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Resumo 

 

O objectivo deste trabalho é o estudo dos determinantes da participação em 

acções de formação pelos enfermeiros hospitalares. O trabalho centra-se nas relações 

entre as características sócio-demográficas, sócio-profissionais e organizacionais e a 

participação em acções de formação em serviço. O trabalho pretende ainda investigar 

em que medida estas relações são mediadas pela motivação dos indivíduos à formação. 

O estudo tem como ponto de partida uma vasta literatura teórica e empírica sobre os 

determinantes da participação em acções de formação profissional. Esta área de estudo 

tem, desde há vários anos, suscitando interesse entre os investigadores de diferentes 

áreas.  

 

A amostra é constituída por 150 enfermeiros a trabalhar no Centro Hospitalar 

de Gaia/Espinho E.P.E. Os dados foram recolhidos pela administração de um inquérito 

respondido individualmente por cada enfermeiro. O inquérito foi elaborado a partir de 

questionários já testados na literatura. Os dados foram analisados usando análise 

factorial, correlações simples e regressão múltipla.   

 

Na nossa investigação concluímos que os enfermeiros apresentam alguma 

ligação emocional à organização a que pertencem, manifestam-se satisfeitos em relação 

à profissão embora isentos em relação ao funcionamento da organização. Manifestam 

ainda uma boa relação com os seus superiores e colegas. Quanto ao objectivo do estudo, 

a nossa análise revela que, em média, os enfermeiros parecem motivados para 

participarem em acções de formação, em especial por adquirirem competências. Não 

obtivemos, no entanto, evidência estatística significativa para algumas das hipóteses 

formuladas. Não obtivemos evidência estatística que suporte a hipótese da motivação 

(tal como foi medida no estudo) seja uma variável mediadora da participação em acções 

de formação. 
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Abstract 

 

The purpose of the written work is the study of the participation determiners of 

hospital nurses in training courses. The written work is based on the relationship 

between sócio-demographic, sócio-professional and organizational characteristics and 

the participation on training courses, while on duty. This work has also the objective to 

investigate how relationships are influenced by the individuals’ motivations towards 

training.  

 

This written work starts from theoretical and empirical literature about the 

determiners of participation in professional training courses. This study area has 

become a point of interest among researchers of different areas.  

 

The sample was constituted by 150 nurses working at Centro Hospitalar 

Gaia/Espinho E.P.E.. The data was collected by questionnaire answered individually by 

every nurse. The questionnaire was elaborated from previous questionnaires tested in 

literature. The data was analysed using a factual analysis, simple correlations and 

multiple regression.  

 

In our research, we concluded that nurses present some emotional connection 

to the institutions they work for. Nurses are satisfied with their professions/careers, 

although they showed no connection with the functioning of the organization. Nurses 

also showed a good relationship with their co-workers and superiors. Looking 

specifically for the main goal of this study, results show that nurses seem motivated to 

participate in training courses, especially to acquire new skills. However, we obtained 

no results to corroborate some of the hypothesis elaborated, such as motivation being a 

variable of participation in training courses (as presented in our study).  
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CAPITULO I 

 

I.1 INTRODUÇÃO 

As rápidas mudanças tecnológicas e organizacionais das últimas décadas têm 

acelerado o estudo e o debate das questões relacionadas com a formação profissional, ao 

colocarem a qualidade e a flexibilidade da mão-de-obra no centro das preocupações 

estratégicas das organizações e dos países. A “formação profissional” no local de trabalho é 

entendida como uma prática de qualificação dos trabalhadores que influência o indivíduo e 

o desempenho organizacional (Bartel, 1994) contribuindo para ganhos de competitividade 

das organizações e dos países (Schuler e McMillan, 1984).  

Na união Europeia, a formação profissional tem sido uma prioridade consubstanciada 

na importante verba do orçamento comunitário destinada à qualificação de trabalhadores e 

nos programas dos governos europeus. Por exemplo, pode ler-se no programa do XVII 

governo constitucional de Portugal “…as políticas de formação profissional e de 

aprendizagem ao longo da vida serão assim orientadas e focadas para a superação do défice 

de formação e qualificação da população portuguesa, essencial para a sustentabilidade do 

plano de desenvolvimento tecnológico, científico e da inovação do País”. Ao mesmo tempo 

o investimento em formação profissional, financiada pelo orçamento comunitário, pelos 

orçamentos nacionais e pelas empresas tem vindo a aumentar. 

O sector da saúde tem sido particularmente afectado por constantes avanços 

tecnológicos e organizacionais, assim como pelas rápidas mudanças sociais. A 

complexidade e a rápida difusão das tecnologias e reformas no sector da saúde, que 

Seedhouse (1995) descreve como uma “epidemia internacional”, apresentam novos 

contextos e desafios para as políticas e para as organizações de saúde. A qualificação dos 

recursos humanos é um dos aspectos relevantes. De entre os profissionais de saúde, a 

formação profissional dos enfermeiros tem tido particular acuidade decorrente da crescente 

complexidade das funções, num contexto de autonomização e construção de identidade da 
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profissão1, assim como de profundas alterações do papel da mulher no mercado de 

trabalho.2 (Reed 1997; Canário, 1997). As preocupações com a formação dos enfermeiros 

têm ainda particular relevância no contexto actual, de transformações no sistema de saúde 

em alguns aspectos considerados basilares para os enfermeiros, como sejam: alterações na 

carreira, as novas formas de gestão hospitalar, a precarização das relações de trabalho e a 

generalização dos contratos individuais de trabalho. A formação e qualificação dos 

profissionais é um factor que pode facilitar o desenvolvimento e a coerência deste processo 

de mudança na profissão e tem sido o motor de diversas transformações quer a nível das 

práticas profissionais quer a nível das sociabilidades colectivas.  

A formação do enfermeiro é um processo global de educação permanente. Para além 

da formação inicial, a formação de um profissional de enfermagem inclui a formação 

contínua que visa “promover a actualização e a valorização pessoal e profissional dos 

funcionários e agentes” (Decreto-Lei nº 9/94). Esta preocupação com a formação/procura de 

excelência dos cuidados de enfermagem tem sido manifestada pela Organização Mundial 

da Saúde, assim como pelo Ministério da Saúde (Sousa; 2003). A crescente importância 

atribuída à formação na enfermagem, tem-se traduzido, em Portugal, à semelhança do que 

acontece nos outros países desenvolvidos, por um aumento das referências explicitas à 

formação profissional na legislação que regula a profissão e pelo aumento da oferta de 

formação dos profissionais de saúde, quer pelas instituições do ensino superior, quer pelas 

entidades empregadoras públicas e privadas.  

Apesar da importância reconhecida à formação profissional dos enfermeiros e do 

investimento crescente das organizações na formação, a avaliação dos retornos da formação 

para as organizações e o estudo dos determinantes da participação no sector da saúde são 

praticamente inexistentes. A expansão da formação, a par das profundas alterações no 

sector, impõe pressão para o desenvolvimento de programas mais efectivos e uma melhor 

compreensão sobre a sua atractividade e o impacto nas competências dos profissionais e no 

desenvolvimento da organização. O objectivo deste trabalho é contribuir para a 

                                                 

1 A construção da identidade profissional assenta num processo de integração de valores, atitudes e 

competências Bento (1997). 

2 A profissão de enfermagem tem sido tradicionalmente feminina. 
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compreensão de quais são os principais determinantes da participação de enfermeiros 

hospitalares na formação em serviço facultativa.  

 

I.2 CONCEITOS 

Existem numerosas definições de “formação profissional” na literatura. Apesar da 

variedade de definições, parece existir consenso em associar o conceito “formação 

profissional” a processos de aprendizagem que visam o desempenho de tarefas 

vocacionais.3 Goldstein e Gessner (1998, p.43) consideram que por formação profissional se 

entende “ a aquisição sistemática de competências, normas, conceitos ou atitudes que 

origina um desempenho melhorado em contexto profissional”.  

Os autores diferem na ênfase que dão ao processo individual/organizacional na 

definição de formação profissional. Para Dias (2004, p.58) “a formação é um processo de 

transformação individual que envolve a dimensão “do saber (conhecimento), do saber-fazer 

(capacidades), do saber-ser (atitudes e comportamentos) e do saber-aprender (evolução das 

situações e a permanente actualização e adaptação que estas exigem)”. Bartel (1994), 

Almeida (2004, p.312), Nóvoa (1988) por outro lado, enfatizam a formação profissional como 

uma prática de recursos humanos. Almeida (2004, p.312), refere que o objectivo da formação 

profissional é “promover, modificar comportamentos no sentido de cumprir os objectivos 

organizacionais de desenvolvimento”. De acordo com o autor, a formação pode ser 

entendida como o esforço organizado de transformação de competências individuais com o 

objectivo de melhorar o desempenho colectivo a atingir os objectivos organizacionais. O 

mesmo sentido, Nóvoa (1988) refere que a formação é um processo de mudança 

organizacional devendo para isso estar intimamente articulada com os objectivos da 

organização onde os formandos exercem a sua actividade profissional.  

A abrangência do termo também varia. Alguns autores tendem a incluir ambas as 

formas formais e informais de aprendizagem, enquanto outros restringem o conceito às 

formas formais e organizadas de formação. Associado a esta distinção, existem, na 
                                                 
3 Na literatura da educação contínua de adultos o termo é frequentemente associado a “aprendizagem 

experimental” e “ensino baseado em estudo de casos” (Burnad, 1991). 
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literatura diferentes formas de organizar e classificar a formação profissional. Para o 

interesse desta investigação importa distinguir de entre os diferentes modelos de formação, 

a formação em serviço. Formação em serviço refere-se à formação, normalmente 

promovida pela entidade patronal, para assegurar que os profissionais tenham as 

competências desejadas para o exercício das suas funções, em geral competências 

específicas ao desempenho da função. Neste trabalho “formação em serviço” é ainda 

entendida como uma parcela da formação contínua que se desenrola em simultâneo e de 

forma formal e organizada com a prática profissional.  

 

I.3. OBJECTIVO DO ESTUDO 

Este trabalho é um estudo exploratório sobre os factores que levam os profissionais 

de enfermagem a frequentarem formação (facultativa) em serviço. A questão fulcral é a de 

entender como é que os profissionais de enfermagem percepcionam a formação em serviço 

realizada nas suas organizações, a sua relação com a organização e como isso condiciona a 

sua participação nas acções. Vários modelos teóricos antecipam que a participação em 

acções de formação é influenciada por características pessoais tais como a capacidade de 

aprender, a motivação, a percepção dos retornos, o envolvimento organizacional, assim 

como factores organizacionais relacionados com o ambiente de trabalho, interesse das 

chefias e com a organização da formação. Tharenou (1997) agrupou os estudos sobre os 

determinantes da participação dos indivíduos nas acções de formação profissional 

(mandatária ou facultativa) em dois tipos de abordagens. A primeira assente numa 

perspectiva do mercado é baseada na teoria do capital humano. Resumidamente esta 

perspectiva analisa as relações entre os atributos dos indivíduos, das funções e a 

participação nas acções de formação. Uma segunda abordagem, explica a participação em 

termos de atitudes e motivação dos trabalhadores, assim como do ambiente organizacional. 

O presente estudo, enquadra-se nos estudos da formação facultativa, do tipo dois, em 

contexto hospitalar. No entanto, o estudo analisa também associações tipicamente presentes 

nos estudos que privilegiam a abordagem do Capital Humano, como seja a associação 

directa entre variáveis individuais idade, sexo, habilitações académicas e tempo na 

organização com a participação nas acções de formação.  
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Não existem muitos estudos sobre a motivação e participação dos enfermeiros em 

acções de formação, em Portugal. Os estudos existentes colocam ênfase em determinantes 

diferentes. Macedo (2001) verificou que os enfermeiros valorizam a formação de acordo 

com o interesse, motivação e situação na carreira. Segundo Sousa (2003) os motivos que 

influenciam os enfermeiros a participarem na formação em serviço são a progressão 

profissional, mas também o adquirir competências, estabelecer relações sociais e a anuência 

com as chefias.  

Ao tentar aprofundar a compreensão dos factores de participação na formação, 

esperamos, tirar conclusões, que contribuam para o desenvolvimento de programas de 

formação em serviços mais atraentes e eficientes. O estudo privilegia abordagem 

quantitativa.  

 

I.4 ORGANIZAÇÃOO DO ESTUDO 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos. No capítulo I faz-se uma 

apresentação do trabalho, do objecto de estudo e a sua importância. No capítulo II faz-se 

uma revisão da principal literatura relacionada como objecto em estudo, evolução das 

teorias organizacionais e os recentes modelos de gestão assim como os determinantes que 

contribuem para a participação na formação. No capítulo III faz-se uma resenha histórica da 

formação no desenvolvimento da enfermagem com a particularização da formação em 

serviço e a sua legislação. No capítulo IV deste trabalho é descrito o instrumento de análise, 

o modelo de análise e enunciação das questões de partida ou investigação. No capítulo V a 

apresentação dos resultados, caracterização da amostra, e apresentação dos dados. 

Finalmente no capítulo VI apresenta-se a discussão dos resultados e principais conclusões, 

fazendo-se referência às limitações do estudo e anunciando pistas para futuras 

investigações. 
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CAPITULO II – REVISÃO DA LITERATURA RELACIONADA 

 

II.1 TEORIA DO CAPITAL HUMANO  

Os economistas têm tradicionalmente entendido a formação profissional como um 

investimento em capital humano. A teoria do capital humano, apresentada por Becker 

(1964), entende a formação profissional como um investimento com retornos no mercado de 

trabalho que resultam do aumento da produtividade do trabalhador. A oferta e procura de 

formação profissional devem-se aos esperados ganhos de produtividade. Os ganhos 

repartem-se entre a organização e o trabalhador, de acordo com os conteúdos da formação. 

A teoria distingue os conceitos de formação geral e formação especifica, sugerindo que as 

empresas terão maior propensão em subsidiar a formação específica que tende a reforçar os 

laços do trabalhador à empresa e que é mais difícil de poder ser apropriada por outras 

empresas no mercado. Em geral, a formação em serviço é incluída em formação do tipo 

específica.  

Apesar da dificuldade em identificar e medir, na prática, os ganhos de produtividade 

decorrentes da formação, a literatura persiste em identificar a formação com ganhos na 

produtividade e nas vantagens competitivas das empresas (Schuler e MacMillan, 1984). A 

nova teoria do capital humano sublinha que a relação entre formação profissional e a 

produtividade é mediada pela capacidade de adaptação e inovação (Bartel e Lichtenberg, 

1987). 

 

II.2 TEORIAS DA ORGANIZAÇÃO 

A evolução da formação nas organizações tem sido condicionada pelas 

transformações ocorridas no domínio da teoria das organizações e pelo efeito que essas 

teorias têm (ou tiveram) nos modos de organização do trabalho e nos processos de gestão. 

Nesta secção propomo-nos rever alguns dos contributos das teorias da organização para a 
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compreensão das questões relacionadas com a formação profissional e os seus modelos de 

organização.   

As primeiras referências à importância da formação formal surgiram com a crise das 

teorias clássicas da administração em particular com a crise do “Taylorismo” (Barroso, 

1997). O Taylorismo considerava que as organizações deveriam ser considerados espaços de 

estandardização, hierarquização e especialização, com regulamentos e autoridade formal. 

De acordo com o Taylorismo todas as actividades inseridas no ciclo de produção, desde a 

concepção ao controlo, eram retiradas da iniciativa do trabalhador dado que “todo o 

trabalho deve ser planeado pela gestão (…). Nas organizações tayloristas não existe 

autonomia dos trabalhadores e a formação profissional dos mesmos não é relevante. Cada 

trabalhador deverá receber, na maior parte dos casos, instruções escritas que descrevam em 

pormenor a tarefa que ele tem de realizar, assim como os meios que deve usar para executar 

o seu trabalho (Taylor, 1919). Como refere Carré (1992, p.28) citando Pain “a passagem de 

uma organização Taylorista a uma organização participativa implicou uma abertura para a 

autoformação dos assalariados”.  

