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DESTAQUE
Com a chegada do final de mais

de

um ano letivo e com as férias
de Verão já a caminho, a Winet
promoveu junto da comunidade

Parque Aquatico Natur
Water Park, Vila Real
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escolar uma festa de Verão, no
Natur Water Park.
Este Parque de Diversões do
Douro está situado na Quinta
do Barroco, às portas da cidade
de Vila Real e, é também, um
projeto pioneiro em Portugal,
na

utilização

dos

sistemas

ecológicos e sustentáveis.
O evento foi um sucesso e as
fotografias são reflexo disso
mesmo!
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Institute”, a qual resulta da centralização
consolidação do nosso centro de formação.
Acreditamos no slogan do Instituto, “Juntos
vamos construir um futuro melhor”.
Trabalhamos diariamente com esse objetivo
máximo, em cooperação com a equipa
formativa e formandos, para que este ideal
se concretize.
Construímos uma imagem sólida, credível e
de excelência, nos últimos 12 anos, que nos
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permite encarar, agora, o futuro com mais
segurança, otimismo e com motivação para
apostar em novos desafios e acreditar que
somos capazes de fazer mais e melhor.
Abrir novas portas é a nossa linha de ação
para o final deste ano. Criamos um novo
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espaço, um Polo de Formação, em Sandim,
Santa Maria da Feira.

• Novo acordo ortográfico

P15 • Na primeira pessoa
com Dr. Paulo Sérgio

fICHA TECNICA
O WINEWS foi realizado com a
colaboração de todos os formadores e
formandos da Winet Institute.

Esperamos estar a lançar as sementes da
formação do futuro!

Dr. Paulo Sérgio,
Diretor Geral do Winet Group
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01 de junho

Winet
na Serra
da Freita
No dia 1 de junho, Dia Mundial da
Criança, formandos, formadores,
psicóloga e Direção da Winet
passaram um dia diferente na
Serra da Freita.
Na viagem de ida, alguns
formandos passaram o tempo a
cantar, outros a contar anedotas
e outros a dormitar. O convívio
começou desde cedo e o bom
ambiente reinava à chegada à
Serra. A existência de pequenos
lagos cativou muitos formandos,
que logo se prepararam para se
refrescar. A manhã passou num

instante, com jogos de cartas,
futebol, voleibol e muita música à
mistura.
Rapidamente chegou a hora
do almoço: fêveras grelhadas e
chouriço, tudo muito apetitoso!
À tarde, continuou a diversão
com diversas atividades. O
lanche também foi um momento
muito agradável, com um dos
formadores a preparar e servir
bifanas.
O balanço é muito positivo! Foi
um dia muito divertido e uma
experiência a repetir!

21 e 27 de junho

Noites de futebol
Foi nos dias 21 e 27 de junho
que a turma Téc. de Contabilidade organizou, com o apoio
da Winet, duas noites de futebol com muita diversão e convívio à mistura. Foram noites de
emoção e ansiedade para saber
como iria jogar a nossa Seleção
nos quartos-de-final e meias-finais.
Nos quartos-de-final a Seleção
defrontou a República Checa e
saiu vitoriosa com um golo de
Cristiano Ronaldo. Nas meias-finais, a Seleção das quinas

defrontou a Espanha e foi derrotada por 4-2 (nas grandes penalidades).
Houve grande adesão por parte
dos alunos da Winet e não só!
Sim, porque a Winet estava
aberta ao público que quisesse
assistir aos jogos. A turma de
Contabilidade empenhou-se em
vender bifanas, batatas fritas,
sumos e doces ao público que
estava a ver os jogos. O objetivo
destas noites de futebol foi angariar fundos para a viagem de
finalistas.

