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RESUMO 

A Gestão de Recursos Humanos baseia-se, actualmente, no facto de o desempenho das 

organizações depender da contribuição das pessoas que as compõem, da forma como estão 

organizadas e do investimento que é realizado ao nível do seu desenvolvimento. 

O maior tesouro das organizações são as pessoas, isto é, o capital humano é o pilar de 

qualquer organização. As pessoas fazem as organizações e as organizações fazem as pessoas. 

Atualmente, torna-se cada vez mais necessário mudar a mentalidade dos gestores de RH, dada 

a globalização, cada vez maior, dos mercados e a necessidade de inovação e criatividade para 

responder às exigências do mercado. A gestão de recursos humanos deve conseguir 

complementar a eficácia e a eficiência organizacionais, isto é, fazer da eficácia e eficiência a 

sua meta. 

O presente relatório descreve a execução de um estágio curricular sobre a Gestão de Recursos 

Humanos na CST - Companhia Santomense de Telecomunicações, SARL, com sede em São 

Tomé. Começa com uma breve caracterização da organização, seguida da revisão e análise da 

literatura dos temas presentes no plano de estágio. Prossegue com a descrição das actividades 

desenvolvidas durante o estágio, bem como uma análise crítica sobre a GRH na CST, onde 

constam algumas conclusões, limitações e sugestões para a organização, contribuindo assim 

para a melhoria na GRH da mesma. 
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Seleção, Motivação, Estágio Curricular, Companhia Santomense de Telecomunicações. 
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Abstract 

Human Resources Management, presently, is based on the fact of the performance of 

organizations depending on the contribution of the people working in them, how they are 

organized and the investment made towards their development. 

People are the greatest treasure of organizations; i.e. human capital is the bulwark of any 

organization. People make organizations and organizations make people. 

Today, it has become increasingly needful to change the mentality of HR managers, in the 

face of the ever increasing globalization of markets and the need for innovation and creativity 

to meet market needs. Human resources management must complement organizational 

effectiveness and efficiency; meaning that effectiveness and efficiency must be its goal. 

This report outlines the execution of a Human Resources Management curriculum internship 

in CST – Companhia Santomense de Telecomunicações, based in São Tome. It begins with a 

brief characterization of the organization, followed by the review and analysis of literature of 

the topics contained in the internship plan. It then continues with the description of activities 

carried out during the internship, as well as a critical analysis of HRM in CST, which contains 

some conclusions, limitations and suggestions for the organization, thus contributing to the 

enhancement of the HRM of the company. 
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MOTIVOS PESSOAIS PARA ESCOLHA DO ESTÁGIO NA CST, EM STP 

A Gestão de Recursos Humanos é uma área pouco explorada em São Tomé e Príncipe e tendo 

necessidade de conhecer melhor como se faz a Gestão de Recursos Humanos naquele pais, 

decidi fazer lá o estágio como trabalho final de mestrado, com objectivo de me inteirar da 

forma como se gere os RH em STP, sendo certo que regressarei ao meu país natal, depois da 

defesa do presente trabalho. 

A escolha da CST deveu-se diversos motivos, designadamente o facto de ser uma empresa 

com um número considerável de colaboradores e com uma boa imagem no mercado 

santomense. Quanto a Gestão de Recursos Humanos, a empresa tem demonstrado alguma 

preocupação com seus colaboradores, dando-os alguns benefícios e aprimorando a sua 

política social. 

Apesar de uma forma geral, a GRH ser uma área ainda pouco explorada em STP, já se 

começa a perceber a importância desses recursos nas organizações, uma vez que elas 

possuem, hoje, uma visão mais abrangente relativamente do papel das pessoas. Estas 

deixaram de ser vistas como simples recursos com determinadas competências para executar 

as tarefas e para alcançar os objectivos da organização, para passarem a ser consideradas 

pessoas na verdadeira acepção da palavra: com valores, crenças, atitudes, aspirações e 

objectivos individuais. 

 

ESCOLHA DO TEMA 

A escolha do tema: Gestão de Recursos Humanos na CST, deveu-se ao facto da empresa 

ainda não explorar convenientemente os RH, nos seus mais variados processos. A título de 

exemplo, apesar da existência de uma Área funcional de Pessoal e Formação, a empresa 

limita-se a Gestão Administrativa de RH.  

A realização de um estágio em que possibilitasse ter acesso a todas as áreas da GRH na 

empresa, permitiria ficar com uma melhor percepção da maneira como se faz a GRH na CST. 

Caso contrário, ficaria muito limitada se quisesse desenvolver um tipo de processo específico, 

como por exemplo Recrutamento e Seleção, no âmbito da GRH na empresa, pelos motivos 

atrás referido.
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INTRODUÇÃO 

O relatório ora apresentado é fruto da realização de um Estágio Curricular, no âmbito do 

Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, lecionado pelo Instituto Superior de Economia e 

Gestão (ISEG) – Universidade Técnica de Lisboa, realizado na empresa CST – Companhia 

Santomense de Telecomunicações, SARL., em São Tomé. 

O presente relatório de estágio é o produto final de três meses de experiência laboral e de 

aquisição de conhecimentos em matéria de GRH- Gestão de Recursos Humanos, na DRPR- 

Direção de Planeamento e Recursos da CST, expandindo e consolidando assim os 

conhecimentos adquiridos ao longo da fase curricular. O tema do referido estágio é “A Gestão 

dos Recursos Humanos na CST” e teve como objectivo: conhecer, aprender e colaborar na 

Gestão de Recursos Humanos da referida empresa. 

O estágio contou com a orientação e colaboração do Dr. Wilson Ten – Jua, Director da 

DRPR- Direção do Planeamento e Recursos da CST, responsável por todo o Planeamento da 

empresa, bem como de toda a Gestão dos Recursos (materiais, financeiros e humanos) 

existentes na empresa. Durante o estágio e na realização deste relatório, tive como professor 

orientador, o Sr. Professor Doutor Paulo Alexandre Guedes Lopes Henriques, docente do 

ISEG, Departamento de Gestão, que acompanhou todo o trabalho realizado, durante este 

período. 

No relatório faz-se uma breve caracterização da empresa, seguido de uma síntese da revisão 

de literatura dos temas abordados, descreve-se as actividades desenvolvidas em determinadas 

Direções e Divisões da empresa, as áreas de intervenção durante o estágio, críticas do 

processo da GRH na empresa, as limitações identificadas e sugestões. 
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CAPÍTULO I- CARACTERIZAÇÃO DA CST 

1 - HISTORIAL E EVOLUÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES EM STP 

Durante o período pré-independência as telecomunicações, em São Tomé e Príncipe, eram da 

responsabilidade dos CTT – Correios, Telégrafos e Telefones, estrutura criada pelo poder 

colonial, cujas principais funções eram as de garantir a receção, o envio e a distribuição de 

cartas e encomendas postais, as comunicações telefónicas locais e internacionais, bem como a 

receção e envio de telex. 

Com o advento do Estado novo é criada, sob a tutela da Secretaria de Estado dos Transportes 

e Comunicações, a DCT - Direção dos Correios e Telecomunicações, que substituiu os CTT. 

 

Só em 1982, com a entrada em vigor do DL n.º 2 de 16 de fevereiro, foram criadas duas 

empresas públicas, nomeadamente, a Empresa dos Correios, abreviadamente denominada por 

“CORREIOS” e a Empresa Nacional de Telecomunicações de STP, abreviadamente 

designada por ENATEL-STP, ambas dotadas de personalidade e capacidade jurídicas próprias 

e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, funcionando ao abrigo do regímen 

introduzido pelo Decreto-Lei n.º 48/78 de 30 de dezembro (Lei orgânica das empresas 

estatais), sob a tutela da Secretaria do Estado de Transportes e Comunicações. 

 

Porém, nos finais da década de oitenta a ENATEL já era uma empresa economicamente falida 

e incapaz de acompanhar os desafios dos tempos modernos. Os seus meios tecnológicos 

tornaram-se obsoletos e os parcos recursos humanos, carentes de reforço e de refrescamento. 

 

É nesse contexto, que o Estado são-tomense inicia o processo negocial com a Companhia 

Portuguesa – Rádio Marconi, S.A., que culmina em 01 de dezembro de 1989, com a 

assinatura do Contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações (contrato de 

concessão) e com a constituição da CST – Companhia Santomense de Telecomunicações, 

SARL., então detida em 51% pela Companhia Portuguesa Rádio Marconi, SA e em 49% pelo 

Estado da República Democrática do São Tomé e Príncipe. 
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2 - CARATERIZAÇÃO DA EMPRESA E DOS SEUS RECURSOS HUMANOS 

A CST foi fundada em 20 de dezembro de 1989, é um operador de telecomunicações, sob a 

forma de Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada, de capital misto repartido entre 

o Grupo Portugal Telecom, através da sua Subsidiaria Africatel Holding B.V., que detém 51% 

e o Estado São Tomé e Príncipe, que detém 49%. 

Fig. 1 – Estrutura acionista da CST 

 

Fonte: Relatório e Contas da CST - 2011 

 

A empresa tem como objecto social a exploração do serviço público de telecomunicações de 

São Tomé e Príncipe, incluindo, entre outros, os serviços de comunicações nacionais e 

internacionais, comunicações móveis, serviços de valor acrescentado e Internet. A empresa 

possui licenças de gestão e exploração das redes telefónicas fixa e móvel, as quais serão 

válidas até 1 de março de 2027, de acordo com o DL n.º 27/2007 de 4 de setembro e o DL n.º 

33/2007 de 13 de dezembro respetivamente. 

O peso relativo de cada actividade nas receitas operacionais é verificado nos gráficos 

seguintes, comparando os anos de 2010 e 2011.  
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Fig. 2 - Evolução do volume de negócios do ano 2010 face a 2011 

 

Fonte: Relatório e Contas da CST - 2011 

 

Em 2011, a CST criou uma nova imagem da marca, que traduziu uma evolução natural, 

ajustada ao novo posicionamento da CST, mais moderna, mais dinâmica e mais jovem. 

Inovação e proximidade para com o cliente são as principais linhas de actuação da CST. 

Inovação tecnológica, inovação relacional, inovação comunicacional, inovação de serviços e 

uma atitude de proximidade para com o cliente, visando-o como um parceiro. 

A laurear esta atitude está a assinatura recente de um acordo para participação no projecto de 

cabo submarino de fibra óptica entre os continentes africano e europeu – o Projecto ACE – 

como forma de dotar a empresa de meios mais capazes de dar respostas às necessidades dos 

seus clientes e pela busca contínua de soluções à medida de cada um. 

Embora sendo, o mercado santomense, um mercado com fraco poder de compra e de reduzida 

dimensão, constata-se uma tendência crescente na conquista de novos clientes, tendo a CST já 

ultrapassado a barreira dos 120 mil clientes, num pais com uma população que ronda os 187 

mil habitantes. 

A CST enquanto operadora histórica, é a proprietária das infra-estruturas de 

telecomunicações. Apesar do atual quadro jurídico-institucional permitir a liberalização do 

mercado nacional de telecomunicações, a CST continua sendo a única operadora nesse 
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mercado. Tal fenómeno deve-se ao facto de, entre outros, o mercado de telecomunicações ser 

exíguo, o que não constitui atrativo para a instalação de empresas concorrentes. 