Nos anos 30, Mayo e a sua equipa deram início ao denominado “movimento de 

relações humanas”. A dinâmica dos grupos e o profundo interesse pelos grupos informais 

marcam a geração que enfatiza o indivíduo face à organização. “É nesta acepção que o 

homem economicus da teoria científica da administração passou a ser dominada pelo 

homem social” (Chiavenato, 1993, p.248). A teoria das relações humanas enfatiza a 

necessidade de se conhecer os contextos de trabalho, os grupos e as suas dimensões 

afectivas. Os programas de formação surgiram com esta corrente. A formação era o 

desígnio de satisfação e de motivação dos actores, sendo interpretada como uma 

recompensa ou obra social. Lebeau citado por Abreu (2001, p.112) refere que “o que 

caracteriza a formação nesta perspectiva é a dominante relacional”. Mais tarde, a Teoria 

Comportamental da Gestão propõe uma visão, papel dos indivíduos nas organizações, que 

reforça a formação como elemento de valorização do indivíduo trabalhador. A formação      

é assumidamente um factor importante no desenvolvimento pessoal e profissional              

do indivíduo, assim como das organizações, ajudando-os também adaptarem-se às 

inovações que advêm do mundo em permanente mudança. Para este grupo de autores      

  7



(ver Almeida, 2004; Costa, 1998; Nóvoa, 1988) a formação aparece intimamente relacionada 

com o desenvolvimento pessoal e organizacional.  

Uma nova abordagem da organização do trabalho é o aspecto central da teoria de 

“Learning Organization” (Senge, 1990; Marsick e Watkins, 1992; Finger e Burgin, 1996). De 

acordo com esta perspectiva, face à crescente rapidez da inovação tecnológica o sucesso de 

uma organização depende da capacidade dos trabalhadores para aprenderem. Em 

consequência, a organização ideal é entendida como aquela que constantemente promove a 

aprendizagem no local de trabalho. Na prática, os modelos de “Learning Organization” dão 

mais importância a aspectos comportamentais do que aos aspectos técnicos. Neste sentido, 

a resposta mais pertinente às aceleradas mutações técnicas e sociais consiste em 

desenvolver nos trabalhadores um reflexo de aprendizagem permanente, nas e através das 

situações profissionais, no quadro de uma “...organização auto-formativa...(“self-learning- 

-organization”) caracterizada por “modos de formação abertos, integrados no trabalho, (...) 

participativos, favorecendo uma autoformação activa” (Carré, 1992). Nesta medida, o 

exercício do trabalho ganha contornos “qualificantes” com base na coexistência e 

sobreposição entre uma função de produção e uma função de aprendizagem.  

 

II.3 TEORIA DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

A teoria da gestão de recursos humanos vê a formação como parte do plano de 

desenvolvimento do trabalhador e uma forma de aumentar o compromisso com a 

organização. A primeira formulação da teoria deve-se a Beer et al. (1984), que se 

generalizou como “Modelo de Havard”. Neste modelo a formação profissional aparece 

como uma estratégia de gestão de recursos humanos que deve ser combinada com outras 

políticas de recursos humanos (RH) para obter os três C dos RH (“commitment”, 

“competence”, “congruence and cost-effectiveness”). Outros modelos seguindo a mesma 

tradição enfatizaram o papel da formação profissional para obter estes resultados (Walton, 

1985; Kochan e Dyer, 1993; Pfeffer, 1994). No entanto, a evidência é limitada (Guest, 1997). 

Outro grupo de autores da teoria de RH tem focado o papel estratégico dos recursos 

humanos no desempenho do trabalhador (Fombrun et al., 1984). As teorias estratégicas de 

RH têm seguido uma abordagem de “life-cycle” sugerindo que as politicas de RH devem ser 
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diferentes em diferentes fases do trabalhador na organização (Lengnick-Hall e Lengnick-

Hall, 1988; Schuler e Jackson, 1987). Mais recentemente as teorias de gestão estratégica de 

RH têm sublinhado a noção de recursos humanos como uma competência central para a 

empresa e a formação como uma forma de aperfeiçoar e reter recursos humanos (Amit e 

Schoemaker, 1993).  

 

II.4 TEORIAS DE MOTIVAÇÃO E PARTICIPAÇÂO  

Motivação é um conceito complexo, de difícil conceptualização e mensuração. 

Motivação para a formação refere-se ao desejo dos indivíduos participarem na formação 

(Carlson et al., 2000), ou desejo de aprender os conteúdos (Guerrero e Sire, 2001). Existe 

uma vasta literatura sobre os factores que condicionam a motivação e a participação dos 

indivíduos em acções de formação (Mathieu et al, 1992; Mathieu e Martineau, 1997; Noe e 

Schmitt, 1986).  

A decisão de participar (em formação voluntária) é uma decisão que pode ser 

analisada com a assumpção dos modelos económicos em que os indivíduos são racionais e 

decidem em função do seu interesse. Na ausência de informação, o indivíduo racional 

pondera os benefícios e os custos da decisão antes de fazer qualquer escolha. No entanto, a 

assumpção da decisão baseada na optimização e maximização da utilidade tem-se revelado 

limitada ao tentar compreender a complexa decisão em relação à participação dos 

indivíduos na sua formação. Uma abordagem mais eclética emprestada das outras áreas tem 

contribuído para a melhor compreensão das decisões. A economia, a psicologia, as teorias 

da educação e da gestão concorrem para as explicações dos factores que influenciam a 

participação voluntária em acções de formação. Um dos aspectos mais importantes a 

salientar na revisão dos resultados da literatura empírica sobre os determinantes da 

motivação e participação é a evidência de um grau de convergência nas conclusões, 

independente da abordagem escolhida pelos autores.  

A motivação dos trabalhadores em relação à formação profissional é um elemento 

crítico para as suas decisões de participação. (Mathieu et al., 1993; Mathieu e Martineau, 

1997). Goldstein (1993) concluiu que os trabalhadores motivados para a formação, são 

capazes de aprender mais e adquirir novas competências do que os com baixo nível de 

  9



motivação. Indivíduos motivados são também os que mais aplicam os novos conhecimentos 

no trabalho (Tannenbaum et al., 1991). Resultados semelhantes são apresentados por 

Mathieu et al. (1993); Mathieu e Martineau, (1997).  

A motivação dos recursos humanos já se encontrava presente na organização tipo 

Taylorista mas reduzida a aspectos monetários. Para os Tayloristas, os ganhos monetário 

seriam a principal (única) motivação para melhorar a produtividade. A importância da 

componente motivação para a compreensão do comportamento humano nas organizações 

desenvolve-se com o trabalho de Maslow. Para Maslow a motivação humana é um 

fenómeno complexo e organizado segundo uma pirâmide, em que o indivíduo progride da 

base para o topo, (das necessidades de sobrevivência até às de auto-realização), quando as 

necessidades mais básicas estão satisfeitas, o indivíduo procura satisfazer as do patamar 

seguinte.  

O contributo de Vroom (1964) para a teoria da motivação tem sido o contributo mais 

relevante para a compreensão das decisões relacionadas com a participação na formação 

profissional (Noe e Schmitt; 1986; Colquitt e Simmering, 1998, Guerrero e Sire 2001) O 

modelo contingêncial da motivação de Vroom, reconheceu a importância das características 

de cada indivíduo e a sua importância para explicar as diferentes reacções face a situações 

semelhantes. De acordo com Vroom (1964), o processo de motivação deve ser explicado em 

função dos objectivos, das escolhas de cada pessoa e das expectativas em atingir esses 

mesmos objectivos. O modelo sugere que a motivação é o resultado de uma complexa 

relação de três variáveis: Valência, instrumentalidade e expectância. A valência significa o 

quanto um indivíduo deseja uma recompensa ou uma escolha em relação a um resultado 

particular. A instrumentalidade diz respeito à estimativa de que determinado desempenho 

seja um caminho adequado para chegar a uma recompensa. Já a expectância refere-se à 

estimativa de que o esforço de um indivíduo resultará num desempenho conseguido ou a 

possibilidade de que esse desempenho produza o resultado esperado.  
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II.5 DETERMINANTES DA MOTIVAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

II.5.1 Motivação para a formação 

A literatura da motivação para a participação em acções de formação tem-se 

concentrado no entendimento do papel da motivação pelas expectativas e da motivação pela 

aprendizagem e de que forma estas variáveis interagem com o ambiente organizacional 

(Tharenou, 1997). Embora a literatura empírica tenha consistentemente encontrado algumas 

regularidades estatísticas, o conhecimento das motivações dos indivíduos e de como isso 

afecta o seu desempenho continua a ser limitada. Colquitt et al. (2000) refere que 

“motivação para a aprendizagem pessoal” é a vontade que os formandos têm de adquirir 

conhecimentos/competências ao frequentarem programas de formação. Noe e Schmitt 

(1986) definiram motivação para aprender como um desejo de aprender os conteúdos da 

acção de formação. Noe e Wilk (1993) referem que a motivação para aprender é a única 

variável de atitude que é consistentemente associada com a participação em diferentes 

actividades de desenvolvimento. 

Com base na teoria de Vroom (1964), a literatura sugere que a formação profissional 

tem um valor particular para os indivíduos, porque os indivíduos a percepcionam como 

instrumento para alcançar outros resultados como sejam o aumento de salário e/ou a 

promoção profissional. Em diferentes trabalhos, Noe e os seus co-autores (Noe e Schmitt, 

1986; Noe e Wilk, 1993) e Mathieu et al. (1992) consideram motivação pela expectativa, na 

linha do trabalho de Vroom. De acordo com os seus resultados, os indivíduos estarão pouco 

motivados quando não acreditam que a formação se traduzirá em benefícios. Noe e Wilk 

(1993) identificaram três tipos de benefícios associados às actividades de desenvolvimento 

que quando existentes ou percepcionados aumentam a probabilidade de participação: 1) 

Benefícios pessoais que ajudam no desenvolvimento pessoal e profissional, (ajudam a 

desenvolver, melhorar o seu trabalho); 2) Benefícios de carreira que ajudam no 

desenvolvimento do seu curriculum, progressão de carreira, aumento de salário, promoção, 

avaliação de desempenho; 3) Benefícios profissionais que ajudam no desenvolvimento das 

suas actividades, avaliação de desempenho.  
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Mathieu et al. (1992), Mathieu e Martineau (1997) evidenciaram que a motivação era 

sobretudo função da percepção, de que um melhor desempenho (facilitado pela formação) 

leva à sensação de conquista, aumenta o salário e a probabilidade de promoção. Tharenou 

(1997) considera que estar motivado afecta directamente a participação e não é mediada por 

factores organizacionais, embora o suporte organizacional reforce a participação. A pouca 

relevância dos factores organizacionais é também encontrada em Mathieu et al. (1992) Os 

resultados de Colquitt e Simmering (1998) sugerem igualmente que os indivíduos que 

valorizam os resultados associados à formação profissional mostram maior motivação para 

a participação. A literatura sugere ainda que os indivíduos mais motivados são também os 

que adquirem mais competências e que mais facilmente as aplicam (Bartlett, 1999).  

Mathieu e Martineau (1997) sumariaram a literatura sobre a motivação para a 

formação. Os autores concluíram que um conjunto de características individuais e 

circunstanciais/organizacionais influenciam a motivação dos trabalhadores. Características 

individuais foram categorizados em (a) Demográficas, (b) Conhecimentos, competências e 

experiências, (c) Personalidade, (d) Atitudes face ao trabalho/profissão, tal como o interesse 

na carreira, o envolvimento no trabalho e na organização e o empenhamento organiza-

cional. Nos determinantes circunstanciais os autores destacam (a) Disponibilidade de 

tempo, (b) Disponibilidade financeira, (c) Incentivos financeiros, (d) Cultura 

organizacional, (e) Suporte dos colegas. 

Existe uma vasta evidência empírica de que a motivação é um dos principais 

determinantes da participação na formação. 

 

II.5.2 Características Demográficas 

As características demográficas têm sido variáveis de interesse em particular na 

literatura económica (Kilpatrick e Allen 2001). Nas outras áreas embora os estudos 

ocasionalmente considerem as características individuais como variáveis de interesse, elas 

são, frequentemente introduzidas apenas como variáveis de controlo estatístico. As 

variáveis demográficas mais relevantes são a idade, o género e o nível de educação.  

A idade aparece consistentemente associada a menor propensão para participar, assim 

como maior empenho na formação (Martocchio, 1994; Greenhalgh e Stewart, 1987;        
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Birdi, Allan e Warr, 1997). É difícil interpretar o efeito idade, principalmente porque os 

estudos falham em controlar para factores relacionados com a idade que também 

influenciam a participação. A teoria do Capital Humano sugere que esforços de formação 

representam um aumento do capital humano, desempenho e salário, pelo que os 

trabalhadores mais novos tendem a ser mais motivados. Teorias alternativas sugerem que a 

formação incide em questões profissionais, que os trabalhadores mais idosos já sabem, ou 

por preconceito das pessoas ou dos gestores em relação à aprendizagem. 

Quanto ao género, vários estudos (Green, 1993; Green e Zanchi, 1997; Veum, 1993) 

sugerem evidência de que os trabalhadores do sexo masculino são os mais propensos a 

participar em acções de formação. Uma possível explicação para o efeito do género reside 

na segmentação do mercado de trabalho, com as mulheres a exercerem actividades em 

sectores menos sujeitos à inovação tecnológica. Outra explicação reside no custo de 

oportunidade do tempo dispendido na formação já que o valor da mulher em actividades 

fora do mercado tende a ser maior. Este factor pode ser importante em enfermagem dada a 

elevada percentagem de mulheres no exercício da profissão. No entanto, em geral a 

evidência é fraca e é contraditória.  

A teoria do capital humano sugere que educação e formação são elementos 

complementares do investimento em capital humano Os estudos empíricos comprovam esta 

relação indicando que indivíduos com mais formação académica são mais propensos a 

participar em formação (Birdi, Allan e Warr, 1997; Green, 1993; Blundell et al., 1996). Uma 

teoria alternativa é que os indivíduos com maior nível de educação se sentem mais 

confiantes em relação à sua capacidade de aprender e utilizar os resultados da formação e 

portanto mais motivados. [Self-efficacy hypothesis (ver Carlson et al., 2000)]  

 

II.5.3 Características sócio-profissionais 

Existe evidência empírica de que as características sócio-profissionais influenciam a 

participação dos trabalhadores em acções de formação como o tempo de serviço e o vínculo 

à organização.  

Na perspectiva do mercado de trabalho e com base na teoria do capital humano, os 

trabalhadores com vínculo precário, parecem estar mais motivados a investir em programas 
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de formação, pois esperam maiores benefícios. Birdi, Allan e Warr (1997) e Noe e Wilk 

(1993) identificaram uma associação positiva e significante entre o vínculo profissional à 

organização e a frequência em acções de formação. No sentido contrário, o estudo de Sousa 

(2003), mostra evidência de que os profissionais com vínculo precário, são os que mais 

procuram e frequentam formação. Segundo o autor, este facto resulta do facto da formação 

em serviço ser um elemento curricular importante. 

 

II.5.4 Determinantes organizacionais  

II. 5.4.1 ENVOLVIMENTO NO TRABALHO  

O conceito de envolvimento no trabalho está associado ao grau em que as pessoas 

estão psicologicamente envolvidas com o trabalho e a importância que lhe atribuem. A 

evidência sugere que os trabalhadores que reportam maior envolvimento no trabalho, 

tendem a participar mais em acções de formação (Noe e Schmitt, 1986; Colquitt et al., 2000). 

Noe e Schmitt (1986), sugerem que a maior participação resulta do facto de indivíduos com 

maior envolvimento no trabalho demonstrarem maior motivação para a aprendizagem. 

Mathieu et al., (1993) referem que são os empregados mais envolvidos no trabalho que estão 

mais motivados para participarem na formação porque esta aumenta as suas habilidades, 

melhora o seu desempenho no trabalho, e sentimentos de aumento de ego. Por outro lado, 

em outro estudo Mathieu et al. (1992) não encontrou evidência estatística de que o 

envolvimento no trabalho estivesse relacionado com motivação e desse modo com a 

participação na formação.  