“Foram noites de
emoção e ansiedade
para saber como iria
jogar a nossa Seleção
nos quartos-de-final e
meias-finais.”
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28 de junho

Visita ao Porto
No dia 28 de junho de 2012, as
turmas Técnico de Contabilidade
e Técnico Comercial II, foram
acompanhadas pelas profissionais
e amigas, Sílvia Guimbra, Teresa
Almeida e Célia Pereira, rumo ao
Porto, num passeio agradável,
onde a convivência entre todos era
visível. O dia foi bem dividido. Pela
manhã, juntamente com as formadoras, as turmas visitaram o Castelo do Queijo. A seguir ao almoço,
surgiu a oportunidade dos alunos
poderem usufruir de um passeio
de barco (no bilhete estava incluída uma visita a uma das Caves de
Vinho do Porto). Nós visitámos e
concluímos que tem um ambiente
agradável e serviço impecável. No
final da visita, estava incluída uma
degustação de vários tipos de Vinho do Porto, incluindo algumas

variedades de vinho branco do
Porto, o que muitas pessoas nem
sabem que existe. A tarde terminou com sabor a gelado! A finalizar,
seguimos de novo para o Centro
de Formação Winet.

Desde já agradecemos a esta
entidade pelo facto de nos terem
autorizado a realizar esta visita,
pois foi uma boa experiência e de
enriquecimento pessoal.

tar bateu recordes, pois estava presente uma grande parte de todos
que fazem parte da Winet.
À chegada, a animação reinava no
convívio entre todos. Depois da entrada no restaurante, todos se instalaram e continuaram a conviver até
que a comida chegou. A ementa
consistia em grelhado misto, arroz,
batatas fritas e salada. Estava tudo
muito apetitoso e delicioso! Para
sobremesa havia variadas coisas,
tais como mousse, pudim e salada

de fruta. O jantar correu conforme o
esperado e os alunos convidaram
a direção e os formadores a irem a
um bar em São João da Madeira, o
“Noche Latina”. A maior parte das
pessoas que foi a este bar disse que
tinha gostado imenso.
Para finalizar, podemos dizer que o
regresso a casa de alguns formandos tornou-se difícil, visto que São
João da Madeira é a “terra das rotundas”… que confusão! Acima de
tudo, foi divertido!

06 de julho

No dia 6 de julho de 2012, ocorreu
um jantar organizado pela turma
de Técnico Comercial II. Este jantar
tinha como objetivo angariar fundos
para o passeio ao Natur Water Park
em Vila Real, que marcava o início
das férias de Verão. Todos estavam
convidados para este jantar: formandos, formadores e direção da Winet.
O restaurante Avenida em Lourosa
foi o local escolhido e o encontro
de todos foi marcado para as 20h.
Pode dizer-se que a adesão ao jan-
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julho

20 de julho

EXPOSICAO
Poetas Portugueses
Contemporaneos

Um
almoco
diferente

A turma de Contabilidade, juntamente com a formadora Célia
Pereira, no módulo Viver em Português, recolheram, sintetizaram e
prepararam informação relativa a
alguns Poetas Portugueses Contemporâneos.
Os Poetas escolhidos e abordados foram: David Mourão – Ferreira; Sophia De Mello Andresen;
Agustina Bessa-Luís; Vergílio Ferreira; Manuel Alegre; Lídia Jorge;
António Lobo Antunes e José
Saramago.
A informação recolhida relativa
aos poetas mencionados, foi ex-

No dia 20 de julho, a turma de
Técnico de Apoio à Gestão II organizou um almoço com o intuito
de angariar dinheiro para uma
visita de estudo e também promover o convívio entre todos.
Este almoço realizou-se no pavilhão grande da Winet e contou
com a colaboração de muitos
formadores, bem como da Dra.
Susana, da Direção.
A ementa foi pensada e sugerida
pela turma organizadora e apresentava três pratos à escolha: francesinha, cachorro e bifana. Havia também vários bolos caseiros trazidos
pelos formandos para sobremesa.
Dada a grande adesão a este almoço, a hora de almoço acabou
por se estender mais um pouco,
com a autorização da Direção,
claro.
Pode dizer-se que foi uma atividade bem-sucedida, pois correu
tudo bem, todos ficaram satisfeitos
e foi possível alcançar os objetivos.

posta em tela por toda a Winet,
para que toda a comunidade escolar pudesse visualizar e adquirir
conhecimentos sobre os Poetas.
A turma gostou bastante da ideia da
exposição e todos se empenharam
para a concretizar com sucesso.
Os formadores e formandos
demonstraram interesse não só
pelas telas , como também pelos conteúdos, o que para nós foi
muito satisfatório.
Com a elaboração desta exposição, concluímos que a Literatura Portuguesa deve e deverá ser
divulgada.
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03 de agosto