 

RECURSOS HUMANOS 

A Gestão dos Recursos Humanos da CST é da responsabilidade da DRPR. Esta direcção 

também é responsável por todo o planeamento e recursos (materiais e financeiros) da 

empresa, com um total de 12 colaboradores afetos diretamente à ela. 

Dentro da DRPR existe a Área Funcional de Pessoal e Formação – APF, que é a responsável 

por todas as funções relacionadas com a GRH da organização. A referida Área executa todos 

os trabalhos de natureza administrativa relacionada com os RH. 

 

3 - ORGANIGRAMA da CST 

A estrutura orgânica da CST, para além dos corpos sociais (Assembleia Geral, Concelho de 

Administração e Concelho Fiscal), contempla a figura unipessoal de um Administrador 

Delegado, várias direcções, divisões e áreas funcionais, conforme abaixo se ilustra. 

O referido organigrama tem uma estrutura de Burocracia Mecanicista, adequada para 

ambientes simples e estáveis nas quais é aplicável uma gestão assente no planeamento. 

 

 

4 MISSÃO, VISÃO E VALORES DA CST 

“A missão de uma empresa é a razão de ser pela qual ela foi criada e desenvolvida. Significa o 

papel que uma empresa assume na sociedade em que está inserida. Representa a causa que a 

organização defende e pela qual se organiza e luta.” (Chiavenato, 2005: 45) 

“A visão reflecte o projecto do futuro de uma empresa ou empreendimento. Significa o que a 

empresa pretende ser ao longo do tempo e, portanto, envolve objectivos organizacionais que 

fornecem foco a clareza. Em geral a visão procura apresentar uma imagem intensamente 

positiva do que a empresa pode ser ou fazer no futuro. Assim, a visão requer criatividade e 

paixão.” (Chiavenato, 2005: 45) 
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Sendo uma empresa bem posicionada no mercado santomense e para a concretização dos seus 

objectivos e implementação das estratégias organizacionais, ela estabeleceu a sua missão, 

visão e alguns valores, factores indispensáveis para o crescimento da empresa. 

A CST tem como: 

 MISSÃO- Criar pontes, aproximar pessoas, canalizar informação, valores, 

conhecimento, sentimentos e prosperidade, gerando valor. 

 VISÃO- Consolidar e liderar uma indústria nacional de info-comunicações e 

constituir-se como referência africana na construção da sociedade da informação e 

do conhecimento. Continuar a acrescentar valor aos recursos que utiliza gerando 

assim mais-valias para os clientes, os colaboradores e os accionistas da Empresa. 

 VALORES- Adoptar nova cultura de mercado e espírito de competitividade. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO E ANÁLISE DE LITERATURA 

 

1 – A GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES 

As pessoas são um fator chave para o sucesso organizacional. O impacto da gestão de pessoas 

no desempenho organizacional tem sido demonstrado empiricamente em múltiplos trabalhos 

de investigação. Os mais antigos abordam o impacto de práticas específicas como a 

compensação, a formação ou os sistemas de gestão de desempenho. Os mais recentes 

reportam a influência de práticas progressivas de GRH ou o efeito virtuoso da sofisticação dos 

recursos humanos – detetáveis nos investimentos em planeamento de RH, selecção e 

desenvolvimento de competências e produtividade, ou no desenvolvimento de instrumentos 

de aferição da função de pessoal, como HR Scorecard (Bancaleiro, 2006). 

Por conseguinte, a gestão de pessoas não deve (por definição, não pode) ficar exclusivamente 

nas mãos dos especialistas, sendo fundamental o envolvimento dos demais gestores e chefias. 

Desde o planeamento às vendas, da logística à gestão financeira, do chá da fábrica aos palcos 

de intervenção dos vendedores e demais agentes comerciais – os gestores devem perceber o 

papel das pessoas e intervir na sua gestão. Desse modo, podem motivar os seus colaboradores 

na implementação das estratégias organizacionais, desenvolvendo-lhes atitudes, expectativas 

e comportamentos que são fundamentais para a melhoria da organização ao longo do tempo.  

A GRH refere-se então as políticas, práticas e sistemas que influenciam o comportamento, as 

atitudes e o desempenho dos membros da organização, no sentido de aumentar a 

competitividade e a capacidade de aprendizagem da organização. Estes processos incluem: 

 - A determinação das necessidades dos RH (planeamento de RH) 

 - A atração de potenciais novos membros (recrutamento) 

 - A sua escolha e contratação (selecção) 

 - A avaliação da sua atuação (avaliação de desempenho) 

 - A retribuição e motivação (compensação) 

 -A criação de um ambiente de trabalho positivo ((clima organizacionais positivos 

(Rego e Cunha, 2007), relações laborais construtivas, saúde ocupacional, estética e higiene no 

trabalho)). 
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1.1 - DEFINIÇÃO 

Dos muitos estudos realizados sobre a GRH, várias foram as definições encontradas para o 

conceito de GRH. Para Noe et al. (2003), é “um conjunto de práticas e sistemas que 

influenciam o comportamento, as atitudes e o desempenho dos empregados”. Na sua 

definição Kulik (2004, p.3) diz que “ é o processo global de gestão de pessoas na 

organização”. Mas para Baron e Armstrong (2007, p. 1) a GRH é “uma abordagem 

estratégica da gestão das pessoas, centradas nas questões críticas para o sucesso da 

organização”. 

1.2 – SUA IMPORTÂNCIA  

Uma organização com uma eficaz GRH é pois a que desenvolvem actividades apropriadas de 

gestão de pessoas em todos os níveis e áreas. A mera existência de um departamento de GRH 

não é garante do sucesso da gestão de pessoas. O que hoje releva é a capacidade de todos os 

responsáveis organizacionais criarem condições para que as pessoas talentosas e emprenhadas 

possam frutificar e desenvolver-se (Cunha et al., 2010). 

Gerir pessoas deve ser mais do que controlar e seguir procedimentos e rotinas; implica o 

envolvimento de todos os membros da organização, uma aposta na aprendizagem 

organizacional, em mecanismos de motivação e um investimento na criatividade e inovação, 

como factores de diferenciação (Sousa et al.,2006). 

Para a mesma autora, GRH assume, assim, cada vez uma maior importância no 

desenvolvimento de uma cultura organizacional direccionada para a inovação e aprendizagem 

contínua, e desempenha um papel fundamental ao nível das mudanças que ocorrem a nível 

interno e externo da organização e que provocam as alterações nas estruturas organizacionais, 

nas relações de poder e nas práticas de organização do trabalho. 

 

Neste contexto, as práticas de GRH podem ajudar as organizações a: 

 Melhorar a sua capacidade para atraírem a manterem pessoas com as competências 

(técnicas e comportamentais) que mais se adequam aos objectivos da organização, 

através da implementação dos processos de recrutamento e selecção mais adequados, 

bem como um sistema de recompensa e de desenvolvimento de competências 

alucinantes; 
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 Estimular comportamentos alinhados com os objectivos estratégicos de longo prazo da 

organização, através de desenvolvimento de competências e de planos de carreira que 

permitam que as pessoas tenham uma perspectiva de evolução profissional futura; 

 Adotar sistemas de remuneração associados ao desenvolvimento de competências 

individuais, ao desempenho das equipas e da organização como um todo. 

Porém, a GRH tem vindo a percorrer um caminho nem sempre fácil dentro das organizações 

e, embora algumas organizações invistam actualmente nesta área, ainda existem muitas 

empresas que se encontram numa fase de evolução muito limitada, ao nível da Gestão de 

Recursos Humanos. 

 

2 - RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

Os processos de recrutamento e selecção podem ser operacionalizados de diversas formas – 

de acordo com os objectivos da empresa, as suas possibilidades financeiras, o meio em que 

esta se insere e o tipo de função/carreira a preencher. 

O recrutamento pode ser definido como “conjunto de actividades levadas a cabo por uma 

organização com o objectivo fundamental de identificar um grupo considerável de candidatos, 

atraindo-os para a empresa e retendo-os, pelo menos, no curto prazo” (Taylor e Collins, 2000, 

p. 306), enquanto a selecção é o processo através do qual as organizações escolhem as pessoas 

mais adequadas ao exercício das funções específicas, depois de recrutadas/atraídas. 

O valor do capital humano de uma organização, assim como a qualidade das suas actividades, 

produtos e serviços dependem, em grande medida, da qualidade dos seus processos de 

recrutamento e selecção (Cunha, 2010). 

 

2.1 – OBJETIVOS  

É vulgar tratar esta prática de RH de forma separada, olhando, isoladamente, ora para o 

recrutamento ora para a selecção, mas, o recrutamento e selecção são apenas duas etapas do 

mesmo processo (Sousa et al.,2006). 

O recrutamento e selecção têm custos, diretos e indiretos. Custos inerentes ao processo 

propriamente dito e custos de rotatividade ou da manutenção de colaboradores inadaptados 



 

10 
 

decorrentes de seleções inadequadas. É, por isso, desse ponto de vista, uma prática muito 

importante e que deverá merecer particular atenção por parte da gestão. A correta adequação 

da estratégia (critérios, formas, fontes e métodos de seleção) aos objectivos é fundamental. A 

sua importância é tanto maior quanto mais estratégica for a função em causa. Aliás, a 

admissão de um novo colaborador não deve ser motivada por uma necessidade de momento, 

mas enquadrada estrategicamente. 

Tal como são definidos por Sekiou et al., (1993) os objectivos finais do processo de 

recrutamento e selecção são: 

1) O fornecimento à organização de RH necessários de forma a considerar a eficácia 

organizacional, garantindo ao candidato iguais oportunidades de ser escolhido para o 

posto a ocupar: 

2) Garantir que o selecionado ocupará o lugar que mais lhe convém a si e à organização. 

A verdade é que esta expetativa não é completamente vertical em todos os casos, na 

medida em que não contempla uma variedade de situações cada vez mais frequente. 

Mais pragmaticamente, porém, o recrutamento e selecção são desencadeados em face de 

necessidade do seguinte tipo: substituição do colaborador; criação de um novo cargo, 

aquisição de novas competências; reforço de competências já existentes; introdução/criação 

de um novo produto/serviço; alteração de produtos/serviço existente; introdução de nova 

tecnologia; reorganização do trabalho; reforço estratégico da empresa. 

 

2.2 – CRITÉRIOS 

Dependendo da estratégia da organização, face ao recrutamento e seleção e ao acolhimento e 

integração, ser de investidura (reforço das experiências anteriores e das competências técnicas 

do candidato) ou de desinvestidura (reforço das competências sociais e formação técnica e de 

negócio dada no seio da organização) e, igualmente, condicionada à função para a qual se está 

a proceder ao recrutamento e seleção, os critérios são distintos. 