  

II.5.4.2 APOIO ORGANIZACIONAL  

A percepção de apoio organizacional dos superiores hierárquicos e/ou dos colegas, 

refere-se à percepção que os indivíduos têm de como a organização os valoriza e cuida do 

seu bem-estar. Aplicado à formação este conceito refere-se ao empenho das chefias e dos 

colegas para viabilizar a participação e aplicação dos conteúdos e práticas proporcionadas 

pela formação. O apoio percebido da organização à formação tem sido identificado como 

um dos factores determinantes para a decisão dos indivíduos em participar em acções de 
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formação assim como outras actividades de desenvolvimento (Noe e Wilk, 1993; Tharenou, 

1997; Facteau et al., 1995). Cohen (1990) refere que os indivíduos que percepcionam o apoio 

dos superiores mostram maior crença de que a formação lhes será útil.   

 

II.5.4.3 EMPENHO ORGANIZACIONAL   

A sugestão de que o empenho organizacional é um factor importante na motivação 

para a formação e participação não é nova. Por volta dos finais anos 80, vários estudos de 

gestão se debruçaram sobre o conceito de empenhamento organizacional e as suas 

implicações. O empenhamento organizacional tem sido associado à competitividade das 

organizações, perante um ambiente em constante mudança.  

Allen e Meyer (1990) dividem o empenhamento organizacional em três factores: 1) 

empenhamento efectivo, em que existe um envolvimento, uma ligação emocional, com a 

organização; 2) empenhamento normativo em que o empregado possui um sentido de 

obrigação de permanecer na organização; 3) o empenhamento instrumental em que o 

empregado sente necessidade de permanecer na organização devido aos custos associados à 

saída da mesma. A literatura empírica tem comprovado que o grau de empenhamento 

organizacional está positivamente relacionado com a aprendizagem e reacções à 

participação de formação. (Facteau et al., 1995; Mathieu, 1997; Mathieu et al., 1992; Carlson 

et al., 2000; Bartlett, 1999). Não é fácil, no entanto, distinguir a causalidade da relação, 

nomeadamente se os indivíduos mais identificados com a organização participam mais ou 

se a formação tem sido um factor de aumento do empenhamento organizacional. 

Possivelmente a relação é biunívoca. (Bartlett, 1999; Allen e Meyer, 1990). Bartlett (1999) 

evidência a complexidade da relação de todas as variáveis em análise, de acordo com os 

resultados do seu estudo, empenhamento organizacional é positivamente relacionado com o 

suporte dos colegas e dos chefes, motivação para aprender e benefícios percebidos.  
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CAPITULO III - O PAPEL HISTÓRICO DA FORMAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO DA ENFERMAGEM 

 

III.1 O DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO EM ENFERMAGEM 

A formação em enfermagem teve desde sempre uma forte ligação ao contexto de 

trabalho, dado o carácter essencialmente prático desta profissão.4 “O saber prático, isto é, o 

saber construído na acção, é um saber de importância capital em medicina, na medida em 

que o profissional de saúde, permanentemente confrontado com situações particulares, não 

pode proceder à aplicação mecânica de procedimentos técnicos estandardizados” Canário, 

(1997, p.131). Segundo Abreu (2001) a enfermagem pode definir-se como uma ciência 

humana de experiências de saúde-doença, que são mediadas por uma combinação de 

cuidados profissionais, pessoais, científicos, estéticos, humanos e éticos. Para Who referido 

por Abreu, (2001, p.128) “A enfermagem é simultaneamente uma arte e uma ciência que 

requer a compreensão e a aplicação do conhecimento e saberes próprios da disciplina. 

Inclui igualmente conhecimentos e técnicas oriundas das ciências humanas, bem como da 

psicologia, sociologia, medicina e ciências biológicas”. O profissional de enfermagem 

depara-se no dia a dia com situações muito diversas ou seja as suas actividades não podem 

cair na rotina nem no abuso de protocolos de actuação uma vez que na realização da sua 

actividade depara-se com uma variedade de variáveis a que tem que dar resposta de acordo 

com cada situação individual (personalização), é esta razão que leva a enfermagem a 

procurar conhecimentos nas diversas áreas de conhecimento.  

A sociedade durante anos viu a enfermagem como uma missão religiosa ou de 

caridade onde prevaleciam os valores morais e religiosos. A enfermagem “cresceu numa 

cultura conventual que lhe prescreveu os modos de operar e de um saber delegado pelo 

médico que lhe determinou os procedimentos técnicos, o que lhe dificultou o crescimento 

                                                 
4 A enfermagem ao longo das últimas décadas teve necessidade de se afirmar como profissão e 

procurar uma identidade, entende-se como profissão o adquirir de uma autonomia e competências próprias, 

ganhar uma posição que lhe permita impor a prática da profissão (Reed, 1997). 

  16



autónomo e fragilizando a sua identidade profissional. Separada da sua actividade de 

concepção da sua prática, limitada no direito de prescrever a sua intervenção, viu o seu 

saber ser progressivamente desvalorizado Espiney (1997, p.171). A enfermagem em toda a 

sua história, assenta no modelo biomédico, sobrevalorizando as actividades dependentes, 

porventura influenciada pela subordinação do papel social da mulher e a predominância 

deste sexo a nível profissional. Em 1966, o conselho internacional de enfermeiras adopta a 

definição de Cuidados de Enfermagem presente na Declaração de Princípios do Comité 

Permanente de enfermeiras dos Estados Unidos. “A função essencial da enfermeira é ajudar 

o indivíduo doente assim como o indivíduo em boa saúde no desempenho das actividades 

que contribuem para a saúde ou para a recuperação (assim como para a morte tranquila) que 

ele desempenharia se tivesse força, a vontade e os conhecimentos necessários. A 

contribuição essencial é ajudar as pessoas a tornarem-se independentes o mais rapidamente 

possível” (Declaração de Princípios do Comité Permanente de enfermeiras dos EUA, 

1966:17). 

Esta definição sugere uma alteração na forma de actuar dos profissionais de 

enfermagem, reforçando a ideia de que têm autonomia, uma relação de ajuda com o doente 

ou não doente, assim como conhecimentos que lhe permitem identificar as necessidades do 

doente, estabelecer prioridades, definir objectivos, planear, executar e avaliar cuidados, 

estamos perante o processo de enfermagem.    

É para dar resposta a este processo que os profissionais de enfermagem empregam 

sistematicamente o método científico de resolução de problemas, pois este concede à 

enfermagem a tomada de decisão e avaliação das intervenções de enfermagem. Em paralelo 

as qualificações dos enfermeiros e o seu percurso profissional após a formação inicial 

começam a ser discutidas na literatura. As primeiras referências à necessidade de formação 

contínua formal dos enfermeiros começaram por volta dos anos 70. Estas preocupações 

coincidem com a generalização das preocupações com a formação a nível das organizações. 

Em Portugal, a formação académica e profissional em enfermagem desenvolveu-se de 

forma acentuada, o que teve profundos reflexos no aumento da complexidade e qualidade 

da prática profissional. Entre as consequências conta-se a elevação do estatuto social da 

profissão e sua crescente autonomia no seio das outras profissões de saúde em particular a 

medicina. 
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Em 1975, com a criação do Curso de Enfermagem Geral e a existência de um só nível 

de formação em enfermagem significou um salto qualitativo para a profissão e despoletou a 

luta conjunta dos enfermeiros por mais direitos, dando origem em 1981, aprofunda revisão 

da carreira de enfermagem. Em 1996, o Decreto - Lei nº 161/96, de 4 de Setembro, 

regulamenta o exercício profissional dos enfermeiros e a caracterização dos cuidados de 

enfermagem e das intervenções dos enfermeiros. O Regulamento do Exercício Profissional 

dos Enfermeiros (REPE) é o instrumento jurídico que garante e salvaguarda os direitos e 

normas deontológicas próprias, a protege no que respeita à sua responsabilidade na prática 

dos seus cuidados, como permite aos seus profissionais o reconhecimento pleno da sua 

autonomia e da sua interdisciplinaridade profissional como atitude indispensável e 

subjacente a qualquer agente de saúde que esteja envolvido num processo de prestação de 

cuidados e que tenha de conhecer o nível das suas intervenções para salvaguardar os 

direitos dos utentes. No regulamento pode ler-se: “O presente diploma clarifica conceitos, 

procede à caracterização dos cuidados de enfermagem, especifica a competência dos 

profissionais legalmente habilitados a prestá-los e define a responsabilidade, os direitos e os 

deveres dos mesmos profissionais, dissipando, assim, dúvidas e prevenindo equívocos por 

vezes suscitados não apenas a nível dos vários, elementos integrantes das equipas de saúde 

mas também junto da população em geral”. Este reconhecimento da evolução da profissão 

de enfermagem e da importância do seu papel concretiza-se também através da aprovação 

do Decreto - Lei nº 104/98 de 21 de Abril, que levou à criação da Ordem dos Enfermeiros. 

“(…) reconhece o governo que os enfermeiros, no estádio actual do desenvolvimento da 

enfermagem e com plena consciência do relevante papel que desempenham no sistema de 

saúde, constituem um corpo idóneo para assumir a devolução dos poderes que ao Estado 

competem no que concerne à regulamentação e controlo do exercício profissional, 

designadamente nos seus aspectos deontológicos e disciplinares”. 

De entre as atribuições conferidas à Ordem cabe salientar a de fomentar o 

desenvolvimento da formação e da investigação em enfermagem, pronunciar-se sobre os 

modelos de formação e a estrutura geral dos cursos de enfermagem (cf. art. 3 do Estatuto da 

Ordem dos enfermeiros Aprovado pelo Decreto - Lei nº 104/98). Como é visível a comissão 

instaladora da ordem entendia o dever de assumir uma posição sobre o futuro modelo de 

ensino. 
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III.2 FORMAÇÃO EM SERVIÇO EM ENFERMAGEM  

No quotidiano dos enfermeiros ocorrem muitas oportunidades formativas. Os 

profissionais de saúde têm necessidade de adquirir um conjunto de saberes, que não são 

estandardizados mas são saberes constituídos com base na formação inicial e enriquecidos e 

actualizados a partir de novos conhecimentos através da interacção entre a formação inicial 

e experiência, “a optimização do potencial formativo das situações de trabalho passa, em 

termos de formação, pela criação de dispositivos e dinâmicas formativas que proporcionem 

no ambiente de trabalho as condições necessárias para que os trabalhadores transformem as 

experiências de aprendizagem a partir de um processo formativo” (Canário, 1994, p.26). A 

produção de saber em enfermagem requer dos profissionais uma atitude de permanente 

reflexão das suas práticas. Referindo Espiney (1997) reflectir a prática e produzir saber 

constituem um modo de estar na profissão que deve ser preparado desde o inicio. Refere 

ainda Espiney (1997, p.183) que “a formação dos profissionais através de um processo 

reflexivo, com base na sua experiência, requer que se enfatize a ligação do profissional com 

o local de trabalho”. Segundo Canário (1994, p.27), “para que a experiência se converta em 

saber, é necessário fazer do exercício de trabalho objecto de reflexão e pesquisa pelos que 

nele estão directamente implicados”. Este tipo de formação é a base para o 

desenvolvimento de competências, deve ser criativa e deve promover a reflexão critica de 

forma a dar resposta no desenvolvimento das suas actividades aumentando a sua 

performance.  

 

III.3 RECENTE LEGISLAÇÃO SOBRE A FORMAÇÃO EM SERVIÇO 

A criação de uma nova carreira em 1981 pelo Decreto - Lei 305 de 12 de Novembro, 

referiu as necessidades de formação em serviço, salientando que o contexto de trabalho é 

um excelente território educativo. No entanto, o contributo do decreto-lei resume-se na 

distribuição das responsabilidades com a formação na organização Assim sendo, decreto-lei 

incumbe ao Enfermeiro. Graduado (grau 2) colaborar em acções de Formação em Serviço 

  19



dos Enfermeiros de grau 1 (art. 4º), ao Enfermeiro. Especialista colaborar em acções de 

formação em serviço de enfermagem e, quando solicitado, na formação de outro pessoal 

dos serviços de saúde. (ponto 1 do art. 5º). O enfermeiro chefe tinha a responsabilidade 

planear, organizar e avaliar as acções de formação em serviço (no ponto 2 do artigo 5).  

A regulamentação da carreira em 1991 (Decreto-Lei 437/91, de 8 de Novembro) 

valorizou a formação de formação em serviço. O Decreto-Lei definiu o conceito de 

formação em serviço como “actualização e aperfeiçoamento profissional”. Afirma-se: “a 

natureza da profissão de enfermagem e as características do seu exercício fazem que se 

deva privilegiar a formação em serviço como forma de manter actualizados, aprofundar e 

desenvolver os conhecimentos adquiridos nos cursos básicos e pós–básicos de enfermagem, 

prevendo-se nesta carreira mecanismos que favoreçam e permitam concretizar este tipo de 

formação contínua”. O Decreto - Lei determina que em cada unidade prestadora de 

cuidados deverá existir formação em serviço, de acordo com a “satisfação das necessidades 

de formação do pessoal de enfermagem da unidade, considerando como um grupo 

profissional com objectivos comuns e das necessidades individuais de cada membro do 

grupo”. O decreto estabelece ainda que “o trabalho desenvolvido no âmbito da formação 

em serviço em cada unidade deve ser planeado, programado e avaliado de forma 

coordenada com a estrutura de formação do respectivo estabelecimento ou serviço 

prestador de cuidados de saúde” 

Ao mesmo tempo que institucionaliza a formação, o Decreto - Lei cria a figura de 

enfermeiro formador que assumirá a dinamização da formação sob a responsabilidade do 

enfermeiro chefe.  
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CAPITULO IV – MODELO E MÉTODOS 

 

Na revisão da literatura, efectuada nos capítulos anteriores foram descritas 

contribuições teóricas relevantes para a problemática em estudo. A literatura salienta a 

importância da participação em acções de formação para a eficácia da organização, bem 

como a relação de diversas variáveis com essa participação. Podemos ainda verificar na 

literatura a vantagem de se ter profissionais munidos de competências e detentores de saber, 

como forma, de melhorar o desempenho. Por outro lado, as exigências e contingências 

inerentes às profundas mudanças na vida económica, social e organizacional colocam os 

profissionais de saúde, em particular, os enfermeiros numa crescente necessidade de 

construção individual através do desenvolvimento pessoal e profissional para fazer face à 

evolução técnica e cientifica verificada nas últimas décadas. 

 

IV.1 MODELO DE ANÁLISE E HIPÓTESES 

IV.1.1 Hipóteses do estudo 

Como a revisão de literatura efectuada sugere numerosos factores parecem influenciar 

as decisões referentes à participação em acções na formação, nomeadamente as variáveis 

sócio-demográficas, sócio-profissionais, factores individuais e organizacionais. No entanto, 

alguns dos estudos revistos não consideram a relação complexa entre os determinantes 

individuais e organizacionais e a decisão de participação dos indivíduos, assim como 

ignoram o papel mediador da motivação nas decisões de participação e a sua relação com 

os determinantes. O estudo propõe-se assim:  

• Percepcionar a influência de variáveis sócio-demográficas (idade, sexo, 

habilitações académicas) dos enfermeiros na participação da formação em 

serviço,  

• Percepcionar a influência de variáveis sócio-profissionais (tipo de vínculo, 

tempo de exercício profissional, e categoria profissional) dos enfermeiros na 

participação da formação em serviço,  
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• Percepcionar a influência de variáveis relacionadas com os factores 

organizacionais (percepção do suporte organizacional, empenhamento 

organizacional, satisfação profissional, envolvimento com o trabalho e 

benefícios percebidos) dos enfermeiros na participação da formação em 

serviço,  

• Percepcionar o papel “mediador” da motivação na participação da formação.  
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A figura 1 sintetiza as relações em estudo e as hipóteses do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

●Percepção de suporte organizacional 

● Tempo compensado

● Envolvimento com o trabalho  

 

● Benefícios percebidos  

● Tem  

Figura 1 – Representação gráfica do modelo em estudo. 
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na formação

Motivação para a 

formação 
 

 

 

Sócio-profissionais 
po de exercício profissional

● Categoria 

● Vínculo 
 

 

 

Sócio-demográficas 

● Idade 

● Género 

● Habilitações académicas 
● Empenhamento organizacional



 

Hipóteses relacionadas com as características sócio-demográficas (idade, género, 

habilitações académicas e situação conjugal)  

 

H1a – Os enfermeiros (as) mais novos participam mais em acções de formação em 

serviço. 

H1b – São os profissionais do sexo feminino que participam mais em acções de 

formação em serviço. 

H1c – São os profissionais que apresentam mais habilitações académicas que 

participam mais em acções de formação em serviço.  

