP serão mais convenientes para o 

alcance dos objectivos previamente definidos – Ferramenta de Tomada de decisão PHA. 

 

 Módulo 4. AVALIAÇÃO 

Objectivos principais: providenciar aos gestores de empresas os conhecimentos gerais necessários 

para a avaliação de custos e benefícios do seu investimento em PTAP; orientar os gestores de 

empresas no processo de implementação do RI (Retorno de Investimento) dentro das suas 

organizações, para calcular o Retorno de Investimento da implementação de PTAP. 

 

Para estes 4 módulos foram desenvolvidos pacotes de materiais de formação especiais 

e estão disponíveis na página internet do projecto e na Plataforma de Colaboração de 

PTAP para as organizações interessadas. 

Com o cumprimento das actividades de aprendizagem destes 4 módulos os gestores de PME's vão 

acabar por ficar com um conhecimento prático do conceito PTAP e uma clara compreensão de 

como o poderiam adaptar às particularidades das suas próprias empresas. 

 

O segundo componente (bloco B) trata de formação específica para implementação de PTAP 

particulares. Está dividido em dois grandes módulos: 

 

 Módulo 5 – Atributos e competências transversais. 

Com este módulo pretende-se facilitar o processo de aprendizagem e de integração de PTAP em 

diferentes sectores da empresa, dando poder aos atributos e competências de PTAP 

considerados substanciais para cada categoria de PTAP. 

 Módulo 6 – Formação para implementação de práticas específicas. 

Este módulo identifica e propõe um percurso de formação específico para PTAP específicas que 

pode requerer alguma formação ad-hoc (própria) ou processo de ajustamento antes da sua 

implementação dentro de uma empresa. 

 

Os percursos para estes 2 Módulos estão disponíveis no documento com o nome “Mapa 

do Pacote de Formação de PTAP”, pronto para ser descarregado a partir da página 

internet do projecto e da Plataforma de Colaboração de PTAP.  

O objectivo destes percursos é de inovar e estão estruturados de maneira diferente da maioria dos 

programas de formação de RH disponíveis no mercado e da oferta reduzida de formação em PTAP 

actualmente acessível às empresas. 
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4. COLABORAÇÃO 

4.1. Plataforma de Colaboração PTAP 
 

Como em todos os processos de implementação, é muito importante beneficiar da experiência e 

conhecimentos dos especialistas e dos materiais disponíveis.  

Uma das ferramentas importantes nesta área é a Plataforma de Colaboração de PTAP 

www.hpwp.eu, na qual está reunida toda a informação e tornada facilmente acessível. Tal como 

este MAPA, está dividida em 4 categorias principais:  

1. INSPIRAÇÃO – quando precisa de mais informação e exemplos de PTAP; 

 

2. IDENTIFICAÇÃO – quando quer identificar a melhor solução para a organização;  

 

3. FORMAÇÃO – quando pretende desenvolver competências no seio da sua empresa; 

  

4. COLABORAÇÃO – quando pretende debater ou procurar apoio.  

 

 

http://www.hpwp.eu/
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4.2. Blogue PTAP 
 

 

Na Plataforma de Cooperação PTAP, pode ter acesso ao Blogue onde são debatidos várias questões 

respeitantes às PTAP. Se estiver interessado, pode contactar um dos Parceiros de projecto e propôr 

um assunto específico para ser debatido no Blogue.  Os especialistas estão presentes para partilhar 

a sua experiência e sabedoria ou desenvolver ofertas especiais concebidas à medida das 

necessidades de uma determinada empresa. A Parceria está aberta a passar os resultados a outros 

sectores para além da aviação, onde os atributos e competências do capital humano têm valor 

crucial. 

 

Organizações de apoio  
 

Todos os elementos do projecto HiPAir criam ofertas úteis e interessantes para várias partes 

interessadas, envolvidas no sector largamente compreendido como gestão de recursos humanos. 

De modo a retirar total vantagem dos resultados, é sempre melhor contactar os parceiros de 

projecto que podem guiá-lo ou assisti-lo no processo. 

 

Se estiver realmente interessado, por favor contacte uma das instituições parceiras: 

 

www.innpuls.pl 

Pessoa a contactar: Paweł Wacnik  

 

INNpuls  é uma organização sem fins lucrativos com o objectivo de facilitar o desenvolvimento 

regional social e económico, promovendo o empreendedorismo, a inovação, a formação técnica e 

a cooperação entre a ciência e a economia. A empresa apoia activamente grupos emergentes e 

activos, é membro da Aviation Valley, actuando como prestadora de FVE e parceira responsável 

pelo desenvolvimento de FVE de acordo com as necessidades da indústria. Desde o início, a 

INNpuls faz esforços para facilitar a cooperação entre sectores, especialmente entre os sectores 

aeroespacial, do plástico e químico. 