Alguns dos critérios mais comuns, utilizados neste processo são: 

 Raciocínio, onde se valoriza mais a abordagem aos problemas do que, propriamente, 

os conhecimentos específicos sobre o problema; 
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 Habilitações literárias, onde o percurso escolar é altamente valorizado. Neste caso 

pode ainda, especificamente, valorizar-se não só o grau obtido como a instituição que 

o conferiu e a classificação obtida; 

 Formação profissional, onde se valoriza a aquisição de competências técnicas 

especificas para o desempenho da função: 

 Experiência profissional, onde a experiência anterior, já que representa, supostamente, 

uma mobilização na prática dos conhecimentos, é relevada. Podem, nestes casos, ser 

avaliados os resultados obtidos nos desempenhos anteriores; 

 Competências técnicas, independentemente do local e da forma de aquisição; 

 Competências sociais e de relacionamento; 

 Local de residência. Algumas empresas preferem empregar pessoas que não 

necessitem de grandes deslocações entre a residência e o emprego; 

 Inserção de pessoas portadoras de deficiências e/ou em situação de exclusão. Esta 

descriminação positiva, para algumas funções, pode enquadrar-se na política de 

cidadania empresarial. 

É de referir que, são estes itens críticos na análise de funções que se assumem como base para 

os critérios de seleção. 

 

2.3 – RECRUTAMENTO E SELEÇÃO FACE À GRH 

A prática de recrutamento e selecção encontram-se relacionadas com outras actividades da 

política de RH. Práticas como a análise e descrição de funções, a avaliação de desempenho, a 

gestão de competências, o desenvolvimento de carreiras e o sistema das recompensas podem 

contribuir com dados para o recrutamento, assim como o recrutamento pode contribuir para as 

referidas práticas. Também o processo de recrutamento e seleção dão a sua contribuição para 

as outras actividades da GRH. 

Refiram-se alguns exemplos demonstrativos desta influência: 

 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE FUNCÕES – conhecer o perfil do candidato a recrutar 

para verificar da sua adequação às exigências da função; 

 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – no caso de a empresa optar por um 

recrutamento interno, e como forma de potenciar esse recrutamento, existe a 
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conveniência de conhecer os resultados decorrentes da avaliação de desempenho, o 

que permite uma melhor adequação do perfil do indivíduo ao cargo; 

 SISTEMA DE RECOMPENSAS – na fase de recrutamento e selecção é essencial o 

estabelecimento e conformidade com o plano de remunerações da empresa; 

 DESENVOLVIMENTO DE CARREIRAS – o plano de carreira torna-se muito 

relevante para averiguar da trajectória mais adequada para o ocupante do cargo; 

 GESTÃO DE COMPETÊNCIAS – conhecer os programas de formação em que o 

candidato participou e que resultados obteve, auxilia no processo de recrutamento e 

seleção. 

 

Fig. 3 – Contributo das outras Práticas de GRH para o Recrutamento e Seleção 

 

Fonte: Sousa et al, Gestão de Recursos Humanos, 2006, p. 73 

 

 

3 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A avaliação de desempenho funciona como o motor da organização, pois necessita dos input’s 

das diversas áreas de gestão de recursos humanos, e gera informação precisa para o desenrolar 

das mesmas, tendo sempre por base o crescimento e desenvolvimento do colaborador e não 

só.  
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 3.1 – OBJETIVOS, MÉTODOS E CRITÉRIOS DA AD 

A avaliação de desempenho só fará sentido se esta estiver ligada aos objectivos estratégicos 

da organização e contribuir para o desenvolvimento das pessoas e da organização como um 

todo. 

Objectivos  

Os Objetivos da Avaliação de desempenho podem ser vários. Podem auxiliar em transferência 

de colaboradores, em promoções, em revisão das remunerações; podem centrar-se na 

informação sobre o desempenho do colaborador; para orientação profissional e ainda 

associado ao desenvolvimento de competências. 

De acordo com Sousa et al. (2010), os objectivos agrupam-se em 4 domínios: 

1. Cumprimento dos objectivos estratégicos da Organização; 

2. Potenciar a Inovação e promover a adaptação à mudança organizacional; 

3. Superar desempenhos médios; 

4. Melhoria da comunicação interna. 

Ao aumentar a percepção individual sobre a organização, estamos a estimular o 

comprometimento para com a mesma. Conseguimos identificar os desempenhos excepcionais, 

premiar os melhores identificar o Gap de competências e ainda melhorar a comunicação na 

organização, se clarificamos os objectivos e as expectativas em relação aos colaboradores. 

Critérios  

Os critérios deverão ser quantificáveis, claros e objectivos. O avaliador deverá ter a 

oportunidade de se pronunciar sobre os mesmos.  

 

Segundo o mesmo autor, há duas formas de se definir os critérios: 

1. Centrados na descrição de funções, ligada ao desempenho funcional; 

2. E em expectativas comportamentais, ligadas à abordagem de gestão de desempenho 

por objectivos. 
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Segundo, Sousa et al (2006), estas abordagens podem coexistir num sistema de avaliação de 

desempenho. No caso da gestão por objectivos, o número de objectivos não deverá exceder 

um número superior a cinco, deverão contribuir para um determinado objectivo estratégico e 

deverão ter ponderações em conformidade com essa importância. Quanto ao desempenho 

funcional, deverá objectivar-se o comportamento esperado - o mais possível, em cada nível e 

para cada componente a avaliar da função. 

 Métodos de Avaliação de Desempenho 

Existem vários métodos de avaliação de desempenho, dependendo da organização. 

O método mais comum é o da Escala Gráfica - este avalia o desempenho do colaborador 

através de factores de avaliação previamente definidos e graduados. 

Existem outros métodos, mas não podemos deixar de abordar um dos métodos mais recentes, 

o Método de Avaliação por Competências, onde a sua premissa básica se centra no 

colaborador, no que ele sabe, pode aprender e identificar as suas próprias competências, 

necessidades, pontos fortes e fracos e metas. O papel da chefia e do gestor de recursos 

humanos é o de ajudar o colaborador a relacionar o seu desempenho com as necessidades e 

objectivos da organização. 

 

3.2 - A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FACE A GRH 

Sousa et al (2010) refere que a Avaliação de Desempenho funciona como o motor de 

desenvolvimento de todas as outras práticas de Gestão de Recursos Humanos, ela poderá 

receber e dar contributos, senão vejamos: 

. Receber contributos (inputs):  

. Recrutamento e Seleção: Quando a avaliação é efectuada antes do recrutamento, poderá 

ajudar a definir os critérios de avaliação; 

. Análise e descritivo de funções: para efectuar a avaliação, há que ter em conta o descritivo 

funcional da função ocupada pelo avaliado; 

. Gestão de competências: A formação recebida pelo colaborador pode trazer informação 

importante para o processo de avaliação; 
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Desenvolvimento de carreira: a avaliação de desempenho, constitui um passo, no sentido da 

progressão profissional se a empresa tiver plano de carreiras. 

. Dar contributos (outputs): 

. Serve para validar os métodos de selecção, pois coloca em causa os critérios de recrutamento 

se o desempenho da pessoa recrutada for inferior ao esperado; 

. Pode ajudar a gerir as recompensas numa organização, pode remunerar de acordo com a 

performance ou premiar ou não os colaboradores; 

. Identificar o potencial dos colaboradores e construir planos de sucessão e carreiras; 

. Ajuda a diagnosticar necessidades de formação para uma melhoria do desempenho do 

colaborador (Gestão de Competências). 

 Ou seja, a gestão de desempenho deve fazer parte de um sistema holístico que alinha as 

diversas práticas de gestão do capital humano, (Pina et al (2010). 

 

Fig. 4 – As práticas de GRH, face ao desempenho 

 

 

 

  

  

 

Fonte: Torrington, 2005. 

A figura que antecede, demonstra como a seleção, a avaliação, desenvolvimento e a 

recompensa podem ser mutuamente orientados para produzir um desempenho desejado dos 

colaboradores (Torrington, 2005). 
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3.3 – CONTRIBUIÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA AS 

ORGANIZAÇÕES 

Avaliar o desempenho do empregado, implica a análise de toda a organização. A avaliação de 

desempenho exerce influência de variáveis externas que actuam sobre as organizações. Essas 

variáveis podem ser classificadas de diversas formas, por exemplo, os clientes, os 

fornecedores, o Governo, os concorrentes e demais organizações. É um processo presente e de 

grande importância para a vida dos funcionários e futuro das organizações. Pode determinar o 

sucesso ou fracasso pessoal, profissional ou organizacional (Almeida et al , 2004). 

 Com a necessidade de mudanças constantes, para adaptação das necessidades dos mercados, 

as organizações têm demonstrado cada vez mais interesse em iniciativas que envolvam os 

seus colaboradores nos objectivos da organização, assim como a utilização de indicadores 

capazes de medir o desempenho da organização. Os assuntos mereceram a atenção de 

diversos estudos e vários autores, como a seguir indicamos. 

. Indicadores de Desempenho Organizacional 

Vários estudos consideram a existência de indicadores de desempenho da organização, com 

diversas maneiras de as classificar. Segundo Remmer e Barche (1994), existem três níveis 

possíveis de medição do desempenho organizacional: 

 Nível 1 – Organização: Prioriza o relacionamento da organização com o 

mercado, além de enfatizar as principais funções da empresa; 

 Nível 2 – Processo: Todos processos definidos pela organização; 

 Nível 3 – Trabalho/executor: Este nível identifica o recurso executor das 

actividades correlacionadas ao nível de processos, incluindo a contratação, 

promoção, responsabilidades, formação e as recompensas.    

Adicionalmente os autores apresentam, nove variáveis de desempenho aplicadas aos três 

níveis de medição de desempenho, conforme o quadro que se segue: 
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Quadro 1 - Os níveis de Desempenho Organizacional 

 As Três necessidades de desempenho 

 Objectivos Projecto Gestão 

Os Três Níveis 

de Desempenho 

Organizacional 

Nível da 

Organização 

Objectivos da 

Organização 

Projecto da 

Organização 

Gestão da 

Organização  

Nível do 

Processo 

Objectivos dos 

Processos 

Projecto do 

Processo 

Gestão do 

Processo 

Nível do 

Trabalho/Exe

cutor   

Objectivos do 

Trabalho/Executor 

Projecto do 

Trabalho 

Gestão do 

trabalho/executor 

Fonte: Rummeler e Brache, As nove variáveis de desempenho, 1994, p.24 

 

De acordo com as variáveis de desempenho, os níveis de organização, processo e 

trabalho/executor precisam identificar e definir os padrões que reflictam as expectativas do 

cliente. No item Projecto, os três níveis precisam garantir o alcance de forma eficiente aos 

objectivos propostos. Dentro de gestão deve assegurar que os objectivos sejam actuais e que 

estejam sendo alcançados.   

 

4 - MOTIVAÇÃO 

“Nenhum trabalhador com auto-respeito quer que lhe dêem as coisas, qualquer pessoa 

quer ganhar essas coisas.” 

F. W. Taylor 

 

 

4.1 - CONCEITO 

O termo Motivação deriva da palavra latina movere, que significa mover-se. 

Neste contexto, a Motivação representa aqueles processos psicológicos que causam excitação, 

direcção e persistência de acções voluntárias que são dirigidas para as metas (Kinicki, 2006). 
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A Motivação é o resultado da interacção entre o indivíduo e a situação, o que ajuda desde logo 

a entender as origens individual e situacional na variabilidade dos estados motivacionais 

(Ferreira, 2001). 

