
 

CONHECIMENTO 

Garantir a formação contínua de todos os colaboradores, desenvolvendo competências e 
desempenhos nas atividades com qualidade e em segurança, assim como a partilha de 

conhecimento entre a empresa e os diferentes parceiros. 

Exemplos de práticas que refletem o valor acima descrito: 

• Ações de formação contínua – a ETMA considera que o desempenho dos seus profissionais 
com mais formação ou experiência são essenciais para o alcance dos seus objetivos e o 
sucesso da empresa. Neste sentido, a ETMA continuará a apostar na formação contínua para 
aumentar e reforçar o conhecimento dos seus colaboradores. 

•  
• Transmissão de conhecimento de geração em geração – ao longo dos seus 80 anos de 

existência, a ETMA tem sabido criar e consolidar as competências técnicas, promovendo a 
transmissão de conhecimento e troca de experiências (incluindo os “truques e manias” das 
máquinas) entre colegas e equipas de trabalho. Uma prática que tem permitido garantir que 
o know-how se mantenha na empresa. Esta é também uma postura que na ETMA tem 
contribuído de forma positiva para o reforço da capacidade de inovação e adaptação da 
empresa, bem como do fomento da interação de grupo entre colaboradores. 

•  
• Desenvolvimento de ferramentas digitais de partilha de conhecimento interno – adaptadas 

ao mundo atual, garantem a partilha de informação relativamente às ações que dizem 
respeito à atividade diária da organização. 
 

• Desenvolvimento de projetos em conjunto com os clientes – sendo certo que a cooperação 
entre parceiros está na base de mais valor organizacional, na ETMA será sempre valorizada 
a partilha de conhecimento de parte a parte e de forma contínua. Esta cooperação de 
proximidade permite, entre outras inúmeras vantagens, reduzir a incerteza e facilitar a 
partilha de recursos, conduzindo a ganhos para ambas as partes. 
 

• Incremento da “proatividade em fazer” nos projetos novos – tendo sempre por base a prática 
de risco controlado e a filosofia de “viver, errar e aprender”, a ETMA encoraja os seus 
colaboradores para o comportamento proativo e a flexibilidade na procura das melhores 
soluções em cada desafio lançado por cada novo projeto. 
 

• Desenvolvimento de parcerias com universidades e escolas profissionais – um maior 
envolvimento da ETMA com as instituições de ensino, quer em projetos conjuntos de 
investigação e inovação, quer de formação e capacitação, potencia os processos de 
transferência do conhecimento que são fundamentais para a melhoria quer de produtos, 
quer de processos industriais, bem como para o reforço da capacidade competitiva 
empresarial. 