 

Hipóteses relacionadas com as características sócio-profissionais (Tipo de vínculo, 

categoria profissional e tempo de serviço)   

 

H2a -  Os  enfermeiros que apresentam um vínculo laboral  precário   participam mais 

em acções de formação em serviço. 

H2b – Os enfermeiros com maior categoria profissional participam mais em acções de 

formação em serviço. 

H2c – Os enfermeiros com mais tempo de serviço participam menos em acções de 

formação em serviço. 

 

Hipóteses relacionadas com os determinantes organizacionais  

 

H3a – Os enfermeiros que percepcionam os benefícios da participação na formação 

participam mais, em acções de formação em serviço. 

H3b – Os enfermeiros que percepcionam a existência de suporte organizacional 

participam mais em acções de formação em serviço. 

H3c – Os enfermeiros que percepcionam o apoio dos colegas participam mais em 

acções de formação. 

H3d – São os enfermeiros que estão mais empenhados com a organização participa 

mais em acções de formação. 

  24



H3e – São os enfermeiros mais envolvidos com o trabalho que participam mais em 

acções de formação.  

H3f – Os enfermeiros participam mais na formação em serviço quando o tempo 

despendido lhes é compensado. 

 

Hipóteses relacionadas com a motivação 

 

H4a-Os indivíduos com maior motivação para aprender participam mais 

frequentemente em acções de formação em serviço. 

 

H4b- O impacto das variáveis anteriores é mediada pela motivação para a  formação.  

 

IV.2 VARIÁVEIS 

Para Fortin (1999, p.36) “as variáveis são qualidades, propriedades ou características 

de objectos, de pessoas ou de situações que são estudadas numa investigação, uma variável 

pode tomar diferentes valores (…) é um parâmetro ao qual valores numéricos são 

atribuídos”. Passamos a definir e a codificar as variáveis, para podermos equacionar o 

instrumento de colheita de dados.  

Codificar uma variável significa decompô-la de forma e torná-la mais clara e 

objectiva possível, para poder ser analisada com o máximo rigor e uniformidade de 

critérios, sendo possível a sua mensuração.  

  

IV.2.1 Variáveis dependentes 

A revisão da literatura e a leitura preliminar dos dados, sugerem que os indivíduos 

fazem duas decisões em separado. A primeira é a decisão de participar ou não em acções de 

formação em serviço. A segunda é o número de acções em que participa. Sendo assim 

consideram-se duas variáveis de interesse. A primeira variável dependente é uma variável 

dicotómica igual a 1 se o indivíduo frequentou acções de formação no ano anterior e 0 se 

não frequentou. A segunda variável dependente é criada para o grupo restrito dos 
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indivíduos que frequentaram acções de formação e corresponde ao “número de acções 

realizadas”.  

 

IV.2.2 Variáveis independentes 

De acordo com o que já foi descrito anteriormente em relação aos objectivos e às 

hipóteses de investigação, as variáveis independentes foram divididas em dois grupos: as de 

natureza pessoal, profissional e as de natureza organizacional (motivação para a formação, 

percepção do suporte organizacional, empenhamento organizacional, satisfação 

profissional, envolvimento com o trabalho e os benefícios percebidos da formação). O 

Quadro 1 apresenta a codificação de algumas das variáveis.  

 

Quadro 1 Apresentação da codificação das variáveis sócio-demográficas  

Variável  Definição da variável 

Género   Variável dicotómica igual a 1 se o inquirido é do sexo masculino e 0 se o inquirido é 

do sexo feminino. 

Idade  

 

Idade do inquirido em número de anos. 5  

Civil Variável dicotómica igual a 1 se o inquirido é casado ou vive em comunhão de bens, 0 

todos os outros casos. 

Habilitações Variável categorial igual a 1 se o inquirido tem o curso de enfermagem geral, 2 se tem 

o bacharelato em enfermagem, 3 se tem licenciatura em enfermagem e 4 se tem 

mestrado.    

Antiguidade Número de anos na profissão6

 

Vínculo Variável categorial igual a1se definitivo e 0 se precário. 

Categoria Variável dicotómica igual a 1 se tem uma categoria profissional nível 2 e 0 se tem uma 

categoria profissional nível 1 

Acumula Variável dicotómica igual a 1 se acumula funções e 0 se não acumula 

 

                                                 
5 Foi utilizado grupos etários na caracterização da amostra para simplificar a apresentação. 

6 Idem 5 
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As variáveis de percepção do suporte organizacional, motivação para a formação, 

empenhamento organizacional, satisfação profissional, envolvimento com o trabalho e os 

benefícios percebidos da formação, tratando-se de escalas ordinais foram codificadas em 

classes de 1 a 5 em que 1 corresponde “…discordo totalmente…”, 2 “…não concordo…”,   

3 “…Nem concordo nem discordo…”, 4 “…concordo…” e 5 “…concordo totalmente…”  

 

IV.3 METODOLOGIA 

Como refere Trujilio, citado por Lakatos e Marconi (1991, p.39) “método é uma forma 

de proceder ao longo de um caminho. Na ciência os métodos constituem os instrumentos 

básicos que ordenam de início o pensamento em sistemas, traçam de modo ordenado a 

forma de proceder ao longo de um percurso para alcançar um objectivo”. Segundo Fortin 

(1999) metodologia é um conjunto de métodos e técnicas que guiam a elaboração do 

processo de investigação científica.  

 

IV.3.1 Construção e desenvolvimento do instrumento de recolha de dados 

Foi utilizado como método de recolha de dados, um inquérito sob a forma de 

questionário (Anexo). Trata-se de um processo estruturado de recolha de informação 

através do preenchimento pré determinado de perguntas com a finalidade de conseguir a 

máxima comparabilidade da informação. Os inquéritos são os instrumentos mais usados 

para avaliar percepção de trabalhadores em relação a formação, uma das suas vantagens é 

ser pouco oneroso e adequar-se a estudos de curta duração. 

 

Construção do questionário 

O questionário (Anexo) é constituído por duas partes a primeira inclui variáveis 

sócio-demográficas e variáveis sócio-profissionais. A segunda parte do questionário é 

constituída por escalas disponíveis na literatura, variáveis relacionadas com as 

características e condições de trabalho e factores organizacionais que influenciam a 

participação dos enfermeiros na formação.  
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Na construção do questionário foram usadas escalas disponíveis na literatura 

“organizational commitment”, de Allen e Meyer (1990); “Turnover Intention”, de Irving, 

Coleman, e Cooper (1997); “Benefits of training” de Noe e Wilk (1993); “Adaptation of 

social support” de Noe e Wilk (1993); “Motivation to learn” de Noe Schmitt (1986); “Job 

Involvement” de Lodahl e Kejner (1965); “Job Satisfaction” de Cammann, Fichman, 

Jenkins, e Klesh (1979).   

O inquérito inclui questões de resposta fechada e resposta aberta e também escalas de 

concordância tipo Lickert, de 1 a 5.  

 

IV.3.2 População e amostra 

Idealmente, teríamos uma amostra constituída por enfermeiros de diferentes hospitais, 

representativa dos enfermeiros portugueses que trabalhassem em hospitais. Tal trabalho 

revelou-se difícil, dada o tamanho da população e a dificuldade de obter autorização para a 

realização de inquéritos. Assim a amostra com que trabalhamos é uma amostra de 

conveniência de um único hospital. O método de amostragem seleccionado foi ainda o não- 

-probabilístico de natureza acidental. Esta abordagem tem limitações e implica cautela na 

generalização dos dados. Não deve ser esquecida a natureza exploratória deste estudo.  

O inquérito foi aplicado no Hospital de Vila Nova de Gaia, com autorização prévia do 

Conselho de Administração. A recolha dos dados decorreu durante o mês de Junho de 2005. 

O questionário foi auto-administrado, tendo sido dadas instruções para o seu preenchimento 

e devolução no prazo de 15 dias. Os inquéritos não foram identificados e foi assegurado aos 

inquiridos a confidencialidade das respostas e o uso dos dados exclusivamente para 

realização deste trabalho.  

Foram distribuídos 350 questionários, tendo sido devolvidos 150 devidamente 

preenchidos, o que significa uma taxa de resposta de aproximadamente 42,85%. A 

percentagem dos inquiridos em relação aos enfermeiros do hospital é de 20%. O número de 

inquéritos satisfaz os requisitos das técnicas estatísticas usadas.  

 

  28



IV.3.3 Caracterização do hospital 

O Hospital de Vila Nova de Gaia foi mandado construir nas primeiras décadas do  

séc. XX como sanatório por D. Manuel II sendo reconvertido nos anos 70 em hospital geral e 

central, mantendo no entanto a sua vocação pneumológica. 

Mais tarde, mudanças estruturais no sector da saúde em Portugal, levaram à criação 

do centro hospitalar de Vila Nova de Gaia, no qual foram incluídas outras unidades. O 

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia passou a integrar o Hospital Eduardo dos Santos 

Silva (Unidade I) e pelo Hospital Distrital de Vila Nova de Gaia (Unidade II). 

Em 11 de Janeiro de 2007 foi aprovado em conselho de Ministros o Decreto-Lei nº 42 

atribuir o estatuto de entidade pública empresarial ao hospital de Vila Nova de Gaia, à 

semelhança do que sucedeu em 2005 relativamente aos hospitais que, então, eram 

sociedades anónimas. Assim, o hospital de Vila Nova de Gaia/Espinho E.P.E. (Empresa 

Privada do Estado) passa a integrar o sector Empresarial do Estado.  

 

IV.3.4 Metodologia de análise dos dados  

Após a recolha dos dados, obtidos através do questionário, foi criada uma base de 

dados no Programa Estatístico SPSS (Statiscal Program for Social Science), versão 12.00, a 

qual foi usada para efectuarmos a análise dos dados. A análise multivariada foi 

desenvolvida no programa estatístico STATA, versão 8. Para o tratamento dos dados, os 

procedimentos estatísticos usados foram:  

1) Análise da consistência interna das escalas, 2) Estatística descritiva das variáveis, 

apresentando a análise da média e desvio padrão das variáveis usadas no estudo. 3) Análise 

exploratória de Factores (Hair et al, 1998), 4) Análise bivariada estudo da relação entre as 

variáveis independentes e entre as variáveis independentes e a variável de interesse. A 

relação foi medida pelo Coeficiente de Pearson, 5) Regressão múltipla. 

 

Consistência Interna das escalas 

Na análise da consistência interna para cada uma das escalas usadas usamos a medida 

estatística Alpha de Cronbach (α ), geralmente usada em escalas tipo Likert (Pestana e 

Gageiro, 2005). A consistência da escala pode variar entre 0 e 1 sendo desejável que o α se 
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situe acima de 0,8. No entanto se e α > 0,6, o valor médio dos itens da escala é considerado 

apropriado para representar uma única medida da escala. No caso de α <0,6 a escala não 

apresenta consistência aceitável.  

Alguns itens das escalas iniciais do questionário proposto foram eliminados, para que 

as referidas escalas tivessem consistência interna aceitável. Para se proceder a este teste foi 

necessário em algumas situações invertermos o sentido das questões para que tivessem o 

mesmo sentido visto algumas questões estarem formuladas na negativa.  

 

Análise exploratória de factores 

A análise factorial é uma técnica estatística, essencialmente descritiva, que serve aos 

propósitos de análise exploratória de dados, com o intuito de reduzir um certo número de 

variáveis a uma dimensão menor, representando-as por meio de uma nova variável 

estatística (factor) que expressa uma combinação linear das variáveis originais. Do ponto de 

vista conceptual, a hipótese básica do método é a de que no conjunto de variáveis usadas, 

existam dimensões latentes que podem ser usadas para a compreensão de fenómenos de 

natureza complexa. É da responsabilidade do investigador assegurar que os factores 

extraídos são conceptualmente válidos (Hair et al. 1998).  

Os passos para a realização de uma Análise Factorial incluem: a selecção e a 

mensuração de um conjunto de variáveis; a investigação da adequação da análise, a 

preparação da matriz de correlações; a extracção do conjunto de factores da matriz de 

correlações; a determinação do número de factores; a rotação dos factores para melhorar a 

interpretabilidade; e a interpretação dos resultados. Fundamental na análise factorial 

exploratória é a escolha do método factorial apropriado: análise de componente principal ou 

análise de factor comum.  

Para averiguar se os dados que estamos a utilizar são adequados e permitem utilizar a 

análise factorial, devemos analisar com cuidado o teste Kaiser’s Measure of Sampling 

Adequancy (KMO) e a matriz de correlações. O teste Kaiser-Meyer-Olkin verifica a 

adequação dos dados à análise factorial e indica a proporção de variância nas variáveis que 

pode ser causada por factores comuns. Os valores entre 0,6 e 0,7 indicam uma adequação 

aceitável 
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Em seguida foi gerada a matriz anti-imagem de correlação, que é matriz de 

correlações parciais (correlação de uma variável contra a outra, controlados os efeitos de 

todas as outras consideradas no modelo). A matriz anti-imagem permite verificar a 

adequação de cada variável para usar na análise factorial. Eliminamos as variáveis que 

apresentassem valores pequenos na diagonal (pelo menos> 0,5). 

Para estimação optou-se pelo método dos componentes principais, com rotação 

ortogonal tipo varimax. O método de componentes principais extrai os factores que 

explicam o máximo da variância do conjunto de dados. A análise de componente principal 

é usualmente recomendada em estudos exploratórios 

O critério mais comum para decidir o número de factores que devem ser extraídos 

numa análise factorial é os eigenvalues (valores próprios). Os eigenvalues representam a 

variância das variáveis captada pela componente ou factor. Cada valor próprio mede a 

quantidade da variância captada pelo factor. Existem tantos factores, quantos os que 

apresentarem valores próprios superiores a 1.  

Após a identificação de cada factor é necessário seleccionar quais os itens que serão 

utilizados na interpretação dos factores. A comunalidades dos itens que compõe os factores 

consiste em verificar a proporção da variância explicada pelas componentes principais. 

Quanto mais próximo de 1 maior a relação das variáveis com o factor comum, sendo igual a 

0 quando os factores comuns não explicam nenhuma variância da variável e 1 se explicam 

totalmente. Os itens com comunalidades inferiores a 0,2 ou mesmo 0,3 têm pouco em 

comum com as outras e não são explicadas pelas componentes ou factores devendo sair da 

análise.  

 

Regressão Multivariada 

Como a construção dos modelos de regressão múltipla era uma tarefa difícil devido 

ao elevado número de potenciais variáveis explicativas da variável dependente adoptou-se 

pelo método de regressão do tipo “stepwise”. Na aplicação deste método, foram, retiradas 

as variáveis menos significativas estatisticamente, até que se encontrassem na regressão 

variáveis cujos coeficientes sejam diferentes de zero pelo menos a 20% de significância. 

Estimamos diferentes modelos, incluindo diferentes grupos de variáveis.  
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Estimamos os modelos assentando na hipótese de que a decisão de participar em 

acções de formação é realizada em duas partes: numa primeira fase o indivíduo decide se 

participa e numa segunda decide em quantas acções participa. Desta forma os modelos são 

estimados em dois passos (Two-steps models). A decisão de frequentar é modelada 

recorrendo a um modelo Probit, enquanto a segunda é modelada através de um modelo de 

contagem.  
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CAPITULO V- RESULTADOS  

V.1 ESTATISTICAS DESCRITIVAS 

V.1.1 Variável dependente 

A grande maioria dos enfermeiros inquiridos (74,6%) participou pelo menos em uma 

acção de formação em serviço, no último ano. Em média, o número de acções frequentadas 

foi 2,5, sendo o número máximo de acções frequentadas 12.  

 

V.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A distribuição da variável idade na amostra está apresentada no Quadro 2. A média 

das idades dos enfermeiros é de 33 anos, sendo que 80% dos inquiridos, está na faixa etária 

dos 20 aos 40 anos. Apenas 4% de inquiridos estão no grupo etário dos 51 anos aos 60 anos.  

Relativamente ao género, 80,6% dos enfermeiros que participaram na amostra são do 

sexo feminino e 19,3% do sexo masculino. Estes números espelham a predominância 

nacional do sexo feminino entre os profissionais de enfermagem. Dos enfermeiros 

inquiridos, a maioria é casada (52,0%).  

 

Quadro 2 Distribuição dos inquiridos por classes etárias, em número e percentagem. 