 

 

 www.dolinalotnicza.pl  

http://www.innpuls.pl/
http://www.dolinalotnicza.pl/
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Pessoa a contactar: Andrzej Rybka 

Associação Aviation Valley  foi criada em 2003 por um grupo de empresários locais, com o 

objectivo de tornar a região de Podkarpackie, na Polónia, uma das regiões líderes do sector 

aeroespacial na Europa. A principal ferramenta para atingir esta visão foi a construção de um 

forte cluster (grupo) regional que permitisse uma melhor exploração do potencial regional. Neste 

contexto, as actividades de Aviation Valley têm o objectivo de apoiar o desenvolvimento de 

clusters, centrando-se em melhores mecanismos de comunicação dentro dos mesmos, tal como 

numa melhor apresentação para o mundo exterior, especialmente para potenciais investidores. 

 

 

www.quasarhumancapital.com 

Pessoa a contactar: Carlos Maio  

QUASAR HUMAN CAPITAL é uma empresa consultora de recursos humanos especializada nas 

indústrias de aeronáutica, aeroespaço, naval, petrolífera e de gás, composta por uma equipa de 

profissionais com larga experiência nestes mercados e nas necessidades específicas das 

empresas Europeias a nível local e internacional. A missão de QUASAR é desenvolver e distribuir 

as melhores metodologias e soluções para atrair, manter e desenvolver talentos especializados 

para estes sectores. As metodologias usadas são baseadas em anos de experiência prática e 

orientada para a melhoria efectiva do desempenho das pessoas e da organização, de modo a 

alcançar um nível superior de satisfação, compromisso e competitividade. 

 

 

 
 

www.mentortec.eu 

Pessoa a contactar: Amilcar Baptista   

MentorTec é uma empresa privada dedicada a apoiar startups, desenvolvimento de 

negócios e formação. Somos o parceiro ideal de negócios para quem quer que tenha uma 

nova ideia de negócio. Criada em 1996, a Mentor Tec é um acelerador de start-ups que 

actua desde o aperfeiçoamento de ideias de negócio inovadoras à aceleração do negócio. 

Como subsidiária, a Mentor Tec oferece um conjunto abrangente de serviços que se 

estendem desde simples soluções de trabalho em conjunto, consultadoria e formação 

personalizadas, atracção de fundos e investimentos a serviços de aconselhamento e 

oportunidades de contacto a nível nacional e internacional. 

 

 

 
 

www.pemas.pt 
Pessoa a contactar: João Romana 

PEMAS  é a Associação de Indústria Aeroespacial Portuguesa que actua a nível  nacional como a 

entidade de gestão de cluster estabelecida como entidade legal em 2006. Está activa em 

http://www.quasarhumancapital.com/
http://www.mentortec.eu/
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actividades fomentadoras de clusters desde a sua fundação. A PEMAS apresenta bons indicadores 

no que respeita o apoio ao crescimento da indústria aeroespacial em Portugal (de 8 membros em 

2006 a cerca de 60 actualmente) e importantes estabelecimentos de vários programas 

internacionais de cooperação e notável crescimento de participação portuguesa na maior parte 

dos programas de P&D (pesquisa e desenvolvimento). Apesar de a PEMAS ser uma associação 

privada sem fins lucrativos, sem participação governamental, as estratégias definidas foram e são 

concebidas de acordo com a abordagem nacional às recomendações europeias, estratégias 

nacionais (PEMAS faz parte de vários conselhos consultivos de estratégia Nacional) e definições 

regionais para o sector. PEMAS é um dos clusters fundadores da Parceria Cluster Aeroespacial 

Europeia-  European Aerospace Cluster Partnership – EACP.  

 

 

 

 

 
 

www.upm.es 
Pessoa a contactar: Rosa Arnaldo 

Universidad Politecnica de Madrid (UPM) é a mais antiga e maior universidade técnica em 

Espanha. Consiste em vinte Escolas mais duas Faculdades que abrangem a maior parte das 

disciplinas de engenharia, bem como Arquitectura e Ciências do Desporto. A UPM tem mais de 

3000 membros, cerca de 38000 estudantes não licenciados, e cerca de 8000 estudantes 

licenciados e de doutoramento. Todos os anos cerca de 5000 estudantes são formados. A UPM 

foca-se em graus mais altos de educação e pesquisa. A UPM como estabelecimento académico 

de alta qualidade tem um forte compromisso para com P&D e Inovação, exibindo 217 Unidades 

de Pesquisa e 19 Centros e Institutos de Pesquisa, contribuindo significativamente para a 

comunidade científica internacional com um número elevado de artigos de jornal, comunicações 

de conferência, e teses de Doutoramento. A UPM tem uma longa tradição de colaboração com a 

Indústria (cerca de 50% dos seus fundos de P&D) e de participação em programas internacionais 

de P&D. 