Festa de Verao
Parque Aquatico
Natur Water Park, Vila Real
No dia 3 de agosto, pelas 8:30h,
formandos e formadores da Winet
partiram em dois autocarros para
uma grande aventura no parque
aquático “Natur Water Park”, em
Vila Real.
A manhã começou com a visita
à quinta pedagógica, um espaço
que proporciona o contacto direto
com a Natureza.
À chegada ao parque aquático,
todos se reuniram para o lanche
da manhã, iogurte e croissant,
oferta da Winet. Em seguida, deuse a entrada no Parque Aquático.
Os formandos pousaram os seus
pertences e, sem perderem tempo,
aventuraram-se nos divertimentos
do parque e nas suas piscinas.

setembro

Visita aos
Castros de
Romariz
No âmbito das Atividades transdisciplinares, no dia 6 de setembro, a turma
Téc de Contabilidade foi visitar os castros de Romariz, pequenas ruínas de
um tipo de povoado da Idade do Ferro.

PEQUENA HISTÓRIA
DOS CASTROS
O que é um castro?
Castro são as ruínas ou restos arqueológicos de um tipo de povoado da Idade do Ferro característico das montanhas do noroeste da
Península Ibérica, na Europa. Os
povoados eram construídos com
estruturas
predominantemente
circulares, revelando desde cedo
a implementação de uma «civilização da pedra», quer nas zonas

de granito quer nas de xisto.
Quando foi construído?
O Castro de Romariz é um povoado fortificado construído no séc. V
a.C., ficando ocupado até ao séc.
I d.C.. É considerada uma das estações arqueológicas mais significativas da região de Entre o Douro
e Vouga.
Onde se localiza?
O Castro de Romariz localiza-se
num monte situado no concelho de
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O dia estava ideal para apanhar
sol, mergulhar, fazer traquinices e
brincadeiras.
Já no final da tarde, o formador
Pedro
Figueiredo
decidiu
andar num dos escorregas,
proporcionando
assim
um
momento bastante engraçado
para todos. Já a formadora
Teresa Almeida foi alvo de uma
brincadeira por parte de alguns
formandos e foi parar à água, para
sua surpresa e risada geral.
Assim se passou um dia
maravilhoso que marcou o
início das férias de Verão. Todos
regressaram satisfeitos com o dia
de diversão.

Santa Maria da Feira, na freguesia
de Romariz.
O que fizeram os Romanos com
o castro de Romariz?
Os Romanos fizeram do castro de
Romariz uma povoação romana.
Mesmo tendo conquistado o castro
de Romariz, os Romanos deixaram
o povo vencido continuar com os
seus costumes.
Por fim fomos dar um passeio até à
praia fluvial de Milheirós de Poiares
recentemente criada.

winews // dez 2012
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28 de setembro

Torneio de futebol
No dia 28 de setembro, realizouse um torneio de futebol no campo da Casa da Juventude, em
Sanguedo, organizado pela turma
Técnico Comercial III.
O torneio, que contou com equipas de todas as turmas da Winet,
teve início às 9h da manhã.
Os vários jogos foram bastante
disputados e brilhantes.
No decorrer de toda a manhã,
foram-se ouvindo as claques que
apoiavam as equipas que estavam
em campo. Formandos, formadores e direção que se encontravam na bancada também apoiavam os seus jogadores favoritos.
É de salientar que a turma organizadora deste evento ofereceu garrafas de água a todos os atletas,
com o objetivo de os mimar um
pouco.

O jogo da final foi bastante disputado e emocionante e levou as
claques ao rubro. Saiu vencedora
a equipa de Técnico de Apoio à
Gestão II. Esta foi então considerada a melhor equipa em campo.
Por outro lado, o prémio de melhor
guarda-redes foi atribuído ao for-