Grupo etário N.º de inquiridos Percentagem 

21-30 72 48% 

31-40 48 32% 

41-50 24 16% 

51-60 6 4% 

Total 150 100% 
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As habilitações académicas dos inquiridos variam entre o Bacharelato e o Mestrado 

(Quadro 3), sendo a larga maioria dos inquiridos (86%) licenciados em enfermagem. É 

importante referir que a maior parte adquiriu a licenciatura após alguns anos de actividade 

profissional através do Complemento de Formação em Enfermagem ou por equivalência. 

Cerca de 1,3% dos enfermeiros na amostra têm o grau de mestre.  

 

Quadro 3 Distribuição dos inquiridos por habilitações académicas, em número e 

percentagem. 

Habilitações académicas N.º de inquiridos Percentagem 

Bacharelato 19 12,7% 

Licenciatura 129 86,0% 

Mestrados 2 1,3% 

Total 150 100% 

 

Quanto à categoria profissional (Quadro 4), aproximadamente metade dos (49,3%) dos 

inquiridos tem a categoria de enfermeiro graduado. A segunda categoria mais representada 

é a categoria de enfermeiro (42,7%), havendo apenas 6% de enfermeiros especialistas, e 2% 

de enfermeiros chefes e supervisores.  
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Quadro 4 Distribuição dos inquiridos por categoria profissional, em número e em 

percentagem. 

Categoria profissional N.º de inquiridos Percentagem 

Enfermeiro 64 42,7% 

Enfermeiro graduado 74 49,3% 

Enfermeiro especialista 9 6,0% 

Enfermeiro chefe 2 1,3% 

Enfermeiro Supervisor 1 0.,7% 

Total 150 100% 

 

A maioria dos inquiridos tem uma relação contratual estável com a organização 

(Quadro 5), sendo que aproximadamente 60% tem um vínculo contratual definitivo.  

 

Quadro 5 Distribuição dos inquiridos por vínculo à organização, em número e em 

percentagem. 

Vínculo à organização N.º de inquiridos Percentagem 

Definitivo 89 59,3% 

C. A. P. 25 16,7% 

Contrato Individual Trabalho 1 0,7% 

Contrato Termo certo 35 23,3% 

Total 150 100% 

 

Quanto ao tempo de exercício da profissão (Quadro 6) a amostra é heterogénea. No 

entanto, a maioria dos inquiridos (cerca de 76%) exerce a profissão há menos de 15 anos. O 

tempo médio de exercício da profissão é de cerca de 10 anos.  
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Quadro 6 Distribuição dos inquiridos por antiguidade na profissão, em número e em 

percentagem. 

Antiguidade na profissão N.º de inquiridos Percentagem 

<5 52 35% 

5-14 62 41% 

15-24 20 13% 

25-34 15 10% 

>34 1 1% 

Total 150 100,0 

 

 

A maioria dos inquiridos permanece nesta organização, uma parte significativa da sua 

vida profissional, sendo o tempo de exercício profissional na organização é de 9 anos, valor 

muito semelhante à média de tempo de exercício da profissão. Cerca de 81% dos inquiridos 

está há menos de 15 anos na organização (Quadro 7).  

 

Quadro 7 Distribuição dos inquiridos por antiguidade na organização, em número e em 

percentagem. 

Antiguidade na organização N.º de inquiridos Percentagem 

<5 59 40% 

5-14 61 41% 

15-24 16 10% 

25-34 12 8% 

>34 2 1% 

Total 150 100,0 
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Podemos ainda verificar na nossa amostra que cerca de 52% dos inquiridos responde 

que lhe é compensado o tempo gasto com a formação em serviço. 

 

V.3 CONSISTÊNCIA INTERNA DAS ESCALAS  

Os dados referentes a cada escala foram sujeitos a análise de consistência interna 

(Quadro 8). A consistência final das escalas é em geral aceitável para estudos exploratórios 

(α>0,6) exceptuando a escala de satisfação profissional. A discussão dos resultados é 

apresentada por escala.  

 

Quadro 8 Consistência interna das escalas. 

Escalas Itens iniciais Itens Inicial Final 

Empenhamento organizacional 10 8 0,753 0,782

Envolvimento com o trabalho 6 5 0,674 0,795

Motivação para a formação 8 6 0,604 0,627

Apoio do chefe 8 8 --- 0,929

Apoio dos colegas 4 4 0,643 0,643

Benefícios percebidos 
da formação  

9 7 0,804 0,788

Satisfação profissional 3 3 0,524 --- 

 

Empenhamento organizacional 

Como podemos constatar no Quadro 8, a escala original de “Empenhamento 

organizacional”, era constituída por 10 itens. Eliminamos dois itens para melhorar 

ligeiramente a escala de α= 0,753 para α=0,782. Assim resultou um conjunto de 8 itens que se 

apresentam no quadro 9. O valor médio da escala é de 25,53, com desvio padrão de 5,17.A 

média dos itens é de 3,19, revelando um empenhamento organizacional moderado.   
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Quadro 9  Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável 

empenhamento organizacional 

  _
X  DP 

Eu gostaria de terminar a minha carreira nesta organização. 3,56 1,102

Eu sinto os problemas desta organização como se fossem meus. 2,96 1,009

Eu sinto-me “emocionalmente preso” a esta organização. 3,07 1,136

Esta organização tem muito significado para mim. 3,49 0,833

Eu não sinto uma sensação forte em pertencer a esta organização.  3,25 0,914

Nem que tivesse vantagens em deixar a organização, não tenho motivo para o fazer. 2,77 1,077

Eu sentia-me bem se deixasse a minha organização. 3,16 1,100

Esta organização merece a minha lealdade. 3,26 1,013

 

Em média, os inquiridos demonstram alguma indiferença em relação à organização, 

apesar de também revelarem alguma ligação emocional e o desejo de permanecer na 

organização (Quadro 9).  

 

Envolvimento com o trabalho 

A escala de 6 itens do questionário “envolvimento com o trabalho” apresentava uma 

consistência interna de 0,674. Retiramos 2 dos itens da escala para que sua consistência 

interna melhorasse substancialmente sendo α=0,795 (Quadro 8). O valor médio da escala é 

de 11,29 e o desvio padrão é de 3,07. A média dos itens é de 2,82, sugerido um baixo grau de 

envolvimento no trabalho.   
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Quadro 10  Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável 

envolvimento com o trabalho 

 _
X  DP 

A satisfação principal da minha vida vem do meu trabalho. 2,50 1,035

O que me acontece de mais importante envolve o meu trabalho. 2,47 0,960

Eu vivo e respiro o meu trabalho. 2,47 1,109

Eu envolvo-me com o meu trabalho. 3,84 0,760

 

As médias das variáveis, apresentadas no Quadro 10, sugerem que, em geral, os 

indivíduos mostram distância afectiva do trabalho, parecendo distanciar a sua vida pessoal 

do trabalho. Apesar da distância afectiva demonstrada, a resposta à questão “Eu envolvo- 

-me com o meu trabalho” obtém um elevado grau de concordância, tendo uma média 

próximo de 4, sugerindo que os indivíduos se consideram envolvidos com o trabalho.  

 

Satisfação profissional 

A escala da “Satisfação profissional” apresenta uma consistência interna baixa 

(α=0,524) como podemos verificar no Quadro 8. Iremos assim proceder unicamente à análise 

individual das médias e desvio padrão dos itens constituintes.  

 

Quadro 11   Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável satisfação 

profissional 

 
_
X  

DP 

Em geral, gosto da minha profissão. 4,38 0,989 

Em geral eu gosto do funcionamento do serviço. 3,33 0,902 

Eu estou satisfeito com o meu trabalho. 3,85 0,798 
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De acordo com o Quadro 11, os enfermeiros inquiridos revelam um grande grau de 

satisfação com a profissão. Em menor grau, revelam satisfação com o exercício da mesma. 

Os inquiridos são, em média, neutros em relação ao funcionamento do serviço.  

 

Apoio do Chefe 

 

A escala de 8 itens “Apoio do chefe” apresenta uma excelente consistência interna 

0,929 (Quadro 8) Apresenta um valor médio da escala de 27,37 e um desvio padrão de 6,780. 

A média dos itens é 3,42, indicando uma percepção média do apoio do chefe 

satisfatória/boa.  

 

Quadro 12   Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável “Apoio do 

chefe” 

Podemos verificar no Quadro 12, que, os inquiridos reconhecem ao chefe um papel 

activo na formação em serviço. As respostas sugerem uma relação boa entre chefias e 

subordinados. A análise de cada resposta, às diferentes questões, permite constatar que os 

pontos mais fortes da chefia são a relação destes com os subordinados para ouvir as suas 

dificuldades e a participação activa nas acções de formação.  

 _
X  DP 

Sinto-me confortável em falar das minhas dificuldades com os meus chefes. 3,45 1,027

O meu chefe incentiva a minha participação na formação em serviço. 3,59 1,076

O meu chefe valoriza a minha aprendizagem. 3,43 1,051

O meu chefe discute comigo as minhas necessidades de formação.  3,03 1,039

O meu chefe valoriza a aplicação de conhecimentos novos. 3,55 1,046

O meu chefe facilita os enfermeiros a frequentarem a formação em serviço. 3,41 1,050

O meu chefe, comparado com outros, faz esforço para que a formação em serviço. 3,34 0,975

O meu chefe envolve-se no processo da formação em serviço. 3,57 1,032
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Apoio dos colegas 

Esta escala “Apoio dos colegas” apresenta α= 0,64 (Quadro 8). O valor médio da 

escala é de 14,43, com desvio padrão de 2,426. A média dos itens é de 3,61. 

 

Quadro 13   Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável “Apoio dos 

colegas”. 

  _
X  DP 

Sinto satisfação em trabalhar com os meus colegas. 3,84 0,778

Os meus colegas são resistentes à aplicação de novos conhecimentos. 3,31 1,018

Em geral, os meus colegas vêem a formação como um desperdício de tempo. 2,47 0,895

Os meus colegas são receptivos aos novos conhecimentos. 3,75 0,779

 

Os inquiridos identificam um relacionamento razoável entre os colegas e 

percepcionam um ambiente receptivo à aprendizagem e à formação. O item “os meus 

colegas são resistentes à aplicação de novos conhecimentos” é, nesta escala, o item em que 

os indivíduos expressam menor acordo, sugerindo que a transferência de novos 

conhecimentos para o local de trabalho não é percepcionada.  

 

Motivação para a formação 

A escala “motivação para a formação” era constituída por 8 itens com uma 

consistência interna de 0,604. Para melhorar a consistência da escala retiram-se 2 itens e a 

escala final apresentou α=0,627 (Quadro 8). O valor médio da escala é de 22,29, com desvio 

padrão de 3,03. A média dos itens é de 3,76, revelando, que em média os inquiridos estão 

razoavelmente motivados pela formação em serviço.   
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Quadro 14   Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável motivação 

para a formação 

 

 _
X  DP 

Eu normalmente tenho motivação para adquirir novas competências.  4,01  0,665

Eu acredito que posso melhorar as minhas competências se frequentar mais 

formação 
3,98  0,790

Eu participo pouco na formação em serviço porque já adquiri as competências 

necessárias para a execução do meu trabalho. 
4,19 0,862

Eu estou disposto(a) a investir na formação em serviço para adquirir novas 

competências relacionadas com o meu trabalho actual. 
4,03  0,855

Eu estou disposto(a) a investir na formação em serviço só para adquirir 

competências para me manter actualizada. 
3,39 0,975

Eu estou disposto (a) a adquirir competências na formação em serviço para me 

preparar para uma promoção. 
3,00  1,036

Podemos constatar (Quadro 14) que os enfermeiros estão em geral motivados para a 

formação e percepcionam que a formação em serviço lhes permite obter novas 

competências. A aquisição de novas competências relacionadas com o trabalho parece ser a 

razão determinante da motivação para a formação. Por outro lado, em geral, são menos 

entusiastas em relação a aprenderem apenas para se manterem actualizados e ou para se 

prepararem para promoções.     

 

Benefícios da Formação  

A escala de “benefícios da formação” inicialmente era constituída por 9 itens 

apresentando uma boa consistência interna de 0,804, anularam-se os itens 6 e 8 porque estas 

questões embora formuladas de forma diferente eram iguais, passando a ter uma 

consistência interna de 0,788 (Quadro 8). O valor médio da escala é de 31,78, com desvio 

padrão de 4,792. A média dos itens é de 3,53.  
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Quadro 15   Valores médios ( X ) e desvio padrão (DP) dos itens da variável “benefícios 

da formação em serviço” 

 

  _
X  DP 

A formação em serviço facilita o meu desenvolvimento pessoal e profissional. 3,90 0,833

A formação em serviço desenvolve competências que me ajudam na prestação 

de cuidados. 
4,07 0,715

Eu frequento formação em serviço para adquirir novas competências. 3,92 0,710

A formação em serviço aumenta as minhas oportunidades de progressão de 

carreira. 
3,47 0,974

A formação em serviço ajuda-me a alcançar os meus objectivos de carreira. 3,43 0,781

Uma das razões que me levam a frequentar a formação em serviço é melhorar o 

meu curriculum. 
3,41 0,964

A formação em serviço tem-me ajudado a progredir na carreira. 3,04 0,883

Podemos reforçar a ideia de que os enfermeiros inquiridos parecem associar a 

formação a aquisição de competências (Quadro 15). Os indivíduos percepcionam também 

que a formação contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional. Os inquiridos 

frequentam também formação para progressão na carreira e melhorar o currículo A 

experiência passada em relação aos benefícios parece neutra.  

 

V.4 – ANÁLISE FACTORIAL REALIZADA NAS ESCALAS 

V.4. 1 Teste KMO 

Realizamos em primeiro lugar o teste de validade da análise factorial KMO das escalas 

usadas no questionário, para verificação da medida de adequação das escalas, para 

podermos realizar a análise factorial das referidas escalas. Obtivemos os seguintes 

resultados como podemos verificar no Quadro 16. Todas as escalas são aceitáveis para a 

realização da análise factorial.  
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Quadro 16 Valores do Teste KMO das escalas utilizadas 

Escalas KMO 

Empenhamento Organizacional 0,765 

Envolvimento com o trabalho 0,759 

Motivação para a aprendizagem 0,724 

Apoio do chefe 0,917 

Apoio dos colegas 0,688 

Benefícios percebidos da formação 0,791 

 

V.4. 2 Análise dos factores das escalas 

Empenhamento organizacional 

A análise factorial da escala “Empenhamento organizacional” obteve 2 factores que 

representam 54,05% da variância total, ou seja da informação contida nos itens (Quadro 17). 

O factor 1, que denominamos de “Empenhamento afectivo”, explica 40,58% da variância e 

identifica o envolvimento emocional, com a organização é composto pelos itens “Eu 

gostaria de terminar a minha carreira nesta organização”, “Eu sinto os problemas desta 

organização como se fossem meus”, “Eu sinto-me emocionalmente preso a esta 

organização”, “Esta organização tem muito significado para mim” e “Eu não sinto uma 

sensação forte em pertencer a esta organização” explicam 27,50% da variância. O factor 2, 

ao qual denominamos de “Empenhamento normativo” explica 13,47% da variância e 

identifica o sentido de obrigação de permanecer na organização é composto pelos itens 

“Nem que tivesse vantagens em deixar esta organização, eu não tenho motivo para o fazer”, 

“Eu sentira-me bem se deixasse a minha organização” e “Esta organização merece a minha 

lealdade”.  
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Quadro 17 Explicação da variância total 

Componente  Valores iniciais 

  Total 

% 

Variância 

%Acumulad

a 

1 3,246 40,578 40,578 

2 1,078 13,474 54,051 

3 0,865 10,813 64,864 

4 0,785 9,815 74,679 

5 0,662 8,275 82,954 

6 0,577 7,210 90,164 

7 0,467 5,842 96,006 

8 0,320 3,994 100,000 

Método de extracção: Análise de Componente Principal 

 

Envolvimento com o trabalho 

Após a análise factorial foi identificando um único factor que explica 62,36% da 

variância total.  