Robbins (2005) afirma que a Motivação é o processo responsável pela intensidade, direcção e 

persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta, por outras 

palavras, é o resultado da interacção do indivíduo com a situação. 

Existem dois tipos de motivação, a Motivação Intrínseca que se refere aos comportamentos de 

trabalho que são estimulados pelo entusiasmo que o trabalho em si mesmo suscita naquele que 

executa, por exemplo, o empresário milionário que continua a trabalhar arduamente pelo prazer 

que resulta da actividade (Cunha et al, 2007) e a Motivação Extrínseca, que é causada pelo 

desejo de atingir resultados específicos, dirige o comportamento das pessoas quando elas fazem 

coisas a fim de atingir um resultado específico. Está relacionada com o recebimento de 

recompensas extrínsecas, como o elogio, o salário, as promoções (Kinicki, 2006). 

Segundo Cunha (2007) a Motivação Intrínseca mantém-se ao longo do tempo e a Motivação 

Extrínseca desaparece logo que seja retirado o factor motivador externo. 

Para criar motivação nos indivíduos é necessários conhecer quais os seus instrumentos 

utilizados para motivar os funcionários dentro das organizações: o trabalho, o dinheiro, as 

recompensas informais e as recompensas formais. (Rocha, 2010). 

A compreensão dos fenómenos envolvidos no processo motivacional é de importância fulcral 

para o contexto organizacional. É fundamental ter uma perspectiva coerente de quais as 

directrizes se devem assumir para os colaboradores agirem num determinado sentido, uma vez 

que a motivação é um fenómeno altamente complexo, que afecta uma multiplicidade de 

factores organizacionais e diferentes cuidados dever-se-ão ter em conta de forma a 

potencializar as competências e desempenho do indivíduo (Sampaio, 2005). 

 

4.2 - TEORIAS SOBRE A MOTIVAÇÃO 

Atualmente existem muitas teorias sobre a motivação, do qual iremos abordar algumas: 

 

- A Teoria da Hierarquia das Necessidades desenvolvida por Abraham Maslow, que 

fundamentava que os indivíduos são motivados em ordem a satisfazerem determinadas 

necessidades (Rocha, 2010) e que estas estavam agrupadas em cinco categorias (Robbins, 

2005): 

1. Fisiológicas: inclui as necessidades do corpo, como fome, sede, abrigo; 
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2. Segurança: inclui segurança e protecção contra danos físicos e emocionais; 

3. Social: inclui afeição, aceitação, amizade e sensação de pertencer a um grupo; 

4. Estima: inclui factores internos de estima como o respeito próprio e factores 

externos como o reconhecimento; 

5. Auto – Realização: inclui o crescimento, auto - desenvolvimento e alcance do seu 

próprio potencial. 

O indivíduo só se sente satisfeito se as necessidades primárias (fisiológicas e segurança) 

forem realizadas para depois considerar as necessidades secundárias (social, estima e auto-

realização) o que quer dizer que as necessidades obedeciam a uma hierarquia. (Rolo, 2008). 

  

- A Teoria de X e Y desenvolvida por Douglas McGregor consistia numa Teoria X era a 

positiva e em uma Teoria Y a negativa. 

Os trabalhadores da Teoria X consideram o trabalho como um sacrifico, não gostam de 

trabalhar, evitam o trabalho, não têm ambição, evitam responsabilidades, precisam de ser 

coagidos e controlados para que atinjam as suas metas (Robbins, 2005; Rolo, 2008). 

Os trabalhadores da Teoria Y consideram o trabalho como sendo natural, um passatempo, 

possuem satisfação no cargo, têm auto-orientação e auto-controlo e são responsáveis 

(Robbins, 2005; Rolo, 2008). 

 

- A Teoria dos dois factores também chamada de Teoria da Higiene - Motivação foi 

desenvolvida por Herzeberg, identificou dois factores: 

 Factores de Higiene: como as condições de trabalho, o salário, relacionamento com os 

colegas e superiores e o interesse pela empresa são factores que podem causar 

insatisfação no trabalho (Oliveira Rocha, 2010; Robbins, 2005 e Rolo, 2008).  

 Factores de Motivação: como responsabilidade, a progressão na carreira, realização 

dos objectivos e o reconhecimento são factores que causam satisfação no trabalho 

(Oliveira Rocha, 2010; Robbins, 2005 e Rolo, 2008). 

 

Os factores que levam à satisfação no trabalho são diferentes e separados daqueles que levam 

a insatisfação (Robbins, 2005). 

 

-A Teoria da Equidade introduzida por Adams afirma que as pessoas tendem a fazer 

comparações com os outros no que diz respeito a salários, experiências, qualificações, 

aumentos entre outros (Robbins, 2005 e Rocha, 2010). 
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Postula a percepção individual sobre a justiça ou razoabilidade numa dada situação laboral 

comparando o seu desempenho com os seus benefícios e os dos outros (Rolo, 2008). 

A motivação é dentre os factores internos que influenciam o comportamento das pessoas. 

As teorias que mais se adaptam ao contexto organizacional da CST são as Teorias de 

Equidade e a Teoria da Higiene - Motivação. 
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 CAPÍTULO III – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 

ESTÁGIO 

1 – PROCEDIMENTOS NO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA CST 

As candidaturas, recebidas na DRPR são registadas na base de dados, “Pedidos de emprego”, 

da empresa. Consoante a necessidade de recrutamento e seleção dos candidatos, para 

ocupação de vagas para diferentes funções, em determinadas divisões ou áreas, é feita a 

seleção dos mesmos para uma entrevista com o responsável da referida área, procurando 

candidatos que com perfil apropriado para o exercício da função. 

A CST, na fase de recrutamento, opta sempre pelo recrutamento externo e a técnica utilizada 

no recrutamento e seleção é a entrevista individual e semi-estruturada, no caso dos candidatos 

para a ocupação de vagas para posterior efectividade, e não estruturada para ocupação das 

vagas dos “prestadores de serviços”. 

Foi feito o acompanhamento de entrevistas de recrutamento e selecção aos “prestadores de 

serviços” no Departamento Comercial e aos licenciados na DRPR- Direção de Planeamento e 

Recursos, com objectivo de conhecer algumas das normas e procedimentos da empresa neste 

processo. Dos entrevistados, no caso dos “prestadores de serviços” poucos foram os que 

passaram para fase seguinte, devido aos horários, rotativos, disponíveis na empresa serem 

incompatíveis com o público-alvo da CST, que neste caso são os estudantes finalistas de 

ensino secundário e universitário.  

 

1.1 - ENTREVISTA 

O método qualitativo que a empresa utiliza no processo de recrutamento é a entrevista (semi-

estruturada e não estruturada). 

Para os licenciados, as entrevistas são feitas no DRPR, pelo Director do Planeamento e 

Recursos. É feita uma entrevista flexível/aberta onde o entrevistado fala da sua experiência 

profissional, os conhecimentos adquiridos e os motivos de interesse pela empresa e o 

entrevistador apresenta a empresa, os motivos da entrevista e a descrição de cargo a ocupar. 

Trata-se de entrevistas de seleção, onde é avaliado o perfil dos candidatos e posterior escolha 

dentre os mesmos. Os que ficam na empresa passam por em período de estágio com duração 
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de três ou quatro meses. Findo esse período é celebrado um contrato à termo ou o candidato 

não fica na empresa, caso não corresponder as expetativas da mesma. 

As entrevistas feitas aos prestadores de serviços têm uma componente teórica e outra prática, 

são não estruturadas e são feitas pelos responsáveis da Divisão de Atendimento e Vendas. Na 

parte teórica, faz-se perguntas de cultura geral e de conhecimentos sobre a CST. Na parte 

prática, os candidatos são submetidos a provas de conhecimentos informáticos, 

nomeadamente Word e Excel. 

Foi observada falta de preparação dos entrevistadores e um espaço pouco adequado para 

entrevistas de seleção. A leitura dos currículos era feita no momento da entrevista, o que 

demonstrava o não conhecimento do perfil dos entrevistados por parte dos entrevistadores. 

Por não terem as qualificações necessárias para a função e não tendo formação adequada e 

conhecimentos sobre o processo de recrutamento, os entrevistadores, acabam por não 

executarem a função da melhor maneira e não conseguem alcançar os objectivos 

preconizados. 

A sala não tem um ambiente adequado para a realização de entrevista aos candidatos, sendo 

neste caso entrevistas de recrutamento e seleção. No mesmo espaço (sala pequena) funciona: 

determinados serviços, dois entrevistadores entrevistam dois candidatos, fazendo 

interrupções. Este sistema não ajuda no recrutamento, uma vez que leva ao aparecimento de 

ruídos, interferências, falta de concentração do entrevistado e do entrevistador, aparecimento 

de períodos “mortos”. Para cumprir com os seus objetivos, as entrevistas devem decorrer num 

local onde o/a entrevistado/a se sinta à vontade, sem receios de ser ouvido/a por outras 

pessoas e onde não sejam interrompidos. Essa prática põe em causa a imagem da empresa, no 

caso dos candidatos não seleccionados. 

Com objectivo de melhorarem a técnica de entrevista, a CST, para a admissão de 

colaboradores para a área de atendimento ao público e Call Center, deve: 

• Ter um espaço adequado para entrevistas de emprego, o que ajuda no 

cumprimento dos objetivos da mesma e gera bons resultados; 

• Fazer e leitura prévia dos currículos dos candidatos, facilitando o não 

surgimento de silêncios prolongados, tornando a entrevista produtiva; 

• Dar formação aos entrevistadores sobre as normas e procedimentos necessários 

nesses processos (recrutamento e seleção) para ter entrevistadores adequados à função; 
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• Optar por turnos fixos, no caso dos colaboradores do atendimento ao público e 

Call Center, dado a faixa etária dos candidatos e a opção da empresa em recrutar 

estudantes para referidas vagas, evitando a rotura de stocks de pessoal e terem pessoas 

certas para lugares certos; 

• Procurar conciliar as necessidades da Divisão de Atendimento e Vendas 

(admissão do pessoal) com as ofertas do mercado; 

• Saber manter o silêncio e evitar períodos de silêncio muito prolongados 

durante a entrevista de seleção. 

Este processo (recrutamento e seleção) tem custos (diretos e indiretos), logo, deve estar 

planeado e bem definido para não por em causa os objectivos do mesmo, uma vez que têm 

implicações na imagem da organização. 

Os colaboradores seleccionados, assinam, na Área de Pessoal e Formaçao, um contrato que 

vem acompanhado com as normas de conduta e código de ética da empresa. 

 

2 – GESTÃO CONTRATUAL DOS COLABORADORES 

A CST celebra três tipos de contratos: Contrato de prestação de serviços, Contrato de estágio 

e Contrato a termo certo, dependendo da função que o colaborador irá desempenhar e o seu 

estatuto na empresa (estagiário, prestador de serviços ou futuro quadro). 

