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O NINA A FUNCIONAR

Todas as equipas de Salvamento
receberam formação NINA. Está neste
momento em preparação o programa
de acompanhamento.
Realizaram-se várias ações de formação em
Singapura e na Holanda. Cada um dos
cursos estabelece uma ligação com a
estratégia de Salvamento. Existem atividades
de trabalho em equipa para que os membros
aprendam a conhecer e compreender melhor
os colegas, dedicando especial atenção às
diferenças culturais. “Na cultura asiática, por
exemplo, não há tanto o hábito de dar
opiniões”, afirma Peter Kuzee, Diretor de
SSAQ (Saúde, Segurança, Ambiente e
Qualidade). “E com o NINA, é precisamente
isso que queremos. Para quebrar o gelo, em
todos os cursos em Singapura começámos
por ir fazer karting. Foi um pouco
complicado, sobretudo se, como sucede com
muitos dos membros da nossa equipa lá, as
pessoas não tiverem carta de condução e ir
para o karting for a última coisa que lhes
apetece. Fosse como fosse, depois de uma
longa explicação, quase todos acabaram por
concluir algumas voltas. Aprender coisas

novas é, pois, muito rápido e fácil, e
divertido ainda por cima! Ampliámos isso
à comunicação: nos exercícios durante
a formação, todos são encorajados a
ultrapassar as suas próprias reservas e
acanhamentos quando se trata de comunicar.”
RITUAIS
Entretanto, estamos a trabalhar arduamente
para projetar a fase seguinte. Vão ser criados
em breve pequenos cursos de seguimento e
estamos a pensar na introdução dos “Rituais
de Salvamento no NINA”. Pieter: “Claro que
temos as sessões de reflexão semestrais com
a administração, mas também temos de
encontrar maneiras de tornar o NINA parte
integrante dos projetos. Estamos a ver se
conseguimos integrar os rituais que já existem
e que não fazem parte do NINA, como as
reuniões de lançamento de projetos e as
sessões de avaliação. Não é uma tarefa tão
simples como se pensa, sobretudo para
projetos de Resposta de Emergência, porque
temos de trabalhar a contrarrelógio nos
primeiros dias, e o que vem em primeiro
lugar são as obrigações contratuais. Em
resumo: a continuar.”