04 de outubro

A turma Técnico Comercial III
organizou um jantar no dia 4 de
outubro, no Restaurante Tainha,
nos Carvalhos.
A turma organizadora convidou
todos os formandos, formadores,
presidência e funcionários da
Winet.
O preço do jantar era acessível a
todos e o objetivo era promover
o convívio entre todos, num
ambiente de descontração.
O ponto de encontro foi a Winet
e às 20h seguiram todos para
o restaurante. O jantar correu

bastante bem, com muitas
gargalhadas e com a colaboração
dos funcionários do restaurante,
que eram bastante simpáticos.
Como era buffet, cada pessoa
se servia com a comida e a
quantidade que queria, podendo
repetir sempre que quisesse.
Também as bebidas eram à
discrição.
No final, formandos bem como
alguns formadores e direção,
numa pequena brincadeira, foram
para a Discoteca Hollywood e a
noite acabou em grande.

mando Fábio Coelho e o de melhor marcador ao formando Daniel
Silva, ambos da turma Técnico de
Apoio à Gestão II.
No final do torneio, por volta das
13h, todos regressaram às instalações da Winet para almoçar e, em
seguida, assistir às aulas da tarde.
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31 de outubro

Halloween na Winet
No dia 31 de outubro, celebrou-se
na Winet o Halloween, com várias
atividades e muita diversão.
A turma Técnico Comercial V organizou alguns jogos para animar a tarde: “Caça às abóboras”,
“Corrida dos algemados” e “Corrida das múmias”. A turma Técnico
Comercial III foi aquela que descobriu mais abóboras, a Corrida dos
Algemados teve como vencedora
a equipa de Téc. de Contabilidade

e na Corrida das Múmias foi o formando António Silva de Técnico
Comercial V que venceu.
Em seguida, realizou-se um desfile de máscaras, organizado por
Técnico Comercial III. O grande
vencedor deste desfile foi o formando Jorge Levi, de Técnico
Comercial IV. As formandas Soraia e Isabel (Técnico de Contabilidade) ficaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

No final do desfile, a turma Técnico Comercial III realizou uma
venda de doces, como waffles e
bolos caseiros e refrigerantes.
Foi um dia bastante divertido
para toda a comunidade escolar
e serviu para aliviar um pouco o
stress do dia-a-dia. Foi um dia
para recordar mais tarde e esperamos que possa haver mais
atividades como esta!

Passatempo

Jorge Levi (Téc.Comercial IV)

Soraia e Isabel (Téc. Contabilidade)

winews // dez 2012
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Passatempos

Halloween

11 de novembro

Festa de Sao Martinho
A tarde do passado dia 11 de
novembro foi diferente na Winet.
Era dia de comemorar o São
Martinho!
Para isso, a tarde iniciou com a
realização de uma prova de cultura
geral por parte de todas as turmas
da Winet. O objetivo da prova era
promover o bom relacionamento
entre todos os elementos das
turmas e aumentar o seu nível de
cultura geral, num ambiente de
competição saudável e com direito
a prémio!
Todas as turmas se esforçaram e
deram o seu melhor, na tentativa
de arrecadar o tão desejado 1º
prémio! No entanto, apenas uma
turma podia vencer e os grandes
vencedores foram os formandos
de Técnico de Contabilidade,

presenteados com um almoço no
McDonald’s.
Após a prova, o convívio e o lanche.
Como não podia deixar de ser,
comeram-se castanhas assadas,

tão típicas da época! E a animar o
ambiente, havia música para todos
os gostos, da responsabilidade
de alguns formandos de Técnico
Comercial V.
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poesia

Opiniao

A nossa
nova Escola
Nos dias 17 e 18 de setembro
iniciaram duas turmas novas
na Winet, os cursos de Técnico
Comercial IV e V.
Neste sentido, a turma de Téc.
Comercial V realizou este artigo
para expor as suas impressões
em relação à Winet. A grande
parte dos jovens que entrou na
Winet pala primeira vez teve uma
impressão razoável, sendo que
alguns deles vinham diretamente
de uma escola do ensino regular
e iriam passar a frequentar uma
nova modalidade, que são os
cursos de aprendizagem. Alguns
deles conheciam a Winet e
estavam mais à vontade com
o funcionamento da mesma, e
também mais preparados para
conhecer “caras novas”.
Alguns formandos focaram os
pontos que mais os chamaram
à atenção em relação à antiga

escola, como por exemplo o
facto de haver um pouco mais
de liberdade, o facto de a maior
parte dos formadores serem
“mais abertos” do que os seus
antigos professores, de as aulas
serem mais interessantes e
motivadoras e de o espaço ser
mais agradável.
Por outro lado, os formandos
também mencionaram alguns
aspetos menos positivos, tais
como a falta de espaço no bar e
a necessidade de mais uma casa
de banho no interior.
Por fim, os formandos fizeram
algumas propostas/sugestões para
melhorar a sua nova “escola”:
• Atividades para os tempos livres
• Uma rádio-winet
• Uma mesa de ping-pong
• Melhorar o espaço verde