Quadro 18 Explicação da variância total 

Componente Valores iniciais 

 Total % Variância %Acumulada 

1 2,494 62,360 62,360 

2 0,810 20,262 82,622 

3 0,410 10,256 92,878 

4 0,285 7,122 100,000 

Método de extracção: Análise de componente principal 
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Motivação para a formação 

Após a análise factorial obtiveram-se 2 factores responsáveis por 59,06% da variância 

total como podemos verificar no Quadro 19. O factor 1 é composto pelos itens “Eu 

normalmente tenho motivação para adquirir novas competências”, “Eu acredito que posso 

melhorar as minhas competências se frequentar mais formação”, “Eu participo pouco na 

formação em serviço porque já adquiri as competências necessárias para a execução do meu 

trabalho” e “Eu estou disposto(a) a investir na formação em serviço para adquirir novas 

competências relacionadas com o meu trabalho actual” que explicam 38,76% da variância e 

que denominamos de “Motivação para adquirir competências”. Em relação ao factor 2, 

inclui itens “Eu estou disposto(a) a investir na formação em serviço só para adquirir 

competências para me manter actualizada” e “Eu estou disposto (a) a adquirir competências 

na formação em serviço para me preparar para uma promoção” que explicam 20,30% da 

variância total e que denominamos por “Motivação para promoção”. 

 

Quadro 19 Explicação da variância total 

 Componente Valores iniciais 

  Total % Variância %Acumulada 

1 2,326 38,765 38,765 

2 1,218 20,300 59,065 

3 0,827 13,791 72,856 

4 0,656 10,936 83,792 

5 0,565 9,420 93,212 

6 0,407 6,788 100,000 

Método de extracção: Análise de Componente Principal 

 

Apoio do chefe 

Após a realização da análise factorial, ficamos com um único componente que 

explica 66,92% da variância total, como podemos verificar no Quadro 20. 
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Quadro 20 Explicação da variância total 

 Componente Valores iniciais 

  Total % Variância %Acumulada 

1 5,354 66,921 66,921 

2 0,742 9,280 76,201 

3 0,467 5,842 82,042 

4 0,418 5,231 87,273 

5 0,367 4,587 91,861 

6 0,262 3,278 95,138 

7 0,237 2,959 98,097 

8 0,152 1,903 100,000 

Método de extracção: Análise de Componente Principal 

 

 

Apoio dos colegas 

A análise factorial da escala “Apoio dos colegas” apresentou 1 componente com 

eigenvalue superior a 1 explicando 49,07% da variância total, como podemos ver no Quadro 

21.  

 

Quadro 21 Explicação da variância total 

Componente Valores iniciais 

  Total % Variância %Acumulada 

1 1,963 49,078 49,078 

2 0,864 21,591 70,668 

3 0,657 16,437 87,105 

4 0,516 12,895 100,000 

Método de extracção: Análise de Componente Principal 
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Benefícios percebidos da formação 

A análise factorial da escala “Benefícios percebidos da formação” resultou em 2 

factores responsáveis por 64,28% da variância total. O factor 1 que identificamos como 

benefícios de “Desenvolvimento pessoal e profissional” é composto pelos itens “A 

formação em serviço facilita o meu desenvolvimento pessoal”, “A formação em serviço 

desenvolve competências que me ajudam na prestação de cuidados” e “Eu frequento 

formação em serviço para adquirir novas competências” que explicam 45,94% da variância. 

O factor 2 que denominamos de benefícios de “Progressão de carreira” é composto pelos 

itens “A formação em serviço aumenta as minhas oportunidades de progressão de carreira”, 

“ A formação em serviço ajuda-me a alcançar os meus objectivos de carreira”, “Uma das 

razões que me levam a frequentar a formação em serviço é melhorar o meu curriculum” e 

“A formação em serviço tem-me ajudado a progredir na carreira” que explicam 18,35% da 

variância como podemos verificar no Quadro 22. 

 

Quadro 22  Explicação da variância total 

Valores iniciais 

Componente Total % Variância %Acumulada 

1 3,215 45,935 45,935 

2 1,284 18,347 64,283 

3 0,771 11,013 75,296 

4 0,574 8,207 83,503 

5 0,478 6,828 90,330 

6 0,372 5,318 95,648 

7 0,305 4,352 100,000 

Método de extracção: Análise de Componente Principal 
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V.5 ANÁLISE BIVARIADA  

V.5.1 Variáveis demográficas e sócio profissionais 

V.5.1.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E SÓCIO PROFISSIONAIS 

O Quadro 23 apresenta os valores estimados do Coeficiente de correlação de Pearson 

das variáveis sócio-demográficas e sócio-profissionais. 

 

Quadro 23 Correlação de Pearson das variáveis sócio-demográficas e sócio-profissionais 

 
Variáveis 
 

 
Idade 

  
Género 

 
Habilitações 

 
Acumula 

 
Antiguidade 

 
Categoria 

 
Vínculo 

 Género -0,152       

Habilitações  -0,252(**) -0,045      

Acumula   -0,164(*) 0,294(**) -0,020     

Antiguidade 0,924(**) -0,143 -0,283(**) -0,173(*)    

Categoria 0,333(**) -0,082 0,191(*) -0,254(**) 0,325(**)   

Vínculo 0,681(**) -0,158 -0,177(*) -0,073 0,732(**) 0,254(**)  

 Civil 0,428(**) 0,012 -0,094 0,039 0,166(*) 0,075 0,610(**) 

** 0.01 significância; * 0 .05 significância 

 

Como se pode verificar, os enfermeiros mais velhos têm menores habilitações 

académicas (r=-0,252; p<0.01), e como esperado, tendem a ter uma categoria profissional 

superior (r=0,222; p<0.05) e maior estabilidade profissional (r=0,681, p<0.01). Antiguidade, o 

estado civil e idade estão naturalmente associadas. Os profissionais mais velhos em média 

acumulam menos do que os mais novos Os enfermeiros do sexo masculino tendem a 

acumular mais. Não existem diferenças estatisticamente significantes nas outras variáveis 

observadas em relação ao sexo dos enfermeiros. Os enfermeiros com mais categoria 

profissional tendem a ter vínculos definitivos com a organização.  

O Quadro 24 apresenta os valores estimados do coeficiente de Correlação de Pearson, 

relativamente às variáveis sócio-demográficas, sócio-profissionais e organizacionais.  
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Quadro 24  Correlação de Pearson das variáveis sócio-demográficas, profissionais e 

organizacionais 

** 0.01 Significância  ; * 0.05  Significância  

 
Variáveis  
 

 
Idade 

 

 
Género 

 

 
Civil 

 

 
Habilitações 

  

 
Acumula 

  

 
Antiguidade 

 

 
Categoria 

 

  
Vínculo 

 
         

Rotatividade -0,242(**) -0,063 -0,159 0,118 0,013 -0,189(*) -0,092 -0,224(**) 

Envolvimento com o trabalho 0,167(*) -0,062 -0,058 -0,094 -0,006 0,110 0,013 -0,065 

Apoio do chefe 0,109 0,020 0,039 -0,125 -0,046 0,106 0,104 0,068 

Apoio dos colegas 0,067 -0,018 0,016 -0,157 0,163(*) 0,063 -0,083 0,043 

Empenhamento 

Organizacional 
0,282(**) -0,047 0,094 -0,126 0,024 0,226(**) 0,189(*) 0,138 

Empenhamento afectivo 0,308(**) -0,058 0,107 -0,094 -0,023 0,258(**) 0,229(**) 0,156 

Empenhamento 

Normativo 
0,161(*) -0,016 0,048 -0,132 0,082 0,113 0,077 0,071 

 

Os profissionais mais velhos apresentam-se mais envolvidos com o trabalho (r=0,167; 

p<0,05) e muito empenhados na organização (r=0,282;p<0,01), seja empenhamento afectivo 

(r=0,308;p<0,01) seja normativo (r=0,161;p<0,05). Existe evidência de associação entre o 

tempo de serviço e o empenhamento organizacional (r=0,226; p<0,01). Os profissionais mais 

antigos manifestam maior empenhamento afectivo pela sua organização (r=0,258; p<0,01).  

Não existe evidência de diferenças significativas entre sexos, estado civil ou 

habilitações. Indivíduos com mais antiguidade e de categoria profissional superior tendem a 

reportar maior empenhamento afectivo com a organização.  
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V.5.1.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS, SÓCIO-PROFISSIONAIS, MOTIVAÇÃO E 

PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS  

Quadro 25 Correlação de Pearson das variáveis sócio-demográficas, motivação e 

percepção de benefícios  

Variáveis Idade Género 

 

Civil Hab.  Acumula Antiguidade Categoria  Vínculo 

Motivação para formação -0,170(*) -0,002 -0,056 0,102 0,101 -0,195(*) 0,055 -0,203(*) 

Motivação para adquirir 

competências 
-0,084 -0,037 -0,036 0,139 0,008 -0,115 0,183(*) -0,134 

Motivação para  

A promoção 
-0,206(*) 0,053 -0,055 -0,013 0,187(*) -0,208(*) -0,171(*) -0,196(*) 

Benefícios percebidos 

formação 
-0,191(*) -0,035 

 

0,003 
0,015 0,075 -0,234(**) -0,111 -0,211(**) 

Benefícios de 

desenvolvimento pessoal e 

profissional 

-0,048 -0,052 
 

0,032 
0,062 -0,022 -0,068 0,118 -0,054 

Benefícios de progressão de 

carreira 
-0,245(**) -0,014 -0,018 -0,022 0,125 -0,293(**) -0,245(**) -0,268(**) 

** 0.01 significância  ; *  0.05 significância  

 

Como podemos verificar no referido Quadro 25, os profissionais com mais idade 

parecem ter, em média, menor motivação para a formação (r=-0,170; p<0,05) e 

percepcionam menos benefícios (r=-0,191; p<0,05), em particular benefícios de progressão 

de carreira (r=-0,245; p<0,01).  Estes resultados suportam a hipótese de que a idade 

determina a motivação para a formação. É difícil interpretar esta associação, já que a idade 

está associada com outros factores como a estabilidade e a experiência, deste modo os 

profissionais com mais tempo de serviço encontram-se menos motivados para participarem 

em acções de formação (r=-0,195; p<0,05). Os profissionais com mais tempo de serviço são 

os que demonstram menor expectativa de benefícios ao participarem na formação (r=-0,234; 

p<0,01), mais concretamente benefícios de carreira (r=-0,293; p<0,01). Em relação ao vínculo 

laboral dos profissionais à instituição, os enfermeiros que apresentam vínculo laboral 

precário estão, em média, mais motivados para a formação. Não existe evidência de uma 

associação forte e estatisticamente significante entre as variáveis de género, estado civil e 

níveis de habilitação e as variáveis de motivação e percepção de benefícios. Os enfermeiros 

com maior categoria profissional estão, em média, mais motivados para a aquisição de 
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competências (r=0,183; p<0,05), mas menos para a promoção ou seja existe uma associação 

negativa entre a variável “categoria” e a “motivação para a promoção” (r=-0,171; p<0,05). 

Além do mais, profissionais com maior categoria tendem a percepcionar menores 

benefícios de progressão de carreira (r=-0,245; p<0,01).  

 

V.5.1.3. Associação entre as variáveis sócio-demográficas, sócio-profissionais e 

participação  

Quadro 26 Correlação de Pearson das variáveis demográficas, profissionais e 

participação na formação 

 
Variáveis 
 

 
Idade 

 

 
Género 

 

 
Civil 

 

 
Habilitações 

  

 
Acumula  

 

 
Antiguidade 

 

 
Categoria 

 

  
Vínculo 

 
Participação  -0,162(*) -0,064 0,108 0,156 0,007 -0,131 0,115 -0,007 

Nº de acções  0,138 -0,092 -0,068 0,042 -0,113 0,192(*) 0,223(*) 0,000 

** 0.01 significância  ; *    0.05  significância  

 

Os resultados (Quadro 26) sugerem uma associação negativa entre a participação na 

formação e a “idade” dos enfermeiros (r=-0,162; p<0,05), isto é as pessoas mais velhas 

tendem a participar menos em acções de formação(Hipótese H1a). Não existe, no entanto, 

evidência que de entre os que participam, a idade seja determinante do número de acções 

frequentadas. Nenhum outro factor demográfico e/ou sócio-profissional parece afectar a 

participação, pelo que as outras hipóteses enunciadas não se comprovam empiricamente. 

Apesar de não termos encontrado evidência de que a antiguidade e categoria 

profissional estejam relacionados com a probabilidade de os profissionais frequentarem 

pelo menos uma acção de formação em serviço, de entre os que frequentam os resultados 

sugerem que os indivíduos com mais anos de profissão (r=0,192; p<0,05)  e com categoria 

profissional mais elevada tendem a frequentar um maior número de acções (r=0,223; 

p<0,01).  
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V.5.2 Variáveis organizacionais 

 V.5.2.1. Associação entre as variáveis organizacionais 

 

Quadro 27 Correlação de Pearson entre as variáveis organizacionais 

Variáveis 

Envolvimento 

com o trabalho 

Apoio   

chefe 

Apoio 

colegas Rotatividade 

Empenhamento 

organizacional 

Empenhamento 

afectivo  

Apoio do chefe -,037     

Apoio dos colegas -,012 ,265(**)    

Rotatividade -,049 -,413(**) -,114   

Empenhamento 

organizacional 
,289(**) ,386(**) ,209(*) -,269(**)  

Empenhamento 

afectivo 
,271(**) ,289(**) ,187(*) -,224(**) ,911(**) 

Empenhamento 

normativo 
,227(**) ,402(**) ,175(*) -,250(**) ,820(**) ,511(**)

** 0.01 significância  ; *  0.05 significância  

 

Podemos verificar no Quadro 27 que existe uma associação entre os enfermeiros mais 

envolvidos com o trabalho, e os mais empenhados com a organização (r=0,289; p<0,01) quer 

se trate de empenhamento afectivo (r=0,271; p<0,01) ou empenhamento normativo (r=0,227; 

p<0,01). Os indivíduos que percepcionam maior apoio dos chefes também se mostram mais 

empenhados com a organização (r=0,386; p<0,01) quer seja empenhamento afectivo (r=0,289; 

p<0,01) ou seja empenhamento normativo (r=0,402; p<0,01). Verifica-se ainda que os 

profissionais que percepcionam apoio do chefe apresentam menos rotatividade na 

organização (r=-0,413; p<0,01), verificando-se o mesmo com os indivíduos mais 

empenhados com a organização (r=-0,269;p<0,01) quer seja empenhamento afectivo          

(r=-0,224;p<0,01) ou empenhamento normativo (r=-0,250;p<0,01).  
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V.5.2.1 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS, MOTIVAÇÃO E PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS  

Quadro 28 Correlação de Pearson das variáveis organizacionais, motivação e percepção 

de benefícios 

Variáveis 

Apoio do 
chefe 

Apoio dos 
colegas 

Envolviment
o com 
trabalho 

Rotatividade Empenhamento 
organizacional 

Empenhamento 
afectivo 

Empenhamento 
normativo 

Motivação para 

formação 
0,197(*) 0,249(**) 0,263(**) -0,072 0,176(*) 0,141 0,170(*) 

Motivação para 

adquirir 

competências 

0,276(**) 0,216(**) 0,255(**) -0,187(*) 0,241(**) 0,141 0,208(*) 

Motivação para  

A promoção 
-0,033 0,160 0,130 0,145 -0,022 -0,045 0,018 

Benefícios 

percebidos 

formação 

0,100 0,295(**) 0,318(**) -0,007 0,121 0,090 0,128 

Benefícios de 

desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

0,246(**) 0,312(**) 0,248(**) -0,137 0,171(*) 0,176(*) 0,111 

Benefícios de 

progressão de 

carreira 

-0,030 0,209(*) 0,287(**) 0,087 0,055 0,006 0,108 

** 0.01 significância ; * 0.05  significância  

 

No Quadro 28 apresentamos os valores estimados do coeficiente de Pearson entre as 

variáveis organizacionais, motivação e percepção de benefícios.  