Os candidatos licenciados ou finalistas de cursos profissionais, depois de serem selecionados, 

passam por um período de estágio, que varia entre os 3 e os 6 meses, mediante a assinatura de 

um Contrato de Estágio. No caso dos licenciados, findo este período de estágio, se a empresa 

decidir pela sua manutenção, normalmente celebram um Contrato a Termo Certo. Essa pratica 

contraria o disposto no Artigo 4.º da Lei n.º 6/1992 - Regime Jurídico das Condições 

Individuais de Trabalho, sobre os contratos a termo certo, como veremos mais adiante. 

Com os colaboradores PS, a empresa celebra Contratos de Prestação de Serviço. 

 

 Contrato de prestação de serviços 

Esse tipo de contrato, previsto no ordenamento jurídico são-tomense, nomeadamente no 

Código Civil (art. 1154.º) e na Lei n.º 5/97 (Estatuto da Função Pública – art. 5.º), que por 
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sinal é aplicado subsidiariamente, uma vez que a Lei n.º 6/1992, que regula as relações 

jurídico-laborais no setor privado, é omissa relativamente a esse tipo de contrato. 

Os colaboradores vinculados a empresa através desse tipo de contrato, estão presentes em 

todas as áreas da empresa, mas a maioria, presta serviços no Departamento Comercial, mais 

concretamente no atendimento ao público e no Call Center. 

Nessa matéria, salvo melhor opinião, devidamente fundamentada, parece-nos que a solução 

encontrada também colide com os princípios do Direito de Trabalho e com as disposições 

legais vigentes no território da República Democrática de São Tomé e Príncipe, já que os 

colaboradores em regímen de prestação de serviços, executam tarefas sob a autoridade direção 

da CST, nas instalações da mesma, usando os seus instrumentos e materiais de trabalho, numa 

clara relação de subordinação, pelo que, de facto a contratação desses colaboradores deveria 

obedecer o regime previsto para os contratos individuais de trabalho.  

No caso dos licenciados, findo o período de estágio, pode a empresa optar pela celebração de 

um outro contrato, que normalmente é um contrato a termo certo. Da análise da legislação 

são-tomense, mais precisamente da Lei n.º 6/1992 (Regime Jurídico das Condições 

Individuais de Trabalho) esta opção não parece a mais acertada, pois colide com o disposto no 

art. 4.º da Lei, que estabelece condições específicas para a possibilidade de apor termo nos 

contratos de trabalho, cujos detalhes veremos mais adiante, pelo que não nos parece que o 

contrato a termo, como forma de contratação inicial se compagine com os ditames da Lei 

6/1992. 

 

 Contrato de estágio 

O referido contrato visa fundamentalmente: 

 A adequação dos futuros colaboradores à função pretendida; 

 Por na prática os ensinamentos adquiridos ao longo da formação; 

 Aprender as normas e procedimentos relativas a função; 

 A ocupação de vagas para uma futura efetividade. 

Esse tipo de contrato é celebrado com os colaboradores, que são finalistas dos cursos de 

formação profissional ou com grau de licenciatura. 
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Os contratos de estágio celebrados com os finalistas de licenciatura ou finalistas de cursos de 

formação profissional, têm a duração de 3 a 4 meses. Nesse período, o estagiário presta 

serviços na empresa, pondo em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação 

académica e também aprendem na CST as normas e procedimentos praticados na área do 

estágio, podendo ocupar uma vaga na empresa, depois de terminada a sua formação. Os 

candidatos, que pela sua prestação durante o período de estágio, a empresa tenciona reter para 

ocupação de vagas, são avaliados com o objectivo de saber-se, se o candidato tem ou não o 

perfil mais adequado à função pretendida. 

 

 Contrato a termo certo 

O contrato a termo certo é celebrado, quando o colaborador já passou pelo período de estágio, 

mas a empresa entende fazer prolongar a sua permanência por um período mais longo, 

podendo, após o término deste, não haver renovação do contrato ou o colaborador ficar como 

efectivo na empresa. 

 

Nos três tipos de contratação, a empresa aplica contratos tipo. Relativamente ao Contrato a 

Termo Certo verificamos que a Cláusula Quinta, sob a epígrafe “Duração”, reza o seguinte: 

“O presente contrato tem a duração de três meses, automaticamente renováveis por iguais e 

sucessivos períodos, se nenhuma das partes comunicar à outra que não pretende a 

renovação, mediante carta com pelo menos oito dias de antecedência, em relação ao termo 

inicial e de quinze dias tratando-se dos períodos de renovação.” 

Após análise da legislação laboral em vigor, constatamos que a referida cláusula não cumpre 

o estatuído na Lei 6/1992 - Regime Jurídico das Condições Individuais de Trabalho, que 

define situações específicas em que é admissível esse tipo de contratação. 

 

1. O contrato de trabalho só pode ser celebrado a termo: 

a. Quando seja necessário substituir um trabalho temporariamente impedido ou com 

contrato suspenso;  

b. Quando haja um acréscimo excepcional e temporário da actividade da empresa;  
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c. Para a execução de serviços ou obras precisamente definidas e temporárias;  

d. Para a execução de actividades de carácter sazonal;  

e. Quando se reestruture ou inicie uma empresa geradora de volume de emprego 

significativo. 

 

2. Nos casos referidos nas alíneas a), c) e d) do número anterior, o termo é incerto e os 

contratos cessam com o fim da ausência do trabalhador substituído, com a conclusão dos 

serviços ou obras determinadas e com a realização das actividades sazonais, mediante aviso 

do empregador ao trabalhador, por escrito, com a antecedência mínima de 2 dias por cada 

mês ou fracção de duração do contrato.  

3. Nos restantes casos, o termo é certo e a duração total do contrato, incluindo as 

renovações, não pode exceder três anos.  

4. É nula a estipulação de termo se não ocorrer nenhuma das situações previstas no nº 

1. 

A gestão dos contratos, celebrados com os colaboradores, é da responsabilidade da Área de 

Pessoal e Formação. 

 

TAXAS E DESCONTOS 

À remuneração dos colaboradores são deduzidas as retenções legais, tais como a contribuição 

para o Instituto Nacional da Segurança Social – INSS, que é de 4% para o colaborador e 6% 

para a entidade patronal. A retenção na fonte do IRS, que em conformidade com o CIRS (Lei 

n.º 11/2009), depende do valor do salário bruto que aufere o colaborador. Os descontos do 

IRS variam de 10%, 13%, 15%, 20% e 25%, sobre o ordenado bruto. 

 

3 – OS RECURSOS HUMANOS DA CST 

A CST tem um total de 207 colaboradores, sendo 87 efetivos e 120 “prestadores de serviços”.  

Em termos de percentagem, os PS representam aproximadamente 58% e os efetivos 

aproximadamente 42%, do total dos colaboradores. 
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Dos efectivos, cerca de 27% são do sexo feminino e 73% do sexo masculino, o que revela 

acentuado desequilíbrio em matéria de igualdade e equidade de géneros. Um dos motivos para 

a existência de poucas mulheres na empresa é o facto de o conjunto dos recursos humanos 

disponíveis no mercado santomense com formação na área das telecomunicações, ser 

predominantemente masculino. Nas Direcções e Divisões com funções específicas de 

telecomunicações, cerca de 95% dos colaboradores são do sexo masculino. 

Relativamente aos colaboradores efectivos, nota-se uma estabilidade e preocupação em se 

manterem nos seus postos de trabalho, aumentando de forma permanente as capacidades 

técnicas e a sua filosofia de trabalho. Deste universo, 67% são quadros com formação 

superior e 33% possuem o ensino secundário concluído. A idade média na empresa é de 

aproximadamente nos 43 anos. 

Entre os colaboradores designados “prestadores de serviços”, 45% dos mesmos são do sexo 

feminino e 55% do sexo masculino. Estes colaboradores trabalham nos serviços 

administrativos, Call Center e no atendimento ao público. Nesses sectores observa-se um 

relativo equilíbrio entre colaboradores do sexo masculino e feminino. Nesses setores há uma 

forte procura de emprego e a maioria dos colaboradores são alunos finalistas do ensino 

secundário e estudantes do ensino superior. A CST, recruta preferencialmente jovens 

estudantes para preenchimento das vagas nesses sectores. 

Há uma grande rotatividade nos colaboradores “prestadores de serviços”, por opção da 

empresa. 
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Fig. 5 – Distribuição dos colaboradores por género 

 

                    Colaboradores PS                                    Colaboradores Efetivos 

Fonte: CST/DRPR 

 

4 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Existe na empresa, um modelo de Avaliação de Desempenho, onde só são avaliados os 

colaboradores efectivos, excluindo assim os colaboradores “prestadores de serviços”. 

Os colaboradores efetivos são avaliados pelas suas chefias diretas. 

 

4.1 – AS ETAPAS DA AD NA EMPRESA 

Trimestralmente, os colaboradores, preenchem o formulário da AD e entregam-no ao chefe de 

divisão, seu responsável imediato, que fará a sua análise na medida em que é a pessoa que 

tutela o trabalhador no seu dia-a-dia. Seguidamente é feita a reunião de discussão sobre os 

pontos fortes e fracos, a nível organizacional, entre o Diretor, chefe de Divisão e o 

colaborador. No fim, são elaborados os resumos da avaliação e enviados para o 

Administrador-Delegado e para o Diretor da DRPR, ficando os colaboradores com uma cópia 

por forma a poderem corrigir/melhorar nos trimestres subsequentes. 

É avaliado o trabalho desenvolvido por cada colaborador, durante um período de 3 meses e 

essa avaliação assenta-se na observação conjunta de 4 factores: 1 - Qualidade do trabalho 

Sexo
Masculino

Sexo
Feminino

sexo
masculino
sexo
feminino
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desenvolvido pelo colaborador; 2 - Desempenho profissional que demonstra; 3-  

Disponibilidade que revela para executar as tarefas que possam surgir e que não estavam 

inicialmente previstas; 4 - Relacionamento Humano que possui quer com os seus colegas de 

trabalho e com as chefias, quer com os clientes da CST 

Do conjunto desses 4 factores resulta uma Avaliação Global do desempenho (numa escala de 

0 a 10) expressa em: 

a) Desempenho Insuficiente  

b) Desempenho Médio 

c) Desempenho Bastante Bom 

 

4.2 – CONSEQUÊNCIA  

O valor do prémio, derivado da avaliação de desempenho, dado ao colaborador, varia com a 

função, suas responsabilidades e o ordenado. 

A única consequência dos resultados da AD na empresa, é o prémio, isto é, a empresa não tira 

benefícios de outras consequências que podem advir dos resultados obtidos das práticas em 

GRH. 

Esta consequência, o prémio, acaba por ser um fator desmotivante para a maioria dos 

colaboradores da CST, pelo facto de muitos não concordarem com o modelo existente e a 

falta de equidade nos critérios para a atribuição da pontuação e de prémio. 

 

5.3 – O MODELO EXISTENTE E SUAS LIMITAÇÕES 

A empresa usa um só modelo, de escala gráfica, de avaliação para todos os colaboradores, 

independentemente das funções e responsabilidades de cada um. 