Winet

Na Winet eu ando
Na Winet temos um gato que mia
Na Winet de vez em quando
Faço Poesia!
Poesia espetacular
Que sai desta cabeça minha
Os tímpanos vão rebentar
Com o raio da campainha!
Campainha barulhenta
Que toca para sair e entrar
Mas o que mais me tenta
É a hora de almoçar!
Almoçar na Winet
Não é como comer na nora
Adoro esparguete
Mas adoro mais ir embora!
Embora para Castelo de Paiva
Com orgulho e exaustão
A caminha da freguesia da Raiva
Depois de ter Apoio à Gestão!
Apoio à Gestão
É o que esta a dar
Todos ficam no meu coração
Turma espetacular!

winews // dez 2012
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poesia

Nao passas de mais um
Tens de ter inteligência
Sempre em todo o lado
Não te iludas pela aparência
Ou então tu sais lixado

A tua intenção
É amá-la para sempre
Mas a sua intenção
É enganar-te eternamente.

Porque tiveste bons momentos
Com essa pessoa
Porque nos teus pensamentos
Pensavas que era boa.

Parece ter beleza
E um bom coração
Mas é com certeza
Uma enorme ilusão.

Não passas de mais um
Que namorou com ela
Não passas de mais um
Que pensou que era bela.

A sua intenção
Era deixar-te na solidão
A sua intenção
Era partir-te o coração.

Co meça por te iludir
Para depois te enganar
Mas tu começas a sentir
Que dela estás a gostar.

Era a rapariga
Que sempre sonhaste ter
Mas com essa rapariga
Só tu saíste a perder.

Sabes que é complicado
Enfrentar a vida
Mas é mais complicado
Saber que era uma mentira.

É o primeiro problema
Que tu começas a ter
É o primeiro problema
Que tu tens de resolver.

Quando descobres tudo
Nem sabes o que fazer
O teu mundo fica mudo
E só pensas em morrer.

Tu tens de sofrer
Para enfrentar a vida
Também tens que entender
Que ela nem era tua amiga.

poesia

Amizade ou Amor
Quando te vi pressenti
Que entre nós havia
Uma simples cumplicidade
Não sei se era amor
Ou uma simples amizade
Foi naquele dia
Que tudo começou.
Não te queria magoar
Ao relembrar
Que o que sentia por ti…era
amor!
Senti que amizade
Não chegava!

Pois era um tipo de amor
Que não se expressava
Mas se sentia…
Era um tipo de energia
Que me dava forças para lutar
por ti
Não sei se era o melhor.
Mas não podia ficar em redor
De uma simples amizade!
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poesia

E so desempregados
No nosso parlamento
Já não sabem o que falar
Mas no nosso pensamento
A crise não vai parar.
Sobem os impostos
Descem os salários
Ficam bem-dispostos
Ao fazer de nós otários.
Greves acontecem
Com manifestações
Eles só nos mentem
Nas más ocasiões.
Com falinhas mansas
Querem nos enganar
Enchem aquelas panças
Sem nunca trabalhar.
Ficamos desesperados
Quando lemos o jornal
É só desempregados
Cá no nosso Portugal.
Para quê estudar
Se de nada vai adiantar

Quando quisermos trabalhar
Nada vamos arranjar.
O nosso dinheiro é pouco
O deles é demasiado
O povo fica louco
Ficando desempregado.

Contas para pagar
Começam a aparecer
É preciso roubar
Para sobreviver…

Anedotas

Anedota Desportiva
- Alô, é da Liga Europa?
- Sim.
- O Sporting está?
- Não, já saiu.
- Alô, é da Liga dos Campeões?
- Sim.
- O Sporting está?
- Sinto muito, mas ele nunca
apareceu por aqui.