Os indivíduos que percepcionam maior apoio do chefe revelam também maior 

motivação para a formação (r=0,197; p<0,05), em particular na dimensão de adquirir 

competências (r=0,276; p<0,01). A variável apoio do chefe está também associada à 

percepção de que a formação permite desenvolvimento pessoal (r=0,246; p<0,05). De igual 

maneira, o apoio percebido dos colegas parece associado a uma atitude positiva face à 

formação. Os indivíduos com melhor percepção do apoio dos colegas parecem mais 

motivados para a formação (r = 0,249; p<0,001) e reconhecer mais benefícios da formação   

(r = 0,295, p<0,01) . Estes resultados sugerem que o clima organizacional de suporte à 

formação tem um impacto positivo na percepção da formação nos indivíduos.  
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De acordo com o coeficiente de Pearson estimado, os profissionais mais envolvidos 

com o trabalho são os que estão mais motivados para a formação, em particular para 

adquirir competências (r=0,255; p<0,01). O coeficiente estimado na dimensão “motivação 

para promoção” é positivo mas não estatisticamente significante. Esta variável também se 

encontra correlacionada com os benefícios que os profissionais esperam usufruir da 

participação em acções de formação (r=0,318; p<0,01).  

Os resultados sugerem que os profissionais com maior empenho na organização são 

os que apresentam maior motivação para a adquirir competências (r=0,241; p<0,05). Esta 

evidência confirma-se apenas na dimensão do empenhamento normativo.  

O empenho organizacional também se relaciona positivamente com a percepção de 

benefícios da formação, mas os coeficientes não são estatisticamente significantes.  

 

V.5.2.2 ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS ORGANIZACIONAIS E PARTICIPAÇÃO  

Quadro 29 Correlação de Pearson das variáveis organizacionais e a participação           

na formação 

Variáveis 

  
Tempo  
Compensado

 
Apoio 
do chefe 

 
Apoio 
dos 
colegas 

 
Envolvimento 
com trabalho 

 
Rotatividade 

 
Empenhamento 
organizacional 

 
Empenhamento 
afectivo 

 
Empenhamento 
normativo 

Participação 0,238(**) 0,198(*) 0,047 -0,036 -0,094 0,033 0,018 0,044 

Nº acções -0,119 -0,014 -0,185 0,061 -0,002 0,084 0,103 0,031 

** 0.01 significância ; *  0.05 significância  

 

No Quadro 29 podemos ver a associação entre as variáveis organizacionais, a 

participação e o número de acções frequentadas.  

Podemos verificar que existe uma associação positiva entre a variável “Apoio do 

chefe” e a decisão de participação em acções de formação (r=0,198; p<0,05), confirmando-se 

a hipótese H3b formulada. Não existe, no entanto, evidência estatística de que a percepção 

de apoio dos chefes esteja relacionada com o número de acções em que participa; o 

coeficiente é muito pequeno, com sinal contrário ao esperado e não é estatisticamente 

significante Em relação à variável “Tempo compensado” podemos verificar uma associação 

positiva com a participação em acções de formação (r=0,238; p<0,01), mas não há evidencia 

estatística de um maior participação em número de acções. Mais surpreendentemente não 
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encontramos nenhuma associação entre o apoio dos colegas e a decisão de participação e 

número de acções frequentadas, não se confirmando a hipótese H3c. Apesar da maior 

motivação para a formação não encontramos, associação entre envolvimento no trabalho e 

variável participação em acções de formação não se verificando assim a hipótese H3e; os 

coeficientes estimados são pequenos e não são estatisticamente significantes. Verifica-se 

ainda que o empenhamento organizacional não se correlaciona com a participação na 

formação em serviço; o coeficiente estimado é pequeno e não é estatisticamente 

significante.   

 

V.5.3 Variáveis percepção, motivação para a formação e dos benefícios 

Quadro 30 Correlação de Pearson das variáveis percepção motivação para a formação e 

dos benefícios 

Variáveis 

Motivação para 
adquirir 

competências 
Motivação para a 
promoção 

Motivação 
para formação 

Benefícios 
percebidos 
formação  

Benefícios de 
desenvolvimento 

pessoal e 
profissional 

Motivação  

para a promoção 
0,179(*)     

Motivação  

para formação 
0,867(**) 0,646(**)    

Benefícios percebidos  

formação 
0,475(**) 0,423(**) 0,583(**)   

Benefícios de desenvolvimento 

pessoal e profissional 
0,569(**) 0,153 0,519(**) 0,785(**)  

Benefícios de progressão de 

carreira 
0,288(**) 0,508(**) 0,480(**) 0,899(**) 0,434(**) 

** 0.01 significância ; * 0.05 significância  

 

A informação do quadro 30 sugere alguns aspectos interessantes. Em primeiro lugar, 

evidencia que a correlação entre as duas dimensões de motivação para a formação é, como 

esperada, positiva mas fraca (r= 0,179, p<0,05). Isto significa que os indivíduos não parecem 

estar simultaneamente motivados pelo aumento das suas competências e pela sua 

progressão na carreira. Existe uma forte associação entre motivação e percepção de 

benefícios (r=0,583, p<0,01). A tendência para separar aquisição de competências e 

promoção é relativamente menos evidente quando os indivíduos se referem aos benefícios 
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esperados da formação. Os indivíduos motivados para o aumento de competências são 

também, os que em média, salientam os benefício em termos de desenvolvimento pessoal e 

profissional (r = 0,569, p<0,01). De igual modo os indivíduos com maior motivação para a 

promoção tendem a reconhecer mais os benefícios da formação para a progressão na 

carreira (r = 0,508; p <0,05). 
 

Quadro 31  Correlação de Pearson das variáveis motivação para a formação, percepção 

de benefícios e participação na formação 

Variáveis 

Motivação 

para formação  
Motivação para 

adquirir 

competências 

Motivação 

para  

promoção 

Benefícios 

percebidos 

formação  

Benefícios de 

desenvolvimento pessoal 
e profissional 

Benefícios de 

progressão de 

carreira  

Participação 0,212(**) 0,243(**) 0,047 0,102 0,110 0,070 

Nº de acções -0,140 -0,090 -0,138 -0,121 -0,049 -0,138 

** 0.01 significância; * 0.05 significância  

 

O Quadro 31 apresenta os valores estimados do coeficiente de Pearson, relativamente 

à associação entre as variáveis motivacionais e às de percepção dos benefícios e a 

participação na formação. Podemos verificar que existe evidência de associação entre a 

variável “motivação para a formação” e a “participação” (r=0,212; p<0,01), em particular a 

“motivação para adquirir competências” (r=0,243; p<0,01). Este resultado, esperado pela 

literatura, confirma a hipótese H4a, que os indivíduos com maior motivação para a 

formação participação. No entanto, não encontramos associação entre a motivação para a 

formação e o número de acções frequentadas, como esperávamos.   

Não se verifica associação estatisticamente significante entre os benefícios percebidos 

da formação e a participação em acções de formação/número de acções de formação. Os 

coeficientes de Pearson estimados entre a participação e a percepção de benefícios mostram 

um impacto pequeno e não são estatisticamente significantes.  
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V.6 ANÁLISE MULTIVARIADA 

O Quadro 32 apresenta as variáveis independentes dos diferentes modelos estimados.  

 

Quadro 32 Variáveis independentes dos modelos estimados 

Modelo 1* Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 

 Género Modelo 1 Modelo 2 Modelo 2 

Idade Apoio do chefe Motivação para formação Motiv. p/ adquirir competências 

Habilitações Benefícios**  Motivação para promoção 

 Civil Tempo compensado   

 Rotatividade Empenhamento***   

Acumula Apoio colegas   

Vínculo Envolvimento   

Categoria    

(*) Anos de serviço, anos de hospital não incluídos por multicolinearidade com idade 

(***) Também foi estimado um modelo com variáveis benefício pessoal, beneficio carreira. Não apresentado 

 (***) Também foi estimado um modelo com variáveis empenhamento normativo e afectivo. Não apresentado 

 

O Quadro 32 apresenta os resultados dos modelos estimados para a probabilidade dos 

enfermeiros participarem em alguma acção de formação.  

A probabilidade de frequentar pelo menos uma acção de formação em serviço está 

positivamente relacionada com o estado civil e negativamente com a idade. Nenhuma outra 

variável sócio-demográfica tem significância estatística. Note-se no entanto que a variável 

habilitações parece positivamente associada à participação, indiciando que pessoas com 

mais formação académica estão mais dispostas a participar mas o resultado não é 

estatisticamente significante aos níveis convencionais.  

Quando o modelo (Modelo 2) controla para factores organizacionais, apenas a 

variável “tempo compensado” e “apoio do chefe” ficam no modelo após a regressão 

“stepwise”. Ambas as variáveis são positivas indiciando que um clima favorável à 
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formação na organização leva a uma maior probabilidade dos indivíduos participarem na 

formação.  

Os coeficientes estimados são robustos à introdução das variável de motivação, 

sugerindo que a motivação não é mediadora da probabilidade de participar em pelo menos 

uma acção, não confirmando a nossa hipótese inicial. O coeficiente da motivação é 

positivo, como esperado, mas não é estatisticamente significante. No entanto, quando o 

modelo controla para os diferentes factores de motivação os coeficiente estimado para 

“Motivação para adquirir competências” é positivo e estatisticamente significante ao nível 

de significância de 5%. O resultado sugere que a motivação para adquirir competências 

determina positivamente a probabilidade de participar. 

 

Quadro 33 Determinantes da participação em pelo menos uma acção de formação 

 (1) (2) (3) (4) 
 Participação Participação Participação Participação 
Género -0.392 -0.611 -0.584 -0.603 
 (0.291) (0.315) (0.322) (0.320) 
Idade -0.041 -0.044 -0.042 -0.049 
 (0.016)** (0.017)** (0.017)* (0.016)** 
Habilitações   0.445 0.506 0.458  
 (0.326) (0.337) (0.341)  
 Civil 0.628 0.796 0.804 0.792 
 (0.261)* (0.286)** (0.290)** (0.288)** 
Rotatividade -0.465    
 (0.263)    
Apoio do chefe  0.381 0.350 0.298 
  (0.155)* (0.160)* (0.162) 
Tempo compensado  0.713 0.702 0.705 
  (0.260)** (0.262)** (0.261)** 
Motivação para a formação    0.378  
   (0.240)  
Motivação para adequirir competências    0.423 
    (0.205)* 
Constante 1.732 -1.192 -2.440 -0.988 
 (1.409) (1.318) (1.545) (0.964) 
Pseudo R2 0.0939 0.1769 0.1913 0.1872 
Numero de observações  150 150 150 150 

Desvio padrão em parêntesis      
** 0.01 significância  ; *  0.05  significância      
 
 

O Quadro 33 apresenta os coeficientes estimados através de um modelo de contagem. 

Em geral os modelos são pouco explicativos, sendo os seus R2 muito baixos. O resultado 

  59



pode ser em parte explicado pelo pequeno número de observações nesta sub-amostra. Além 

de mais o método “stepwise” não retém a maioria das variáveis na regressão, sugerindo 

problemas nos nossos modelos.  

Os coeficientes estimados sugerem que os enfermeiros mais velhos participam mais e 

que os indivíduos que reconhecem maior apoio dos colegas participam menos. Nenhuma 

outra variável parece explicar o número de acções frequentado. Estes resultados vão contra 

a nossa intuição e hipóteses 

 

Quadro 34 Determinantes do número de acções frequentadas 

 (1) (2) 
 Civil -0.241 -0.264 
 (0.145) (0.141) 
Idade 0.019 0.020 
 (0.009)* (0.009)* 
Apoio dos colegas  -0.238 
  (0.102)* 
Tempo compensado  -0.180 
  (0.125) 
Constante 0.743 1.657 
 (0.269)** (0.436)** 
Pseudo-R2 0.010 0.026 
Número de observações 112 112 

Desvio padrão entre parêntesis     
** 0.01 significância  ; *  0.05  significância      
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CAPÍTULO VI - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente estudo procurou estudar os factores determinantes da participação 

voluntária em acções de formação em serviço. Neste capítulo procuramos dar sentido aos 

resultados encontrados com base nas respostas dos enfermeiros obtidas no questionário 

(Anexo). Pretendemos neste capítulo descrever os resultados que se consideram mais 

evidentes, sobretudo mais pertinentes para as hipóteses formuladas e relaciona-los com a 

literatura.  

No nosso estudo verificamos que os enfermeiros do Centro Hospitalar de 

Gaia/Espinho E.P.E. revelam alguma ligação emocional e desejo de permanecer na 

organização embora manifestem alguma indiferença pela mesma. Em relação ao seu 

envolvimento com o trabalho as suas respostas não são muito consistentes. Quanto ao grau 

de satisfação os inquiridos manifestam-se satisfeitos com a profissão mas mostram-se 

neutros em relação ao funcionamento do seu serviço. Verifica-se assim que existe uma boa 

relação com a chefia e que este tem um papel activo na formação em serviço, valorizando-a 

e incentivando a sua participação, embora os enfermeiros salientem a necessidade de 

avaliação de necessidades de formação. Estes resultados contradizem o estudo de Dias 

(2004) em que refere que os chefes tendem a não assumir a responsabilidade de gestores de 

formação em serviço, deixando essa tarefa e responsabilidade ao cuidado do enfermeiro 

formador em serviço. Os inquiridos revelam nas suas respostas um relacionamento razoável 

com os colegas. Referem que os colegas valorizam os novos conhecimentos adquiridos na 

formação, embora não percepcionem a transferência da aprendizagem para o local de 

trabalho. Em relação à motivação o nosso estudo percepciona que os enfermeiros estão 

motivados a participarem na formação em serviço o que lhes permitem adquirir novas 

competências.  

Os inquiridos parecem percepcionar benefícios da formação para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e também para a sua progressão de carreira. Estes 

resultados vão de encontro aos estudos de Noe e Wilk (1993), Sousa (2003) e Dias (2004). De 

acordo com os resultados, os enfermeiros mais novos parecem mais motivados para 

participarem em acções de formação em serviço confirmando-se assim a hipótese H1a 

formulada. Este resultado está de acordo com os estudos de Martocchio (1994), Greenhalgh 
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e Stewart (1987) e Birdi, Allan e Warr (1997). As hipóteses H1b (variável género) e H1c 

(variável habilitações académicas) não obtiveram resultados estatisticamente significativos 

contrariando assim estudos como Green (1993), Green e Zanchi (1997) que indicavam que os 

trabalhadores do sexo masculino são mais propensos a participar em acções de formação. 

Os resultados contrariam também Birdi, Allan e Warr (1997); Green (1993) e Bludell et al. 

(1996) que mostraram que os indivíduos com um nível de educação superior sentem-se mais 

confiantes em aprender e a transferir essa aprendizagem. Em relação às hipóteses 

relacionadas com as características sócio-profissionais, podemos verificar que são os 

enfermeiros que apresentam vínculo laboral precário os mais motivados para a formação, 

percepcionam benefícios com a formação, principalmente benefícios de carreira. Estes 

resultados também convergem para os resultados de Sousa (2003). Sousa (2003) concluiu 

que estes profissionais necessitam de enriquecer o seu currículo para se poderem estabilizar 

profissionalmente. No nosso trabalho não se confirmou a referida hipótese H2a uma vez 

que não encontramos evidência estatística entre a precariedade do vínculo e a participação 

na formação. Ao analisarmos a variável categoria profissional e antiguidade na profissão 

não verificamos evidência estatística com a participação em acções de formação mas 

encontramos associação estatística com o número de acções frequentadas. Assim sendo, 

não se verificam as hipóteses H2b e H2c.   

A literatura sugere que os profissionais tendem a participar mais em acções de 

formação quando percepcionam os seus benefícios (pessoais e profissionais e/ou de 

progressão de carreira). No nosso estudo não encontramos evidência estatística entre os 

benefícios esperados com a formação e a participação em acções de formação, não se 

confirmado a hipótese H3a. Concluímos, no entanto, que existe uma associação positiva 

entre os benefícios esperados pelos enfermeiros e a motivação para a formação, quer seja 

motivação para adquirir competências ou motivação para a promoção o que não confirma 

os estudos de Noe e Wilk (1993), Sousa (2003) e Dias (2004).  