A interacção entre o avaliador e o avaliado é, muitas da vezes, enviesada. Isto impede que o 

processo seja realmente eficaz, não havendo confiança mútua.  

A existência de diversos erros e enviesamentos cometidos pelos avaliadores, torna a AD 

controversa e frequentemente protestada. Entre as consequências mais perversas estão a 

desconfiança no processo, a quebra da motivação, a diminuição da identificação com a 
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organização, a degradação das relações entre os superiores e os subordinados e a quebra dos 

níveis de desempenho. 

Erros de Efeito de Halo, Efeito de similitude, Efeitos emocionais e de Efeito recenticidade, 

são muitas vezes cometidos por parte dos avaliadores da CST. 

Mesmo sendo a entrevista da Avaliação de Desempenho, na larga maioria dos casos, a técnica 

de feedback mais utilizada, os responsáveis da GRH da CST não fazem o uso da mesma. Esta 

técnica é um dos elementos fundamentais nas avaliações de desempenho e o seu objectivo é 

de proporcionar aos colaboradores os elementos informativos que lhes permitem compreender 

os erros e as acções positivas, as suas origens e suas consequências. Recebendo feedback, os 

avaliados ficam mais capacitados para compreender como podem evitar os erros e repetir as 

acções positivas em prol de melhores desempenho futuros. 

 

5 – REMUNERAÇÕES 

Remuneração, segundo Chiavenato (1993), é a soma do salário direto e indirecto, sendo o 

salário direto aquele percebido exclusivamente como contraprestação do serviço no cargo 

ocupado, e salário indirecto aquele decorrente de cláusulas da convenção colectiva do 

trabalho e do plano de serviços e benefícios sociais oferecido pela organização. Assim, para o 

mesmo ator, a remuneração abrange todas as parcelas do salário direto, como todas as 

decorrências do salário indirecto. Em outros termos, a remuneração constitui tudo quanto o 

empregado aufere direta ou indirectamente como consequência do trabalho que ele 

desenvolve dentro da organização. 

Existem na CST, 15 escalões salariais diretos, aplicados aos colaboradores efectivos. A 

promoção de um escalão para o outro, depende dos anos de efetividade e de ajustes 

extraordinários e normalmente acontece de 2 em 2 anos. 

Entrando para a efetividade, o colaborador fica no 1.º escalão, dependendo da sua colocação 

na empresa, levando em conta a sua formação académica e profissional. 

 Normalmente o colaborador passa para escalão seguinte: 

 De quatro em quatro anos, caso não progrida na carreira 
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 Quando há ajustes extraordinários, isto é, por motivos de promoção do colaborador, 

aumento de responsabilidades, o que acontece normalmente de dois em dois anos. 

A remuneração dos colaboradores efectivos é composta por salário direto e o salário indirecto 

(respectivos subsídios): alimentação, transporte (no caso dos colaboradores que não auferem 

do transporte da empresa), ensino (no caso de trabalhadores com filhos até os 18 anos), abono 

de família, 20% do salário direto por isenção de horário. 

A remuneração dos colaboradores PS, comporta cinco escalões. Consoante o seu desempenho 

na empresa, pode ser promovido para o escalão seguinte, sem no entanto essa promoção 

obedecer a uma a uma periodicidade fixa, uma vez que os mesmos são desvinculados da 

empresa logo que completam 3 anos de antiguidade. 

Ao salário direto, acresce o salário indirecto (serviços e benefícios sociais). 

As empresas se esforçam em desenvolver sistemas de remuneração no sentido de 

recompensar adequadamente seus colaboradores e reforçar o desempenho desejado. O salário 

constitui a base do contrato de trabalho formalizado entre a empresa e cada colaborador. A 

esse salário agregam os serviços sociais e os benefícios que a empresa proporciona aos seus 

colaboradores (Chiavenato, 2004). 

 

6 – INQUÉRITO 

A motivação tem sido estudada em várias áreas das organizações. Uma vez que essa pode ser 

um bom indicador de desempenho, a DRPR procurou saber o grau de motivação dos 

colaboradores na empresa. Foi esta a razão que esteve na origem da elaboração de um 

inquérito, utilizando o método de questionário, aos colaboradores. 

Num universo de colaboradores efetivos e “prestadores de serviços”, o inquérito incidiu 

apenas sobre os efetivos, ficando de fora os “prestadores de serviços”, que representam cerca 

de 59% da totalidade dos colaboradores. Desta amostra também não fizeram parte os 

colaboradores efetivos com funções de chefia (diretores e chefes de divisão), por opção do 

Director da DRPR. 

 Os dados fornecidos por este instrumento (questionário), facilitará na tomada de decisões 

futuras, por forma a melhorar o clima organizacional, a motivação/satisfação e o desempenho 

dos colaboradores efetivos. Trata-se de um inquérito estatístico- administrativo. 
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As perguntas colocadas no questionário foram questões fechadas, para garantir a 

confidencialidade e o anonimato dos inquiridos. Houve uma certa desconfiança e resistência 

por parte dos colaboradores, no preenchimento do questionário, uma vez que receavam 

represálias por parte das chefias diretas, depois do preenchimento do referido documento. 

 

Quadro 2 – INQUÉRITO QUESTIONÁRIO 

- Síntese das questões por grupo 

GRUPO DESCRIÇÃO Nº DE QUESTÕES 

I O colaborador no contexto 

laboral 

11 

II Perceção do colaborador, 

relativamente à 

organização  

 

23 

III Grau de 

motivação/satisfação no 

trabalho  

 

4 

IV Filiação sindical 

 

2 

 TOTAL DE QUESTÕES 40 

 

Uma das escalas utilizadas no questionário é a Escala de Likert, uma vez que os 

colaboradores não gostariam de escrever no questionário, isto é, optaram por questões 

fechadas. 

Sendo um estudo feito só aos colaboradores sem função de chefia, considerou-se um intervalo 

de confiança a 95%, uma margem de erro a 5%, uma vez que a maioria dos inqueridos 

respondeu ao questionário. 

O estudo teve como variável a motivação, com as diversas dimensões, na base da escala de 

medidas nominais, tendo sido apresentadas aos inquiridos/as uma lista de possíveis respostas. 

Foi-lhes solicitado que indicassem a resposta que consideravam mais adequada ou com a qual 

mais de identificavam. 
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As informações obtidas no questionário, foram analisadas estatisticamente, através do 

programa SPSS. 

 

 

6.1 – LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O estudo apresenta algumas limitações, devido a maneira como é feita a GRH na CST. 

Em larga medida devido a sua natureza política, as práticas de GRH são difíceis de estudar 

(Moura, 2000). 

O inquérito questionário limitou-se a recolher o ponto de vista dos colaboradores efetivos, 

sem função de chefia. Deste modo, futuras investigações, com o mesmo objectivo, deverão 

orientar-se no sentido de recolher informações de todos os colaboradores da empresa no 

sentido de minimizar enviesamentos resultantes das respostas. 

Este estudo não permite a extrapolação (generalizada) das conclusões para o universo de 

todos os colaboradores da empresa, mas sim para os colaboradores efetivos, uma vez que não 

fizeram parte da amostra a maioria dos colaboradores de empresa. 

Os colaboradores não se identificam com a empresa, achando serem importantes só para a 

concretização dos objetivos organizacionais, pondo de parte as suas necessidades e 

motivações. 

Constata-se que existe resistência à mudança por parte da organização, no que se refere a 

melhorias das práticas da GRH. Do ponto de vista dos colaboradores, mesmo com o estudo 

efetuado, não haveria nenhuma mudança no que se refere as práticas de GRH, isto é, nenhuma 

tomada de decisão como consequência do resultado do estudo. 

Sendo uma empresa com um Modelo Burocrático, muito hierarquizado, resistível à mudanças, 

onde nunca se tinha feito um estudo sobre nenhuma das práticas da GRH, a falta de 

comunicação e explicação dos objectivos do questionário aos inquiridos e as medidas futuras 

com a análise dos resultados, dificultaram o estudo. 

 Não foram definidas medidas de correção ou estratégias para o aumento do clima 

motivacional da empresa, após entrega dos resultados da análise do estudo, por parte da 

DRPR. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE CRITICA DA GRH NA CST 

1 - ANÁLISE DO PROCESSO DA GRH NA CST FACE À REVISÃO DE 

BIBLIOGRAFIA 

Cada vez mais, e dado o estatuto de vantagem competitiva atribuído ao elemento humano no 

contexto de uma organização, a GRH é chamada a intervir e a tomar decisões sobre conteúdos 

menos tangíveis (valores culturais) e cujo impacto se prolonga muito para além do curto 

prazo. Quer nas definições da filosofia e política do funcionamento organizacional, quer na 

gestão dos espaços físicos, quer na programação e execução de variados rituais e normas de 

funcionamento organizacional, o contributo da GRH é cada vez mais intenso e solicitado 

(Caetano e Vala, 2002). 

As organizações dependem das pessoas para dirigi-las e controlá-las e para fazê-las operar e 

funcionar. Não há organizações sem pessoas. Toda a organização é constituída de pessoas e 

delas depende para o seu sucesso e continuidade (Chiavenato, 2004). Para o mesmo autor, os 

RH estão localizados em todos os demais departamentos e áreas de uma organização. Neste 

sentido, eficiência e eficácia na GRH devem ser visualizados em termos empresariais e não 

simplesmente em termos departamentais. 

Porém a CST, investe pouco na GRH, mesmo sendo os RH o maior ativo das organizações. O 

meio envolvente externo influencia a GRH da empresa, por diversos motivos: taxa de 

desemprego elevado, dimensão do país, dimensão da empresa no mercado local e ausência de 

pessoal qualificado em GRH. 

Hoje, a tendência é fazer com que todas as pessoas, em todos os níveis da organização, sejam 

os administradores – e não simplesmente os executores – de suas tarefas. Além de executar as 

tarefas, cada pessoa deve consciencializar-se de que ela deve ser o elemento de diagnóstico e 

de solução de problemas para obter uma melhoria contínua do seu trabalho dentro da 

organização. E é assim que crescem e solidificam as organizações bem sucedidas 

(Chiavenato, 2004). Na CST dá-se pouca atenção a esse aspeto importante dos RH, por 

diversos motivos, nomeadamente o estado de desenvolvimento do país, a elevada taxa de 

desemprego e a ausência de concorrência no setor. 

O Subsistema de provisão de RH refere-se ao recrutamento e seleção do pessoal. O objetivo 

básico do recrutamento é abastecer o processo seletivo de sua matéria prima básica e o 
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objetivo básico da seleção é o de escolher e classificar os candidatos adequados as 

necessidades da organização (Chiavenato, 2004). 

O valor do capital humano de uma organização, assim como a qualidade das suas actividades, 

produtos e serviços dependem, em grande medida, da qualidade dos seus processos de 

recrutamento e seleção (Gomes et al, 2008). Sendo umas das primeiras práticas da GRH, a 

CST deve ter em atenção a importância desse processo, uma vez que o mesmo, quando mal 

executado, põe em causa todas as práticas seguintes da GRH. 