- Alô, é da Liga Portuguesa?
- Sim!
- O Sporting está?
- Sim, está lá em baixo, quer que
eu chame?
- Não precisa, falo com ele na
Segunda.
- Alô, é da Segunda de Honra?
- Sim.

- O Sporting está?
- Não, mas deve estar a chegar.
Sabes quem é que vai ser o
próximo treinador do sporting?
A Júlia Pinheiro! Ela sabe lidar bem
com animais!
SCP - Sequência de Campeonatos
Perdidos!
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Quiz

Cultura Desportiva...
1 - Qual a equipa portuguesa
que mais taças europeias
conquistou?
A- SL Benfica
B- FC Porto
C- Sporting CP
2 - Quantas taças Portuguesas
ganhou o FC Porto até hoje?
A- 5
B- 9
C- 18

4 - Qual destas equipas não está
na Liga dos Campeões?
A- Real Madrid
B- Feirense
C- Bayern Munique
5 - Qual destes jogadores tem
dupla nacionalidade (Espanhola/
Argentina)?
A- Maxi Pereira
B- David Villa
C- Messi

3 - Quem destes jogadores é o
ponta de lança do Benfica?
A- Cardoso
B- Luisão
C- Artur Morais

Sabias que...

As novas regras ortograficas
As novas regras ortográficas são
simples e incidem apenas sobre
a forma como se escrevem as
palavras, não sobre a pronúncia,
o que quer dizer que todos os
falantes do português continuarão
a exprimir-se oralmente como
sempre o fizeram.
Embora o texto do acordo
ortográfico
seja
extenso,
as
alterações
que
se
aplicam à ortografia incidem
essencialmente
sobre
cinco
itens. Este artigo vai dar destaque
às consoantes mudas. Como não
se pronunciam, não se escrevem!

As consoantes mudas integrantes
de cc, cç, ct, pç, pc e pt deixam
então de se escrever, como
podemos ver nos exemplos que
se seguem:
• cc – colecionador; lecionar
• cç – ação; direção; proteção;
seleção
• ct – ato; ator; atual; afeto;
objetivo; projeto
• pc – rececionista; excecional;
dececionante
• pç – adoção; receção;
conceção
• pt – adotar; batismo; ótimo
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entrevista

Em primeira pessoa
Dr. Paulo Sergio, diretor geral do Winet Group
WINEWS: Qual é a importância e a
viabilidade da formação no contexto
atual?
Paulo Sérgio: O conhecimento é o
motor da sociedade e, neste sentido, a
formação é cada vez mais a chave do
sucesso. Efetivamente, o país precisa de
profissionais especializados. Só assim
podemos ultrapassar as dificuldades atuais
de inserção no mercado de trabalho.
O modelo Aprendizagem, por exemplo,
vem colmatar essa dificuldade, permitindo
aos formandos acesso facilitado junto dos
potenciais empregadores, pela formação
prática em contexto de trabalho.
Outro exemplo, os cursos de curta duração,
Formação Modular / Vida Ativa, que estamos
a promover, permitirão a desempregados
obter ferramentas, que, para além de
alargar os seus conhecimentos em várias
áreas, poderão ser fonte de motivação ao
empreendedorismo.

W: Como surgiu o nome “Winet”?
PS: O nome Winet surgiu em 1999, quando
a empresa era, somente, vocacionada para
o setor das novas tecnologias. Nessa altura,
a internet estava a dar os primeiros passos, a
Microsoft era um absoluto líder de mercado
e o sistema Windows estava a revolucionar
o mundo da informática. Idealizamos para o
nome da marca a junção do prefixo “Win”,
de Windows, com “net”, de internet, que
resultou em “Winet”.
A minha experiência profissional como
formador levou-me a interessar por essa
área e foi nesse momento, que surgiu a ideia
de criação de um centro de formação. Mas
a alteração da principal área de negócio
da Winet, não fez com que alterássemos
o nome da marca, mas sim que a
reajustássemos com a criação da “Winet
Institute”, que representa o Instituto de
formação e também a “Winet Group” que
engloba três entidades distintas: Winet, os
Novos Orgulhos e as Mentes Suspensas.