São os profissionais que percepcionam o apoio do chefe que se apresentam mais 

motivados para participarem na formação em serviço, em particular na dimensão da 

motivação por adquirir competências, são também estes que percepcionam que a 

participação na formação lhes permite desenvolvimento pessoal e profissional. Verificamos 

que existe uma associação positiva entre a variável “apoio do chefe” e a decisão em 
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participar em acções de formação confirmando-se assim a hipótese H3b. Estes resultados 

estão de acordo com os trabalhos de Noe e Wilk (1993), Facteau et al. (1995) e Tharenou 

(1997). No nosso estudo pudemos verificar que, em média os enfermeiros que sentem mais 

apoio dos colegas são os que estão mais motivados para participarem em acções de 

formação e percepcionam que essa formação lhes traz benefícios, embora não se tenha 

verificado no nosso estudo, a hipótese H3c, não existe evidência estatística entre a variável 

“apoio dos colegas” e a participação na formação. Uma das variáveis por nós estudadas foi 

a compensação do tempo de formação em serviço, sendo esta muitas vezes fora do horário 

laboral, existem serviços que compensam os enfermeiros por esse tempo. Em relação a esta 

variável existe uma associação forte com a participação na formação verificando-se assim a 

hipótese H3f.  

Os estudos de Noe e Schmitt (1986) Colquitt et al. (2000) referem que os profissionais 

mais envolvidos com o trabalho tendem a participar mais em acções de formação. Não 

encontramos evidência desta associação no nosso estudo ou seja não se verifica a hipótese 

H3e. Verificamos ainda que os profissionais de enfermagem mais envolvidos com o 

trabalho manifestam uma associação positiva entre a motivação, para adquirir 

competências, e a participação em acções de formação encontrando-se de acordo com o 

estudo de Mathieu et al. (1993). Podemos também verificar que os enfermeiros mais 

envolvidos com o trabalho também percepcionam usufruir benefícios com a participação. O 

empenhamento organizacional foi um dos factores estudados por vários autores como 

facilitador de participação em acções de formação, os profissionais mais empenhados 

participam mais em acções de formação. Esta foi uma das dimensões estudadas na nossa 

investigação que não se veio a confirmou com os nosso dados, isto é não obtivemos 

evidência estatística da associação entre empenhamento organizacional e a participação em 

acções de formação ou seja não se verificou a H3d. Carlson et al. (2000), Bartlett (1999), 

Facteau et al. (1995) e Mathieu et al. (1997) tinham encontrado uma forte associação. Por 

outro lado, no nosso estudo o empenhamento organizacional aparece positivamente 

associado com a motivação para a formação em especial com a motivação para adquirir 

competências, com as variáveis de suporte organizacional e envolvimento com o trabalho 

ou seja os enfermeiros mais empenhados também se encontram mais envolvidos com o 

trabalho. A motivação para a formação encontra-se no nosso estudo associada 
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positivamente com a participação em acções de formação em especial a motivação por 

adquirir competências verificando-se assim a H4a, embora não se verifique evidência 

estatística com o número de acções de formação.  

Em geral os resultados da análise multivariada são pouco conclusivos. Não 

conseguimos encontrar, na análise multivariada os determinantes do número de acções e 

participação. Por outro lado, não há evidência de que a motivação seja uma variável 

mediadora o que não vem confirmar a nossa H4b. 

 

Limitação do estudo  

Uma importante limitação do estudo é que a sua amostra é de conveniência. Os dados 

foram recolhidos em apenas um hospital. Esta circunstância torna a interpretação estatística 

e a generalização dos resultados difícil. 

A consistência das escalas é inferior à dos estudos em que as escalas se baseiam, 

sugerindo que as escalas devem ser adaptadas ao caso do sector da saúde e a Portugal. Estes 

resultados podem resultar ainda de pouca consistência nas respostas, sugerindo que a 

administração de questionário deva ser mais cuidadosa, presencial e com incentivos aos 

indivíduos para responderem com veracidade e consistência (incentivos difíceis de criar). 

Uma segunda importante limitação do estudo é que ele apenas analisa correlações entre 

variáveis e é difícil concluir sobre a causalidade. As especificações econométricas só 

podem ser vistas como um trabalho preliminar. Em trabalhos futuros devem ser realizados 

testes as diferentes especificações alternativas. Em especial a hipótese comportamental que 

motiva a estimação de um modelo de dois passos deve ser avaliada. 
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Questionário 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS ENFERMEIROS  

A PERSPECTIVA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Maria Luísa Gonçalves Guerra 
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Ex.ma (o) Colega: 

 

No âmbito do Mestrado em Gestão Pública e Autárquica Universidade de Trás-os-montes e Alto Douro, 

pretendo realizar uma dissertação sobre “Formação Profissional dos Enfermeiros A Perstectiva do 

Profissional de enfermagem”. Dada a crescente importância da formação em serviço no contexto 

hospitalar, entendi ser relevante estudar os processos de formação nas unidades hospitalares e como estes 

são percepcionados e avaliados pelos profissionais de enfermagem. Para poder concretizar este estudo 

necessito da sua colaboração, a qual desde já agradeço. 

As respostas ao inquérito demorarão cerca de 15 dias.  O inquérito  é anónimo e de utilização restrita ao 

presente estudo.  

 

 

 

INSTRUÇÔES PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

 

1- O questionário é anónimo e absolutamente confidencial. Por favor, não assine o inquérito 

2- As afirmações recolhidas destinam-se a tratamento estatístico, exclusivamente para este 

estudo 

3- Leia ,por favor, com atenção todas as questões antes de responder. 

4- Responda  às questões com o máximo de sinceridade. O sucesso deste estudo depende das 

suas respostas 

5- Por favor não deixe nenhuma questão por responder. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           A Colega agradecida 

 

                                                                                                _______________________________ 
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GRUPO I – Dados Pessoais 

 

1 – Qual o seu sexo?      1 - Masculino……….    2 - Feminino….........  

2 – Qual a sua idade?________ Anos. 

3 – Qual o seu estado civil? 

1 - Solteiro……………………………………         

2 - Casado…………………………………….          

3 - União de facto…………………………….        

4 - Divorciado………………………………...         

5 - Viúvo………………………………. ……       

6 - Quais as suas habilitações académicas (indicar a maior)? 

1 - Curso de Enfermagem Geral………………………       

2 - Bacharelato em Enfermagem………………………     

3 - Licenciatura em Enfermagem…………………….       

4- Mestrado em Ciências de Enfermagem…………… 

5 - Mestrado em outras áreas…………………………. 

6 - Doutoramento........................................................... 

7 - Outras _____________ 

 

GRUPO II – Situação Profissional 
 

1 – Há quantos anos exerce a profissão? ____________ anos. 

2 – Qual o seu vinculo à instituição? 

1 – Definitivo........                  2 –Contrato Administrativo de Provimento......... 

3 – Contrato Individual de Trabalho........         4 – Termo Certo........ 

5 – Tempo Indeterminado.......                           5 – Outro..........              Qual? ________________ 

3 -  Qual a sua categoria Profissional actual? 

1 – Enfermeira (o)…………………………. 

2 – Enfermeira (o) graduada (o).................... 

3 – Enfermeira (o) Especialista……………… . Especialidade__________ 

4 – Enfermeira (o) chefe...................................  

5- Enfermeira (o) supervisor (a)................ 

 

4 – Há quantos anos está na categoria? __________ 

5 – Há quantos anos trabalha neste  Hospital?____________ 

6 – Há quantos anos trabalha neste Serviço? ________ 

 

7 - Acumula funções fora do seu local de trabalho? 
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   1 -Sim………                 2 - Não………..              

8 – Assinale a afirmação que melhor descreve a sua intenção nos próximos 2 anos.  

1 - Reforma / abandonar a enfermagem........................ 

2 - Mudar de local de trabalho.................................. 

3- Progredir na carreira............................................. 

 

Grupo III – Formação em Serviço  

 

1 - Quantas acções de formação fez no ano anterior. ________________. 

 
2 - Dê-nos a  sua melhor estimativa sobre a sua frequência em formação em serviço no ano anterior. 

1- Menos de 25% das formações realizadas no seu serviço....................................... 

2- 25% a 50 % das formações realizadas no seu serviço…………………......... 

3- 50% a 75/ das formações realizadas no seu serviço…………………............ 

4- 75% a 100%  das formações realizadas no seu serviço………………….............. 

 

3 - Considera o número e o tipo de formação em que participou: 

1- Adequado................................... 

2- Insuficiente................................. 

3- Exagerado.................................. 

 

4 - Áreas das acções de formação  em que participou:  

1 - Introdução de novas tecnologias..................... 

2- Apoio psicológico doente / família.................. 

3- Lidar com a dor/morte..................................... 

4- Controle de infecção........................................ 

5- Gestão dos serviços.......................................... 

6- Outras_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5- Frequenta mais formações em serviço, quando:  

1 – Se encontra em horário laboral…………………………. 

2 – Em dias de trabalho mas fora do horário laboral………. 

3 – Em dias de folga………………………………………… 

6-  0 tempo que disponibiliza com a formação em serviço é lhe compensado. 

1 – Sim………               2 – Não……….          

6.1 – Se sim, como? 

1 – Dia de folga……………………………………… 

2 – Desconta nas horas de trabalho semanal…………3 –  
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Grupo IV - Seguidamente são apresentadas uma série de afirmações sobre a sua opinião 

relativamente à formação em serviço. Cada afirmação é acompanhada de uma escala de 1 a 5. Por 

favor, assinale com uma cruz, no quadro, a resposta que traduz melhor a sua concordância ou 

discordância com cada uma das afirmações.  

            Respostas 

 

Itens 

1-Discordo 

totalmente 

2-Não 

concordo 

3 – Nem 

concordo nem 

discordo

4 -Concordo 5 – Concordo 

totalmente    

 

 Empenhamento Organizacional 
 

1 2  3  4 5 1 - Eu gostaria de terminar a minha carreira nesta organização. 

 

2 – Eu sinto os problemas desta organização como se fossem meus. 1 2  3  4 5 

 
1 2  3  4 5 3 – Eu não me sinto “emocionalmente preso” a esta organização. 

 

4 - Esta organização tem muito significado para mím.          1 2  3  4 5 
  

5 - Eu não sinto uma sensação forte de pertencer à esta organização. 1 2  3  4 5 
 

1 2  3  4 5 6 - Mesmo que eu quisesse, seria difícil deixar esta organização. 

  
1 2  3  4 5 7- Uma das consequências negativas em deixar esta organização seria a escassez de 

alternativas disponíveis. 

 
1 2  3  4 5 8 -Nem que tivesse vantagem em sair desta organização, eu não sinto razão para 

deixar a minha organização. 

 

1 2  3  4 5 9 - Eu não me sentiria bem se deixasse a minha organização agora. 

 
1 2  3  4 5 10– Esta organização merece a minha lealdade. 

 

Satisfação Profissional  
 

1 2  3  4 5 1- Em geral, eu não gosto do meu trabalho. 

 
1 2  3  4 5 2- Em geral, eu gosto do funcionamento do serviço. 

 
1 2  3  4 5 

3- Eu estou satisfeito(a) com o meu trabalho. 
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 Envolvimento com o trabalho  
 

1 2  3  4 5 1 - A satisfação principal da minha vida vem do meu trabalho.  

 

2 - O que me acontece de mais importante envolve o meu trabalho. 1 2  3  4 5 

 

3 - Eu realmente sou perfeccionista no meu trabalho.  1 2  3  4 5 
 

4 - Eu vivo e respiro o meu trabalho.  1 2  3  4 5 
 

5 - Eu envolvo-me com o meu trabalho.  1 2  3  4 5 
 

1 2  3  4 5 6 - A maioria do que há na vida é mais importante que o trabalho.  

 

 

   Motivação para participar em acções de formação  
 

1 2  3  4 5 1- Eu acredito que frequento mais formação que a maioria dos meus colegas. 

 
1 2  3  4 5 2- Eu normalmente tenho motivação para adquirir novas competências. 

 
1 2  3  4 5 3- Eu acredito que posso melhorar as minhas competências se frequentar 

 mais formação. 

 

4- Eu participo pouco na formação em serviço porque já adquiri as competências  1 2  3  4 5 

necessárias para a execução do meu trabalho. 

 

5- Eu estou disposto(a) a investir na formação em serviço para adquirir novas 

competências relacionadas com o meu trabalho actual. 

1 2  3  4 5 

 
1 2  3  4 5 6- Eu estou disposto(a) a investir na formação em serviço só para adquirir 

competências para me manter actualizada. 

 
1 2  3  4 5 7- Eu estou disposto(a) a adquirir competências na formação em serviço para me 

preparar para uma promoção. 

 
1 2  3  4 5 8 – Eu adquiro mais competências se frequentar mais acções de formação em 

serviço.  
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   Apoio do chefe 
 

1- Sinto-me confortável em falar das minhas dificuldades com os meus chefes.              1 2  3  4 5 

 

2- O meu chefe incentiva a minha participação na formação em serviço.      1 2  3  4 5 
                    

3- O meu chefe valoriza a minha aprendizagem. 1 2  3  4 5 
 

1 2  3  4 5 4– O meu chefe discute comigo as minhas necessidades de formação. 

 

1 2  3  4 5 5 – O meu chefe valoriza a aplicação de novos conhecimentos.  
 

1 2  3  4 5 6 – O meu chefe facilita os enfermeiros a frequentarem a formação em serviço.  
 

7– O meu chefe, comparado com os outros chefes faz um esforço para que se 

realize  formação em serviço. 
1 2  3  4 5 

 

8 – O meu chefe envolve-se no processo da formação em serviço.  1 2  3  4 5 
 

 

 Rotatividade 
 

1- Eu pretendo procurar trabalho noutro Hospital num futuro próximo. 1 2  3  4 5 
 

1 2  3  4 5 2 – Eu pretendo ficar neste Hospital num futuro próximo.   

 
1 2  3  4 5 3 – Eu pretendo mudar de profissão num futuro próximo. 

 
1 2  3  4 5 4 – Eu pretendo mudar de serviço neste Hospital num futuro próximo.  

 
1 2  3  4 5 5 – Eu pretendo reformar-me num futuro próximo.  

 

 

 Apoio dos colegas 
 

1 – Sinto satisfação em trabalhar com os meus colegas. 1 2  3  4 5 
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2 – Os meus colegas são resistentes à aplicação de novos conhecimentos 1 2  3  4 5 

 

3 – Em geral, os meus colegas de trabalho vêem a formação como um desperdício de 

tempo. 
1 2  3  4 5 

 
1 2  3  4 5 4 – Os meus colegas são receptivos aos novos conhecimentos.  

 

 

Benefícios da formação em serviço 
 

1 - A formação em serviço facilita o meu desenvolvimento pessoal  1 2  3  4 5 
 

2 - A formação em serviço aumenta as minhas oportunidades de progressão de 

carreira.  
1 2  3  4 5 

  
1 2  3  4 5 3- A formação em serviço desenvolve competências que me ajudam na prestação de 

cuidados. 

 

1 2  3  4 5 4 – Eu frequento formação em serviço para adquirir novas competências.  

 

 
1 2  3  4 5 5 - A formação em serviço ajuda-me a alcançar os meus objectivos de carreira.  

 

6 - A formação em serviço facilita a relação com os colegas.  1 2  3  4 5 
 

7 – Uma das razões que me leva a frequentar a formação em serviço é melhorar o 

meu curriculum. 
1 2  3  4 5 

 
1 2  3  4 5 8 – O facto de eu frequentar a formação em serviço facilita a minha relação com os 

meus colegas. 

 

9 - A formação em serviço tem-me ajudado a progredir na carreira.  1 2  3  4 5 
 

 

    Formação em serviço 
 

 

1 – Eu frequento formação em serviço para agradar ao meu superior hierárquico. 1 2  3  4 5 
 

 
2– Eu não frequento a formação em serviço porque não corresponde às minhas 1 2  3  4 5 
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 necessidades.  
 

1 2  3  4 5 3 – A avaliação de desempenho é a razão que me leva a frequentar a formação em 

serviço.  

 
 

1 2  3  4 5 4 – A formação em serviço aumenta a minha autonomia no trabalho.  

 
1 2  3  4 5 5 - Eu só frequento a formação em serviço quando tenho disponibilidade.  

 
 

1 2  3  4 5 6 – Eu só frequento a formação em serviço quando corresponde às minhas 

 necessidades. 

 
 

1 2  3  4 5 7 – Sinto a formação em serviço como uma obrigação profissional.  

 
 
8 - Eu frequento a formação em serviço para me manter actualizada.  1 2  3  4 5 
 
9 - A formação em serviço aumenta a minha autoconfiança no trabalho. 1 2  3  4 5 
 

10 –A formação em serviço aumenta  a minha produtividade no trabalho.  1 2  3  4 5 
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