A motivação surge como um factor muito importante, também no contexto da seleção, pois 

acredita-se que uma pessoa motivada irá empenhar-se mais na realização de determinada 

actividade do que alguém que não está motivado (Rocha et al, 2006), daí ser fundamental 

medi-la logo aquando o processo de seleção, de modo a seleccionar corretamente as pessoas 

mais motivadas e que tenham expectativas congruentes com a realidade da organização. A 

motivação contribuí para a eficácia e eficiência da organização. 

Sendo o clima organizacional referido como o ambiente interno existente entre os membros 

da organização, está intimamente relacionado com o grau de motivação dos seus 

participantes. Assim o clima organizacional é favorável quando proporciona satisfação das 

necessidades pessoais dos participantes e elevação da moral. É desfavorável quando 

proporciona a frustração daquelas necessidades. Na verdade, o clima organizacional 

influencia o estado motivacional das pessoas e é por ele influenciado (Chiavenato, 2004). 

 A CST tem um nível de motivação baixa, com repercussões na execução de tarefas por parte 

dos colaboradores, na partilha de conhecimentos e informação, no relacionamento 

interpessoal, bem como na identificação do colaborador com a empresa. Essa taxa influencia, 

de maneira negativa, o clima organizacional na empresa. 

Quanto a Avaliação de Desempenho, feita na CST, ela tem como única consequência - o 

prémio. Mas da AD deve resultar três consequências principais: identificação de necessidades 

de formação, gestão da remuneração e determinação do potencial dos colaboradores. Assenta 

na fixação prévia de objetivos, que devem ser quantificados, calendarizados e alcançáveis e o 

seu sucesso depende do compromisso do avaliado em procurar atingi-los (B. da Camara et al, 

2007). Esse facto não acontece na CST, uma vez que a AD baseia-se unicamente nos 

objectivos alcançados, mas muitas vezes os objectivos dos colaboradores de determinadas 
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áreas não são previamente estabelecidos e quantificados, o que acaba por constituir um dos 

motivos de insatisfação dos colaboradores. 

As organizações, geralmente, possuem um sistema de recompensas, oferecendo incentivos e 

aliciantes para estimular certos tipos de comportamentos, que a organização deseja obter e 

valorizar nos seus colaboradores (Chiavenato, 2004). No caso específico da CST, quanto a 

remunerações, isso acontece, sendo considerada, no mercado santomense, umas das empresas 

que melhor remunera seus colaboradores. 

 

2 - AS LIMITAÇÕES DA EMPRESA, QUANTO A GRH 

A CST não tem uma direção que se dedique exclusivamente a GRH, mas sim a DRPR que se 

responsabiliza pelo planeamento e em simultâneo com a gestão de recursos (humanos, 

materiais e financeiros), acabando por ser um pouco incompatíveis, considerando o caráter 

contraditório entre a gestão de meios financeiros e a gestão de seres humanos. Por outro lado, 

muitos são os aspectos importantes da GRH que a empresa não põe em prática, juntamente 

com os seus colaboradores, dada a inexistência de quadros especialistas em matéria de GRH. 

Na gestão de recursos humanos da empresa, é dada mais atenção aos colaboradores efetivos e 

menos importância aos “prestadores de serviços”, uma vez que os envolvidos na GRH desta 

categoria, são pessoas com poucos conhecimentos das normas e procedimentos básicos que a 

gestão de recursos humanos nos dias de hoje, exige. 

Mesmo tendo a empresa uma área que se deve dedicar a GRH, esta apenas realiza tarefas de 

caráter administrativo – Gestão Administrativa de RH. 

Os dados fornecidos pelo questionário, mostram que há muita insatisfação/desmotivação dos 

colaboradores, apesar do facto da CST ser uma das empresas, que no mercado santomense, 

paga salários muito acima da média praticada no país. Este facto mostra que a motivação não 

depende só dos níveis salariais, mas sim de outros factores, tão importantes, quão os salários. 

Neste contexto a empresa deve elaborar planos, definir estratégias com objectivo de aumentar 

a taxa de motivação nos colaboradores, para que os mesmos se identifiquem melhor com a 

empresa. 

A avaliação de desempenho feita aos colaboradores efectivos da CST, tem como única 

consequência - atribuição do prémio pecuniário. Esta avaliação acaba por ser um factor 



 

37 
 

desmotivante para os colaboradores, atendendo que os critérios não são uniformes e o sistema 

de avaliação de desempenho inadaptado à realidade da empresa, isto é, o modelo da AD 

existente, não cumpre todas as condições necessárias para a sua eficácia. 

Muitas das funções que deveriam ser da responsabilidade da DRPR e suas divisões, são 

exercidas por outras direcções ou divisões, sem conhecimento básico das normas e 

procedimentos presentes na GRH. Isto deve-se ao facto, de como nos referimos 

anteriormente, a acumulação de funções a inexistência de RH com qualificação específica e 

perfil apropriado para o desempenho das funções inerentes à GRH. 

No relatório e contas não se faz referência aos colaboradores “prestadores de serviços”, 

mesmo quando os mesmos representam mais de 50% do total dos colaboradores. Este é 

também um dos factores que os levam a não “vestirem a camisola” e não se sentirem 

identificados com a empresa. A CST não dá importância suficiente ao potencial de 

desenvolvimento dos colaboradores, que estão neste regime e preocupa-se pouco com o 

aspeto da formação dos mesmos para a melhoria do desempenho das suas funções. 

Os colaboradores PS não são submetidos a Avaliação de desempenho, apesar de 

representarem mais de 50% do total dos colaboradores da empresa, sendo que o resultado 

dessa prática não representa o universo global dos colaboradores. 

A GRH da CST acaba por ser da responsabilidade de duas divisões pertencentes a duas 

diferentes direções que é a DRPR e DRCM, acabando por não haver uma certa articulação nas 

decisões tomadas por ambas divisões. 

 

3 – SUGESTÕES 

Dada a dimensão da empresa e o número de colaboradores, a CST tem necessidade de 

enquadrar profissionais qualificado sem RGH para melhor gerir os seus RH.  

A organização deve optar pela retenção de talentos, mesmo entre aqueles que se encontram 

com o estatuto de “prestadores de serviços”, uma vez que muitos são os jovens inseridos 

nesse grupo, que demonstram grande dinamismo e profissionalismo, mas acabam por sair da 

empresa, pelo facto desta os liberar passados 3 anos de antiguidade. Esses mesmos jovens são 

absorvidos por outras empresas, levando conhecimentos e o “know how”, tendo a empresa 

custos com novos recrutamentos e adequação as funções. 
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Há necessidade de introduzir melhorias nos processos de recrutamento e seleção dos 

candidatos, optando pelos métodos e critérios mais válidos, para que esses processos sejam 

executados de uma forma justa e transparente, e atinjam os objectivos previamente definidos, 

evitando assim custos desnecessários e uma melhor adequabilidade desses custos às 

estratégias da empresa. Quando mal executados, esses dois processos comprometem todos os 

outros seguintes, uma vez que o capital humano de uma organização, assim como a qualidade 

das suas actividades, produtos e serviços dependem, em grande medida, da qualidade dos seus 

processos de recrutamento e seleção. 

É necessário promover ações de formação, nos colaboradores em geral, particularmente nos 

colaboradores responsáveis pelos processos de recrutamento e seleção na empresa. A maioria 

dos mesmos não tem nenhuma formação na área e nesse processo, optam pelos métodos e 

técnicas desaconselhadas para uma boa prática na GRH, ficando assim, longe do alcance da 

eficiência e a eficácia desses processos. 

 Os novos conhecimentos, capacidades e atitudes devem pois ser aprendidos e aplicados no 

trabalho para melhorar o desempenho da empresa ( Buckley e Caple, 2003), sendo a formação 

um instrumento de gestão orientado para o alcance das metas organizacionais, através de 

transmissão de estratégias e modos operatórios para melhorar o desempenho na função. 

No caso das entrevistas de emprego, técnica amplamente usada pela CST, a empresa deve 

proporcionar espaço mais adequado para a sua realização. Mesmo optando por entrevistas não 

estruturadas, na sua maioria, não tendo os entrevistadores experiência e formação, encontram 

muitas dificuldades na sua realização. Para eliminar essas dificuldades os responsáveis 

devem: 

- Ter tempo suficiente para preparar e realizar devidamente as entrevistas; 

- Não ter influências ”externas” na escolha de um determinado candidato; 

- Ter competências/conhecimentos em matérias como a psicologia organizacional, a 

comunicação e a negociação, bem como em áreas da GRH; 

- Se preocupar com as descrições das funções, que permitam aquilatar o perfil do candidato 

mais apropriado para o exercício das mesmas. 

Em resumo, para eliminar as dificuldades presentes nas entrevistas de recrutamento e seleção, 

a empresa deve optar pela combinação de entrevistas não estruturadas, pois medem melhor 



 

39 
 

determinados aspectos (e.g., algumas características da personalidade e competências sociais) 

com as entrevistas estruturadas, pois elas medem melhor os conhecimentos sobre o posto e a 

experiência. 

A empresa deve adotar um bom sistema de Avaliação de Desempenho, uma vez que ela é uma 

das mais poderosas ferramentas para a Gestão de Recursos Humanos. O seu objectivo 

principal não é, como tantas vezes se pensa, julgar as pessoas ou dar opiniões sobre elas, mas 

melhorar os resultados, ajudando as pessoas a atingirem níveis de desempenho mais elevados. 

Ela é, com efeito, entre todas as práticas de Gestão de Recursos Humanos, aquela que levanta 

mais questões e polémica quando é implementada nas empresas, em virtude de estar muito 

ligada à diferenciação e individualização salarial (Chiavaneto, 2004). 

A avaliação é um dos mais importantes atos de gestão. Através de um bom sistema de 

avaliação de desempenho, os gestores dos Recursos Humanos podem definir objetivos, 

estabelecer planos, coordenar meios técnicos e humanos e ter a noção de que os resultados 

obtidos podem corresponder ou exceder, os objectivos ou metas estabelecidas. 