W: A criação da marca prossupôs
um plano de negócios prévio?
PS: Sim. O desenho de negócio foi feito
por partes e gradualmente. Como já referi,
inicialmente adquiri competências na área
da formação e no exercício da profissão,

como formador, apercebi-me da dinâmica
que esta área exigia.
Iniciámos o plano de negócios com um
pequeno centro de formação. À medida que
o projeto evolui sentíamos a necessidade de
ampliar as instalações ao ritmo do aumento
de formações e formandos, até chegarmos
às instalações que temos atualmente em
Lobão. Mas o nosso plano não ficou por
aqui... A criação de vários Polos de formação
e a descentralização para outros pontos do
país com carências nesta área são o nosso
objetivo a curto prazo. A internacionalização
é o passo seguinte, com a ambição de
entrar no território de Moçambique.

Institute), como é exemplo de Sandim, já
em funcionamento. Neste sentido, temos
perspetivas de alargamento da equipa
formativa e dos funcionários em geral.
Reflexo do nosso crescimento criámos,
recentemente, um novo departamento de
Comunicação e Imagem. Apostamos num
profissional especializado, responsável pela
conceção e projeção da imagem do Winet
Group. Está a seu cargo o desenvolvimento
de campanhas publicitárias, gestão
do site, das redes sociais e do próprio
Jornal - Winews. Tentamos, diariamente,
estar atentos a novas tendências e às
necessidades do Instituto.

W: Atingiram os objetivos esperados?

Onde reside a maior dificuldade em
gerir um centro de formação?

PS: Sim, superamos em muito os objetivos
do plano inicial. Nos últimos 3 anos fomos o
Centro com a mais elevada média de cursos
de Aprendizagem, na zona de Santa Maria
da Feira e provavelmente em Gaia. Durante
este período, o volume de formação tem
registado uma evolução notória.

W: A taxa de sucesso dos formandos
é satisfatória?
PS: É evidente que ainda não estamos
totalmente satisfeitos, gostávamos que
todos passassem de ano, tivessem
excelentes notas e que o estágio fosse
uma experiência enriquecedora para todos,
mas de forma geral, posso dizer que sim.
Aliás, é de sublinhar que a taxa de alunos
aprovados, que acabam por obter dupla
certificação, quer 12º ano, quer o curso
profissional é bastante satisfatória. As
médias são muito elevadas.

W: Na sua opinião, existem algumas
lacunas nos serviços prestados aos
formandos?
PS: Ao longo do nosso percurso definimos
parâmetros de qualidade e exigência, que
têm evoluído de acordo com o lema, “fazer
mais e melhor”.
Acredito, que neste momento possuímos
uma boa estrutura, tanto a nível de recursos
humanos, como de infraestruturas. Na
verdade, penso que estamos acima da
média.
Como já referi, temos perspetivas de criar
novos centros de formação (polos Winet

PS: Quando existe um ambiente de
excelência que tem como suporte um
relacionamento baseado na boa interação
entre equipas, na ponderação das relações
interpessoais e na eficaz gestão dos
conflitos, as dificuldades estão minimizadas,
por princípio. No entanto, quando surgem,
devem-se a fatores como a adaptação
à exigência dos projetos e à convivência
entre diferentes personalidades. O diálogo
permanente e a intervenção oportuna,
esclarece e incentiva, na maior parte das
vezes, a melhor posição a tomar. Não
trabalhamos com máquinas nem com
programações mais específicas. Vivemos
num mundo de emoções onde as relações
humanas são, essencialmente, afetivas.
Esta é a base do nosso sucesso.

W: Quais as expetativas para o futuro?
PS: São altas. Neste momento, temos
boas perspetivas para os cursos
profissionais, vamos iniciar novas turmas
brevemente e ampliar o leque de atividades
transdisciplinares. A empregabilidade dos
nossos formandos é, também a nossa aposta.
Nos últimos anos a taxa de empregabilidade
dos cursos realizados é elevada, na ordem
dos 70%. Queremos que os alunos da
Winet Institute tenham perspetiva de futuro
profissional, logo que terminem o seu
percurso formativo e por isso pretendemos
fazer o acompanhamento dos formandos
também no período pós formação. Estamos
a trabalhar nesse sentido.
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