 

  

www.hukd.org.tr 
Pessoa a contactar: Zeynep Üçok Zor 

 

Desde a sua fundação em janeiro de 2010, em Izmir – Turquia, a Associação Cluster Aeroespacial 

- Aerospace Cluster Association – ACA (Havacilik ve Uzay Kumelenmesi Dernegi), continua 

as suas actividades progressivas no apoio do sector aeroespacial. Durante este período de cinco 

anos, ACA focou-se bastante no desenvolvimento da indústria aeroespacial turca, ao trabalhar de 

perto com as PME's, dando apoio à sua integração nos projectos relacionados com a actividade 

http://www.eacp-aero.eu/
http://www.eacp-aero.eu/
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aeroespacial, apoiando os esforços na formação/educação de técnicos qualificados e especialistas 

técnicos e facilitando os projectos para fortalecer a infraestrutura técnica/tecnológica; e alcançou 

no total 63 membros, com 34 empresas do sector, incluindo PME's. ACA dá bastante importância 

às relações internacionais com outros cluster e associações europeus. Desde 2011, sendo 

membro activo da  Parceria Cluster Aeroespacial Europeia -  European Aerospace Cluster 

Partnership – EACP, presentemente uma das mais importantes redes cluster na Europa, contando 

com 34 clusters de 13 países e designada como uma das parcerias estratégicas na UE, ACA é a 

líder da “Tecnologia” do Grupo de Trabalho EACP. 

 

 

 CONCLUSÕES 

É muito importante sublinhar que, actualmente, as PTAP podem ser tidas como um elemento 

importante do desenvolvimento de estratégia de negócio, nas quais os recursos humanos 

desempenham um papel chave. O conceito PTAP permite aos gestores relacionar os recursos 

humanos com os fins e objectivos estratégicos das organizações, de modo a melhorar o 

desempenho negocial e desenvolver uma cultura organizacional que abranja inovação, flexibilidade 

e vantagem competitiva. Esta abordagem ajuda a aceitar e envolver a função RH como um factor 

estratégico na formulação e implementação das estratégias da empresa. 

As competências de gestão de recursos humanos são importantes para atrair, seleccionar, reter, 

motivar e desenvolver a força de trabalho numa organização. Valores organizacionais, sendo reflexo 

de cultura de organização, são definidos de modo a influenciar as questões estratégicas, tais como 

mudança estratégica, tomada de decisão em gestão e formação do compromisso dos funcionários e 

interacção da organização com partes interessadas externas.  

Existem provas significativas de que, na maior parte das empresas, os atributos e competências 

existentes e recentemente adquiridos são pouco utilizados. Isto é um desperdício para todos 

aqueles que investiram no desenvolvimento de competências – individuais, empresas e governo. 

Uma maior utilização de qualificações e competências não se trata simplesmente de mais formação 

no trabalho, mas melhor criação de postos de trabalho, melhor gestão e melhor compatibilidade de 

competências com a estratégia do negócio ou o desenvolvimento organizacional.  

No projecto HiPAir, a Parceria foi capaz de identificar um determinado grupo de competências 

principais, bem como lacunas de formação, essenciais para a implementação efectiva de PTAP e 

com base nisto desenvolver percursos e materiais de formação, assim como ferramentas de apoio a 

este processo.  

As conclusões mais importantes que resultam do projecto são:  

1. As PTAP podem ser um método bastante efectivo de conseguir resultados de acordo com as 

estratégias de negócio das empresas.  

2. O nível de implementação de PTAP no contexto de negócio é muito baixo, em particular no 

sector das PME's. Os resultados do projecto HiPAir devem fornecer às empresas 

interessadas um conjunto de instruções e linhas de orientação para implementar as 

diferentes fases do projecto com facilidade e eficácia.  

3. Os resultados do projecto irão ajudar os gestores, através de materiais simples e amigáveis, 

a alcançar resultados positivos dos investimentos em RH. 

http://www.eacp-aero.eu/
http://www.eacp-aero.eu/
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4. Existe uma impressão generalizada de que a implementação de PTAP no sector negocial é 

cara, difícil e requer demasiados recursos. Um dos objectivos do Projecto era refutar esta 

ideia, demonstrando, através de exemplos, que muitas práticas não implicam custos 

significativos. 

5. As PTAP são flexíveis e dinâmicas. Ao apresentar exemplos em primeira mão de firmas que 

já utilizam novas formas de organização de trabalho e programas de RH, os gestores 

podiam introduzir de forma mais efectiva estes conceitos nas suas organizações .  

6. A implementação de PTAP é mais efectiva se a sua aplicação for comum e coordenada entre 

as mesmas. Uma PTAP por si só não funciona de forma eficiente, por isso é importante 

adoptar mais do que uma prática ou melhor ainda, grupos de práticas. Os resultados 

surgem com esta ideia e ajudam os utilizadores a identificar grupos de PTAP que sirvam 

melhor os fins estratégicos de uma organização específica. 

7. O conteúdo dos resultados é essencial para uma estrutura organizacional madura, de modo 

a implementar e apoiar tais práticas, que requerem um maior envolvimento e compromisso 

de todo o pessoal da empresa.  

8. Parte dos resultados foi designada para responder à necessidade de ferramentas de 

avaliação de confiança, de modo a demonstrar os benefícios da implementação das PTAP.  
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http://www.hipair.eu/