Na adoção de um novo Sistema de Avaliação de Desempenho, o modelo deve cumprir com as 

condições de eficácia dos Sistemas de AD: Relevância, Sensibilidade, Confiança, 

Aceitabilidade e Praticabilidade. A estes acresce a Confiança entre os intervenientes (Cascio, 

2006). 
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ANEXO 1 – Organigrama da CST 
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Fig. 2 – Taxa de retenção de IRS 

 

 

  

Fonte:Direção dos Impostos em STP 

 

 

 ANEXO 3 – Organigrama da DRPR 

 

Fonte: CST/DRPR 

 

 

 

 

 

 

 TAXA 

Parcela 

Deduzida 

975.000 à 4.166,667  10% 73.437 

4,166,668 à 8,333,333  13% 115.000 

8,333,334 à 12.500.000 15% 156.250 

12.500.001 à 20.000.000 20% 468.750 

20,000,001 Dbs em diante 25% 750.000 

DRPR 

AFCS AFIT APF APC 
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ANEXO 4 – Grelha salarial dos colaboradores efectivos (valores em Dobras) 

 I II  XIV XV 

1- Técnico Superior 

Licenciado             TSL 

    

8.538.000,00    

    

9.611.000,00    … 

 

25.849.000,00  

 

27.142.000,00  

2- Técnico Superior Bacharel        

TSB 

    

7.590.000,00    

    

8.331.000,00    … 

 

23.038.000,00  

 

23.972.000,00  

3- Técnico Especial           TE 

    

6.641.000,00    

    

7.051.000,00    … 

 

19.992.000,00  

 

20.990.000,00  

5- Técnico Telecomunicações 

TT 

    

5.121.000,00    

    

5.503.000,00    … 

 

11.953.000,00  

 

12.550.000,00  

6- Técnico Instalação-

Manutenção TIM 

    

3.782.000,00    

    

4.084.000,00    … 

 

10.089.000,00  

 

10.594.000,00  

7- Técnico  Administrativo                

TA 

    

5.121.000,00    

    

5.503.000,00    … 

 

11.953.000,00  

 

12.550.000,00  

8- Assistente Administrativo          

ASS A 

    

3.782.000,00    

    

4.084.000,00    … 

 

10.089.000,00  

 

10.594.000,00  

9- Técnico Comercial      TC 

    

5.121.000,00    

    

5.503.000,00    … 

 

11.953.000,00  

 

12.550.000,00  

10- Assistente Comercial    

ASS C 

    

3.782.000,00    

    

4.084.000,00    … 

 

10.089.000,00  

 

10.594.000,00  

Fonte: CST/DRPR 
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ANEXO 5 – Grelha salarial dos PS (valores em Dobras) 

Categorias Valor Diário/Mensal 

Iniciantes 

         

99.000,00     Valor diário  

Júnior 

       

110.000,00    Valor diário 

Sénior 

   

3.300.000,00    Valor mensal 

Supervisor 

   

4.400.000,00    Valor mensal 

Alto 

Desempenho 

   

5.500.000,00    Valor mensal 

 

Fonte: CST/APF 
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ANEXO 6 - Modelo da Avaliação de Desempenho da CST 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

       Período em Analise: 

       De_____/____/____ a ____/_____/_____ 

Nome:_____________________________________________________________________

________ 

Categoria Profissional:____________________________Grau____________Data 

Grau___/___/___ 

Função:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________ 

 
INSUFICIENTE MÉDIO 

BASTANTE 

BOM 

           

QUALIDADE DO 

TRABALHO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EMPENHO 

PROFISSIONAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DISPONIBILIDADE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RELACIONAMENTO 

HUMANO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

     

 

 
 

     

AVALIAÇÃO 

GLOBAL DO  

INSUFICIENTE 

 

 

 

  
 

MÉDIO   

BASTANTE 

BOM 

 

  

DESEMPENHO                     

 

COMENTÁRIO À AVALIAÇÃO 

 

 

F
R
E 
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DATA 

O 

DIRECTOR  

A 

CHEFIA  O COLABORADOR 

            

____/____/____ _______________ __________ _________________ 

 

    

 

 

Descreva dos objectivos fixados para o período e avalie o grau de realização de cada um 

deles. 

DESCRIÇÃO DO OBJECTIVO REALIZAÇÃO AVALIÇÃO 

 

 

 

 

 

       

            3 

            2 

            1 

 

      

            3 

            2 

            1 

 

 

 

 

 

        

            3 

            2 

            1 

 

         

            3 

            2 

            1 

 

 

OBJECTIVO 

ATINGIDO - 3 

OBJECTIVO PARCIALMENTE 

ATINGIDO - 2 

OBJECTIVO NÃO 

ATINGIDO - 1 

 

 

 

OBJECTIVOS 
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ANEXO 7 - Questionário 

COMPANHIA SANTOMENSE DE TELECOMUNICAÇÕES, 

SARL 

Questionário 

Este questionário tem como objectivo constatar, o grau de satisfação/motivação dos 

colaboradores, face a empresa. 

 

 

Informação/Instruções 

As respostas dadas são confidenciais e a informação recolhida será de uso exclusivo da 

CST. 

Não há respostas certas nem erradas. O importante é que responda de acordo com 

aquilo que para si é verdade. 

Responda todas as questões e não deixe nenhuma em branco. 

Leia bem as instruções que vão surgindo, ao longo do questionário, antes de o 

responder. 

 

Dados Pessoais 

Sexo: F  M  

 

Idade: 

Habilitações completas: 

Mestrado  Licenciatura  Bacharelato  

      

12.º Ano  11.º Ano  10.º Ano  
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Habilitações incompletas: _______ Que ano frequenta:_______ 

Encontra-se, presentemente, a 

estudar? 

Si

m 

 Não  

 

 

 

 

I - As questões que se seguem dizem respeito a forma como se vê a si próprio no contexto 

laboral. Em cada um dos itens, utilize a seguinte escala: 

1- Nunca se aplica a mim 

2- Quase nunca se aplica a mim 

3- Aplica-se quase sempre a 

mim 

4- Aplica-se sempre a mim 

 

Faça uma cruz no número correspondente à sua resposta (relembramos que não há respostas 

certas nem erradas): 

 

1 - O que mais me motiva é o dinheiro que posso vir a ganhar 1 2 3 4 

2 - Sou muito motivado pelo reconhecimento que posso obter de outras 

pessoas 

1 2 3 4 

3 - Gosto que o meu trabalho me dê oportunidades de aumentar os meus 

conhecimentos e competências 

1 2 3 4 

4 - Raramente penso em recompensas e promoções 1 2 3 4 

5 - Tenho que sentir que recebo algo por aquilo que faço 1 2 3 4 

6 - O mais importante é gostar daquilo que faço 1 2 3 4 

7 - Desde que eu possa fazer o que gosto, não estou preocupado com que 

possa receber 

1 2 3 4 

8 - É importante para mim ter a possibilidade de expressar as minhas 

opiniões 

1 2 3 4 

9 - Acredito que não vale a pena fazer um bom trabalho se ninguém o 

reconhecer 

1 2 3 4 

10 - Sinto-me mais confortável quando consigo definir meus próprios 

objectivos 

1 2 3 4 

11 - Prefiro ter alguém que me estabeleça objectivos claros no meu 

trabalho 

1 2 3 4 

 

 

II - As questões que se seguem dizem respeito a forma como percebe a CST como empresa. 

Em cada um dos itens, utilize a seguinte escala: 
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1. Discordo totalmente 

2. Discordo  

3. Não Concordo/ Nem 

discordo 

4. Concordo  

5. Concordo totalmente 

 

Faça uma cruz no número correspondente à sua resposta (relembramos que não há respostas 

certas nem erradas): 

 

12.  A CST me proporciona condições de trabalho satisfatória 1 2 3 4 5 

13.  Sinto-me realizado com as funções que desempenho na CST 1 2 3 4 5 

14.  Sinto satisfeito com a remuneração que ganho 1 2 3 4 5 

15. Considero motivante receber feedback do trabalho que 

realizo 

1 2 3 4 5 

16. Sinto que na CST existe um ambiente de cooperação entre 

colegas 

1 2 3 4 5 

17. A CST permite o desenvolvimento dos meus objectivos 

profissionais 

1 2 3 4 5 

18. Considero que as avaliações periódicas do meu desempenho 

é um fator motivador 

1 2 3 4 5 

19. Para um bom desempenho é importante ter tarefas 

diversificadas 

1 2 3 4 5 

20. Ter perspectivas de carreira é importante para a minha 

motivação no trabalho 

1 2 3 4 5 

21. Sinto necessidade de progredir na carreira 1 2 3 4 5 

22. As recompensas atribuídas pelo desempenho são para mim 

um fator de motivação profissional 

1 2 3 4 5 

23.  Gosto de ser avaliado no desempenho das tarefas 1 2 3 4 5 

24. Se o director/chefe de divisão me elogiar vou sentir mais 

motivado 

 

1 2 3 4 5 

25. Considero que o meu trabalho na CST é monótono 1 2 3 4 5 

26. Os meus conhecimentos são determinantes na minha forma 

de trabalhar 

 

1 2 3 4 5 

27. Quanto maior for a qualidade do meu trabalho, maior é o 

reconhecimento que eu recebo por parte do meu director/chefe de 

divisão 

1 2 3 4 5 

28. Os directores/chefes de divisão nesta empresa “ouvem” mais 

aqueles que realizam um trabalho mais eficaz 

1 2 3 4 5 

29. O meu director/chefe de divisão dá-me maior reconhecimento 

quando faço uma maior quantidade de trabalho 

 

1 2 3 4 5 

30. Acabar o meu trabalho atempadamente significa obter 

reconhecimento 

 

1 2 3 4 5 

31. O modelo de avaliação de desempenho existente na empresa 1 2 3 4 5 



 

53 
 

 

32. O prémio de desempenho atribuído na empresa, é um fator 

motivante 

 

1 2 3 4 5 

33. Os critérios para a atribuição de prémios, resultante da 

avaliação de desempenho é igual para todos os colaboradores 

 

1 2 3 4 5 

34. Há uma equidade nos critérios de promoção dos 

colaboradores 

 

1 2 3 4 5 

 

 

III - As perguntas que se seguem referem-se ao grau da sua motivação/satisfação no trabalho: 

Em cada um dos itens utilize a seguinte escala: 

 

 

 

 

35. Com a remuneração: Políticas de incentivo, benefícios e 

recompensas 

1 2 3 4 5 

36. Relacionamento: Com os colegas e superiores hierárquicos, diretos 

e indiretos 

1 2 3 4 5 

37. Oportunidades de promoção: Oportunidade de fazer carreira na 

organização 

1 2 3 4 5 

38. Descentralização de tarefas: As tarefas são descentralizadas, para 

uma melhor coordenação dos trabalhos 

1 2 3 4 5 

 

IV - As questões que se seguem referem-se a sua filiação em organizações da sociedade civil 

39. É membro de alguma organização da sociedade 

civil não sindical? 

 

 Sim  Não  

      

40. É membro da SINCOTEL?  Sim  Não  

 

FIM 

Obrigado pela sua colaboração 

 

 

1. Nada 

2. Pouco 

3. Mais ou menos 

4. Muito 

5. Totalmente 
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ANEXO 8 - Ficha técnica do questionário 

FICHA TÉCNICA DO ESTUDO 

 

População estudada: Trabalhadores efectivos da CST 

Número total da População: 85 

Número total de amostra: 66 

Objectivo do estudo: Saber o nível de motivação/satisfação dos colaboradores da CST 

Método de recolha de dados: Auto preenchimento 

Trabalho de campo: Realizado entre 09 de abril a 11 de maio de 2012 

Trabalho de tratamento e análise de dados: Realizado entre 12 a 18 de maio de 2012 

Responsabilidade pelo trabalho de análise e tratamento de dados: Noemy Vaz Medina 

Suporte técnico do estudo: O estudo foi tratado e analisado no software estatístico SPSS 

Temas abordados: Os temas tratados foram os seguintes: 

1. O colaborador no contexto laboral 

2. Percecão do colaborador, relativamente à organização (oportunidades, avaliação de 

desempenho, tarefas, carreiras, identificação com a organização) 
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3. Grau de satisfação/motivação no trabalho (remunerações, relacionamento humano, 

promoções, descentralização) 

4. Filiação sindical 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


